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Inleiding
Het etymologisch dialectwoordenboek bedoelt ook voor de niet-vakgeleerde die
belangstelling heeft voor een Nederlands dialect de etymologische verbanden van
dialectwoorden te verduidelijken.
Daarbij wordt als middel in eerste instantie vergeleken met woorden in andere
talen waarmee de lezer wordt verondersteld (enigszins) vertrouwd te wezen: Duits,
Engels, Frans, in mindere mate Latijn en Grieks, voor een aantal lezers ook het Fries
en Russisch. Zo worden van de moderne talen bij voorkeur de hedendaagse vormen
gegeven (want die geven juist het gevoel van herkenning; in diezelfde lijn ligt
trouwens ook het principe dat Russische vormen meer dan Oudkerkslavische
worden aangehaald), de oudere echter dikwijls ook als daarmede bepaalde
klankverschijnselen, zoals umlaut, worden verduidelijkt.
Met opzet wordt ervan afgezien de ten grondslag liggende vormen te
reconstrueren. Bij de klinkers zou het dan noodzakelijk geweest zijn van de
laryngalentheorie uit te gaan, maar dan zou er voor de lezer, als deze andere
etymologische woordenboeken vergeleek, een enorme discrepantie optreden en wat
de medeklinkers betreft zou dit nog in hogere mate het geval zijn. Vanuit die zelfde
ervaring besloot R.S.P. Beekes, Vergelijkende taalwetenschap 1990, 11.4.7 dan ook
de oude notering van bijvoorbeeld i.e. p : b : bh te handhaven, waar de notering p :
p' : ph juister zou zijn. En dat wilde ik nu juist niet.
In dit boek kan men dus gereconstrueerde vormen, voorafgegaan door een
sterretje, vrijwel alleen als tussenvormen verwachten. Zo gebeurt dat voor een niet
geattesteerde, maar waarschijnlijk wel bestaan hebbende, Vulgairlatijnse vorm.
Om het boek beknopt te houden is er ook beperking van het aantal
overeenstemmingen in andere talen nagestreefd. Die beperking is echter aangebracht
volgens een bepaald plan. Als het woord ook te vinden is in zo algemeen gekende
talen als Duits, Engels en Frans diende dat natuurlijk gememoreerd te worden. Maar
verder moest de opsomming toch ook dienen om inzicht te geven in de ouderdom
van het woord. Als immers een Nederlands woord identiek is met een Slavisch of
een Indisch of een Perzisch of een Armeens of een Albaans, dateert het
waarschijnlijk reeds uit de periode van het Oerindo-europees. Mede aangezien het
Hittitisch reeds van 1700 v. Chr. overgeleverd is, kunnen we dan die eenheid met de
andere Indo-europese talen toch al gauw aanzienlijk vroeger stellen. Daarbij zij
uitdrukkelijk opgemerkt dat, wanneer van de satemtalen alleen het Baltisch (Lets of
Litouws) het woord met het Germaans gemeen heeft, er sterker met de mogelijkheid
van latere ontlening rekening moet worden gehouden; het grote aantal woorden toch
die alleen Germaans en Baltisch zijn is heel opvallend. Daarom hebben wij wanneer
naast een Baltische taal een of meer andere satem-talen het betrokken woord kennen,
althans een van die taalvormen, voor het inzicht in de ouderdom, steeds ook
vermeld.
Een verdere chronologische aanwijzing levert de volgende beschouwing. Wanneer
naast Westgermaans ook het Gotisch meedoet of een Noordgermaanse taal (IIslands,
Noors, Deens of Zweeds), is in ieder geval een Oergermaans verleden al hoogst
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waarschijnlijk, en komt men in het begin van de bronstijd in Scandinavië, diis
ongeveer 1600 v. Chr.
Wanneer een artikel alleen is opgenomen wegens de sterk afwijkende klankvorrh
of op grond van de betekenisontwikkeling, zoals naald, kan de vermelding va^i
verwante vormen zich tot het ABN beperken.
Uiteraard worden in een etymologisch woordenboek de begrippen identiciteit en
ontlening scherp onderscheiden. Het teken = wordt gebruikt wanneer het ervoor
staande en het erop volgende woord beide op een zelfde oudere vorm teruggaan
zoals dat bv. het geval is met nl. vader en lat. pater. Wanneer de gelijkenis echter
het gevolg is van latere ontlening van de ene taal aan de andere, zoals dat zich
voordoet bij nl. pater "bep. geestelijke persoon" en lat. pater wordt dat met « of [>
aangegeven: nl. pater « kerklat. pater.
Natuurlijk is het ons bekend dat Gilliéron betoogd heeft, dat binnen één
taalgebied slechts een minderheid der woorden rechtstreeks op de veronderstelde
oervorm teruggaat, omdat er tussen de dialecten onderling constant op grote schaal
opschuivingen, eigenlijk ontleningen, plaatsvonden. Letterlijk schrijft hij: "la
majorité, l'immense majorité, la presque totalité des points (seil, van een taalgebied)
... ont reçu le mot d'ordre de formation, la secousse inspiratrice, voire même la
forme d'un lieu voisin qui lui-même subissait peut-être la répercussion d'autres
lieux." En dat men zich dat niet zo bewust is, komt doordat "un noyau lexical
représentant une tradition phonétique s'assimile les apports ... avec un sentiment des
équivalences" (vgl. J. Gilliéron et J. Mongin, Scier dans la Gaule Romane du Sud et
de l'Est 1905, 25-26). Elders steekt hij dan ook de draak met schrijvers van
etymologische dialectwoordenboeken omdat die hiermee geen rekening houden: "II
y a sur terre des hommes assez sûrs de leur science, assez sûrs de leur méthode, pour
entreprendre un dictionnaire étymologique patois. Ah, les braves gens ... Où ...
prennent-ils le temps pour réfléchir?".
Hijzelf toch heeft vijf maanden nodig gehad, om mouchette "lucifer" aa
mouchette "bij" vast te knopen! (J. Gilliéron, Thaumaturgie linguistique 1923, 91).
Vooral voor het Frans, met zijn enorm afslijtingsproces van in oorsprong Latijns
woorden, heeft Gilliéron in de grond van de zaak gelijk en principieel gelden zij
stellingen natuurlijk algemeen. De taalgeschiedenis kan er dan ook niet aan voorbij
Maar in een beknopt etymologisch woordenboek als dit is het ons vooral o
vergelijkingen met andere bekende talen te doen en hebben wij minder interess
voor de mogelijkheid van verschuivingen binnen ons eigen taalgebied.
Afgezien overigens van het adaptatieproces waarnaar Gilliéron verwijst, is het in dè
praktijk bij geheel of gedeeltelijk aan elkaar gelijke vormen vaak moeilijk ontlening
van oerverwantschap, waarbij de term identiek op zijn plaats is, te onderscheiden,
vooral als het nauw verwante taalsystemen als Engels tegenover Nederlands uit de
kustgebieden of Duits tegenover Limburgs betreft. In zulke gevallen kan het soms
gewenst zijn zich tot de aanwijzing: vgl. (dit is: vergelijk) te beperken.
Er zijn echter ook verschijnselen van andere aard die de absoluutheid van het begrip
'identiek' enigszins relativeren. Met name hebben de volgende verschillen geen
obstakel gevormd om woorden als identiek aan te duiden.
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1. Verschil in betekenis, zolang er nog identieke betekeniskenmerken zijn of er
verbindende schakels in de ontwikkeling kunnen worden aangewezen.
2. Verschil in naamwoordelijk geslacht, alleen al omdat bv. het Frans het onzijdig
geslacht heeft opgegeven.
3. Verschil in vorming van de onbepaalde wijs. Zo tonen bijvoorbeeld nl. malen en
lat. malere een verschillend gevormde infinitief en geldt dit ook voor russ.
videtj "zien" naast lat. videre, maar in een etymologisch woordenboek zijn de
woorden toch als identiek te beschouwen.
4. Verschil in vorming van naamwoorden zich uitend in verschil van stamvormend
suffix. Vaak zijn deze suffixen ook zo sterk afgesleten dat dit aspect in een
beknopt woordenboek in het algemeen beter buiten beschouwing kan blijven.
5. Verschil in zoverre in sommige talen wel praesensvormende suffixen of infixen
aanwezig zijn en in andere niet; men vergelijke nl. scheren en gr. kéiro
"snijden", of nl. breken en lat. frango. In de andere tijden is dit verschil
trouwens niet aanwezig.
6. Verschil in meervoudsuitgang, zoals dat bijvoorbeeld in hgd. Häuser tegenover
nl. huizen optreedt.
Het betreft dus vooral semantische en morfologische verschillen die de blik op de
etymologie niet mogen verduisteren.
Verder kan het zich voordoen dat analogie, hypercorrectie, contaminatie,
volksetymologie, metanalyse, isolement, klankschildering of neiging tot
klanknabootsing een vanuit klankhistorisch oogpunt onregelmatige ontwikkeling
bewerkt hebben, maar aan de identiciteit der betrokken woorden doen deze
ontwikkelingen weinig af.
Om enkele voorbeelden op het terrein van de analogie te geven: in de meeste
woorden heeft in de westelijke Romania de vierde naamval de eerste verdrongen.
Frans fleur beantwoordt bv. niet aan lat. flos (Ie naamval) maar aan florem (4e
naamval). Etymologische woordenboeken kunnen hier echter rustig van identiciteit
spreken. Voorts zet Meierijs graaf "sloot" een eerste-naamvalsvorm voort en heeft
hgd. graben "gracht, sloot" zijn n uit de vierde naamval, maar worden ze in dit boek
toch als identiek beschouwd.
Wanneer bepaalde woorden weliswaar niet op eenzelfde woord teruggaan, maar wel
een gemeenschappelijke component hebben, bv. nl. hebben en hgd. haben, worden
ze niet identiek maar wel verwant genoemd, hetgeen kan worden aangeduid met het
teken ~.
Uiteraard is er ook van verwantschap sprake wanneer een woord van een ander
woord is afgeleid (gelukkig bijvoorbeeld is afgeleid van geluk) of als er bij een
woord een samenstelling ermee optreedt (levensgeluk bv. is samengesteld met
geluk). Daarbij kan het voorkomen dat het betrokken grondwoord niet in dezelfde
maar wel in een andere taal of in een ander dialect wordt aangetroffen. Wil men dan
al niet de formulering qfl. van gebruiken, dan is toch de wending afl. bij toepasselijk.
Zo noemen wij wnbr. slaaie "gulzig eten" een afleiding bij holl. slij "gulzig". Dit
betekent dus niet dat er hier een dialectvermenging is opgetreden: wij drukken ons
dan alleen kort uit.
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Wanneer er onmiddellijk achter het lemma een aantal andere dialectvormen is
opgenomen, betekent zulks dat, tenzij anders is vermeld, alle als min of meper
regelmatige heterofonen van het lemma dienen te worden beschouwd.
De vraag of twee woorden uit verschillende talen identiek zijn, kan alleen met
grote zorgvuldigheid beantwoord worden. Dikwijls zal de niet-taalkundig
geschoolde verbaasd staan. Mogelijk zal die verbazing iets kunnen afnemen wanneer
hij het volgende bedenkt.
p, t. of k in niet-germaanse talen verschijnen in het Nederlands aan het woordbegin
makkelijk als v, den h. Voorbeelden: fra. porc ~ ni. varken; fra. trois ~ ni. drie; fia.
collum ~ ni. hals.
d, g in niet-germaanse talen verschijnen in het Nederlands aan het woordbegin
gemakkelijk als t, k. Voorbeelden: fra. dent ~ nl. tand; fra. genre ~ nl. kunne.
Aan Nederlandse velare medeklinkers beantwoorden in het Slavisch vaak
sisklanken. Voorbeelden: nl. kennen ~ russ. znatj, nl. honderd ~ russ. sto.
In andere talen voorkomende s of z is in het Grieks vaak in h veranderd: nl. zes = gr.
heks.
In het Gotisch worden e (van zes) en o (van morgen) als ai, resp. au gespeld: saihs =
zes, maurgins = morgen. Got. ei moet men als ie lezen. Voorbeelden: steigan = nl.
stijgen, beitan - nl. bijten.
In de Keltische talen is de klank die in het Latijn en Grieks normaal als p verschijnt
en in het Nederlands als v aan het woordbegin afgevallen: men vergelijke lat. plënus
"vol" en nl. vol met oiers län en vloer met oiers lär.
Uit de aard van een beknopt etymologisch woordenboek vloeit ook de beperking
van het aantal behandelde woorden voort. In Taal en Tongval 1, 99 deelt Meertens
bij zijn behandeling van de dialectvormen van de gaai mede dat er alleen al een
kleine tweehonderd vormen werden opgegeven die alle tot markolf Xe herleiden zij ti:
mirkolf, malkürf merkoef marklau, markloper enz.
En wat bijvoorbeeld v//«dfer-namen betreft, worden in Kroesels 176 als
uiteindelijk op fifaltere of vivaltere teruggaand voor Vlaanderen fliefloeter,
fliefouter, fliefater, vliegenbout, vliegebouter, vliegewouter maar ook mottevijver,
bottevijver en botervijver vermeld. Onder deze, bijna alle onklankwettige,
vervormingen moest wel heel sterk gesnoeid worden. Hetzelfde geldt in nog hogere
mate ten aanzien van de zelfs grote regelmaat vertonende klank variaties. Voor het
woord haring alleen al vond Stroop 1104 varianten in de enquête-antwoorden. Ook
in dergelijke gevallen was drastische beperking volstrekt noodzakelijk.
Het zal de lezer niet verwonderen dat als er bijvoorbeeld van een znw. varianten
voorkomen die alleen hierin verschillen dat ze al dan niet op e uitgaan (bv. slette en
slet) of van een werkwoord, een vorm op -en naast een vorm op -e er dikwij Is
slechts één van beide opgenomen werd.
Het is verder duidelijk dat bij de keuze van de trefwoorden dié moesten worden
uitgeschakeld waarbij alleen een regelmatige klankvariatie op te merken valt.
Zeeuwse vormen als hae voor gaan, Drentse als moes voor muis, Kerkraadse als
sjpeët voor specht of Meierijse als heure voor horen zijn dus niet opgenomen, al zal
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de samenhang voor sommige lezers niet op het eerste oog of gehoor duidelijk zijn,
zo bv. bij Leuvens ere voor hoorn of Leuvens ave voor houden.
Slechts zeer zelden is van deze richtlijn afgeweken. Zie bijvoorbeeld gaenk
"mannetjesgans", irrik "hederik", er "hekwerk", vieg "anders dan gewoon", tèn
"hierheen", ferrel "klein roggebroodje", hoeët "vlaschotel", vole "vouw", wommes
"hoogmis", gepichel "gepeupel" (waar overigens nauwelijks van een klankwet
sprake is). Met name zal men wel enkele verholen samenstellingen meer aantreffen
dan de hier reeds genoemde.
In verschillende van deze gevallen was de afwijking ook in betekenis aanleiding
tot opneming. Wanneer er echter alleen van een klein betekenisverschil sprake was,
zoals in brab. vloer "voorportaaltje" (zie WBD I 35) of fravla. hoofdtand "kies"
(HCTD V 284), is doorgaans van opname afgezien.
Ook die samenstellingen die zeer doorzichtig waren, zijn weggelaten,
bijvoorbeeld troskesbezie "rode aalbes", zevenpunterke "lieveheersbeestje",
ploegdriever "kwikstaart", zo genoemd omdat het vogeltje zich graag achter een
ploeger bevindt, en nettelkunnik "winter-koninkje", welk diertje graag in brandnetels
huist. Wanneer er evenwel een cultuurhistorisch aspect aan vast zat is er een
uitzondering gemaakt, maar soms was de beslissing moeilijk, zo bijvoorbeeld als het
woorden met een religieuze achtergrond betren zoals cornelisroos voor "pioen" of
sint-antoniusvuur voor "vlekziekte".
Leenwoorden waaraan weinig veranderde bij de overname, zoals Fijnaarts
arrivere van Frans arriver "aankomen", konden wel heel gemakkelijk weggelaten
worden, maar bij bijvoorbeeld Graafs mentenere van Frans maintenir werd de
beslissing moeilijker, omdat hier als omschrijving "in ere houden" gegeven werd,
terwijl bij Roosendaals kwieziejèèr "keukenkachel" de Franse vorm cuisinière een
fonetische veer heeft moeten laten.
Alles bijeengenomen was echter de hoeveelheid zo groot dat de beslissing wel vaker
op een subjectieve keuze berust heeft.
Bij het aangeven van de betekenis van een woord is ook beperking betracht.
Wanneer meer dan een betekenis werd opgegeven, betekent dat nog niet dat al de
genoemde betekenissen in het hele gebied voorkomen.
Een apart probleem vormden nog die woorden die bij dialectgebruik alleen of
vrijwel alleen in de provincies Zuid- en Noord-Holland of hun naaste omgeving
gebezigd worden maar ook als ABN genoteerd staan. Mijns inziens dienden zulke
woorden hier behandeld te worden.
Natuurlijk kon van een etymologisch woordenboek niet verwacht worden dat het
de taak van een dialectatlas zou overnemen en dat van elk woord nauwkeurig de
verbreiding zou worden aangegeven. Maar geheel ontbreken mocht de localisering
toch zeker niet. Daarbij houde men echter in het oog, dat dit beslist niet betekent dat
het betrokken woord in alle plaatsen van het genoemde dialect voorkomt. Van de
andere kant moeten soms ook aangrenzende streken stilzwijgend inbegrepen
worden.
Voor alle duidelijkheid zij hierbij opgemerkt dat met de termen antw., utr. en
gron. niet inz. de steden Antwerpen, Utrecht en Groningen maar de provincies (of
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althans delen daarvan) bedoeld worden. Onder brab. worden niet alleen de dialecten
van het germaanse gedeelte van de Belgische provincie Brabant maar ook dialecten
van Noord-Brabant en de provincie Antwerpen verstaan.
Voor de spelling van de Nederlandse dialectwoorden is geen strikt fonetisbh
schrift gebruikt maar een aangepaste vorm van de Nederlandse. Daarbij geven boven
de klinker geplaatste tekens nuances aan. Het teken ' bedoelt een open varizint
ongeveer zoals in Frans père, Frans coeur, Noord-Hollands kot, of Duits Köpfe. Het
teken ' op e of o geeft daartegenover een gesloten uitspraak aan bv. die van NoordHollands dóm en Meierijs hémd. Een half haakje " en een streepje " geven extra
kortheid, respectievelijk verlenging aan. Een circumflex O duidt op genuanceerd en
dalend diftongisch karakter, zoals in wnbr. bêên of boom. Een tilde boven de letter
(~) geeft nasalering aan.
Met G wordt de beginklank van fra. garçon en hgd. gut aangegeven. Een soort
vraagteken zonder punt eronder staat voor een glottisexplosief (een soort hikje). Het
Limburgse accent is niet aangegeven.
In dit verband dient nog te worden opgemerkt dat in de bronnen de niet-fonetische
spellingen onderling nog al eens verschillen. In dit boek vindt men daarvan wel de
sporen. Zo kan ae voor dezelfde klank gelden als èè en wisselen ao en oa af. Ook
kan men on-etymologische spellingen aantreffen, zoals bv. leitie.
Overigens vindt men soms vernederlandste vormen, omdat de betrokken
dialectwoorden in de bronnen aldus werden opgegeven.
Wat de opbouw van de artikelen betreft zij nog opgemerkt dat de behandelde
Nederlandse dialectwoorden in een dik lettertype voorop staan. Daarna volgt de
betekenis en dan de geografische begrenzing, tussen haakjes. Verder in het artikel
betekent id. dat dezelfde betekenis als die van het lemma wordt bedoeld.
Aan het eind van het artikel staat altijd een bibliografische aanwijzing. De
bedoeling daarvan is in de eerste plaats een verantwoording van de geografische
omschrijvingen. Verder wordt hierdoor, als het gewenst leek, de mogelijkheid
gegeven zich over de bewijskracht van de etymologie nader te oriënteren.
Wanneer in het artikel achter een bepaald woord een omhoog wijzende pijl staat,
betekent zulks dat men met aandrang geadviseerd wordt, de daar aangeduide
artikelen ook te lezen, omdat men in de gerefereerde artikelen mededelingen tem
verwachten die uiteraard daar gelden, maar die niet herhaald worden omwille van de
plaatsruimte.
Een bijzonder woord van dank zou ik willen richten tot J.B. Berns en Joep Kruijsen
die mij onophoudelijk erbij geholpen hebben dat ik over de betrokken literatuur en
bronnen kon beschikken. Dank ook aan Jo Daan die mij een aantal artikelen
bezorgde, aan Har Brok en ieder die zo welwillend was mij behulpzaam te zijn,
maar vooral prof.dr. P.G.J. van Sterkenburg voor al zijn bemoeienissen met dit boek,
Paulette Tacx-Hillebrand, die mijn manuscript op de computer heeft overgebracht en
dr. Wil Pijnenburg voor zijn eindcontrole daarop. Mieke van Dalen ten slotte moft
ik er erkentelijk voor zijn dat zij het boek onder haar hoede heeft genomen.
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Taalkundige termen
Ablaut. Regelmatige afwisseling van klinkers, inz. die welke reeds dateert uit de tijd
van het Oerindo-europees. Ablautend verwant zijn bv. beet en bijten, eng. hat en nl.
hoed, gr. peitho "ik haal over" en gr. epithon "ik haalde over". Ook uitval van een
klinker komt hierbij voor, getuige nl. knie en got. kniu "knie" naast lat. genu "knie"
en fra. genou "knie". Soms is later bij zo een nultrap weer een klinker ontstaan, die
in het nl. als o of M verschijnt. Vgl. verhullen en verholen naast enerzijds lat. celare
"verbergen" en nl. helen "gestolen goed aannemen", anderzijds lat. clam
"heimelijk".
Aoristus. Griekse werkwoordscategorie waaruit niets blijkt omtrent het tijdstip van
de handeling.
Aphaeresis. Het verdwijnen van een of meer klanken aan het begin van een woord.
In vele dialecten verdwijnt aan het woordbegin de h en zo valt in het Duits voor r de
w af: vergelijk nl. wraak met hgd. rache "wraak".
Assibilatie. Overgang van achtermondmedeklinker in sisklank, zoals bij de
ontwikkeling van het lat. camera tot fra. chambre of het ontstaan van eng. cheese uit
een vorm die zoals kaas met k begon.
Avestisch. Perzische taal waarin de leer van Zarathoestra werd opgetekend.
Basis. Zie Woord.
Betekenisverdichting. Het verschijnsel dat de betekenis van een woord verengd is
onder invloed van een taalelement dat er vaak aan toegevoegd werd. Zo ging eng.
behave you hetzelfde betekenen als behave y ou -well.
Causativum. Werkwoord dat een afleiding is bij een ander werkwoord en dat het
doen gebeuren van de actie van dat werkwoord uitdrukt. Zo is leggen het causativum
bij liggen en betekende dus oorspronkelijk "doen liggen" en zo kende het Gotisch:
ganasjan "redden" als causativum bij Gotisch ganisan "gered worden".
Centumtalen. Zie Satemtalen.
Contaminatie. Wijziging van de vorm van een woord als gevolg van bijgedachte
aan een ander woord. Zo is optelefoneren een contaminatie van telefoneren door
bijgedachte aan opbellen.
Diminutivum. Hetzelfde als verkleinwoord.

12

Epenthese. Ontstaan van een medeklinker als overgangsfoneem. Bv. in wnfcr.
omblaog uit omlaag of in diender uit *dienr naast dienaar.
Ezelwoord. Woord waarin aan een lettergreep met ie (of /') een rijmende lettergreep
met aa (of d) werd toegevoegd. Voorbeelden: pief-paf, bim-bam.
Factitivum. Van een bijvoeglijk naamwoord afgeleid werkwoord dat het
totstandbrengen van de door dat bijvoeglijk naamwoord genoemde eigenschap
uitdrukt zoals krommen in de betekenis "krom maken".
Frequentativum. Werkwoord dat met een achtervoegsel als -elen of -eren van een
ander werkwoord is afgeleid en een herhaling van de betrokken actie uitdrukt, zoals
huppelen naast huppen.
Gotisch. Germaanse taal waarin Wulfila in de vierde eeuw een vertaling van de
bijbel schreef.
Grammatische wisseling. Verschil van medeklinker binnen het Germaans als
gevolg van het feit dat in het Indo-europees er verschil in de plaats van de klemtoon
was. Later kon een van die medeklinkers soms klankwettig verdwijnen. Zo
ontstonden naast elkaar Gotisch taihun "tien" en Gotisch -tigjus "tientallen", nl. tien
en -tig (van twintig), nl. was en waren, dialectisch zij "melkzeef en zijgen
"neerzinken".
Heterofonen. Klanken die per taal of dialect verschillen maar volkomen dezelfde
oorsprong hebben, bv. de êü van oostnbr. gelêüve "geloven" en de oo van wnbr.
gelóöve of de uu van Antwerps zuus "zus" en de u van zus.
Hittitisch. Oudst overgeleverde, in spijkerschrift geschreven Indo-europese taal d^ie
al aan het begin van het tweede millennium voor Chr. in Klein-Azië gesproken is.
Hoogduitse klankverschuiving. In het Hoogduits optredende regelmatige
verandering van oergermaanse medeklinkers waardoor bv. hgd. wasser, netz, rufen,
köpf machen, rippen tegenover respectievelijk nl. water, net, roepen, kop, maken,
ribben ontstaan zijn.
Inchoativum. Werkwoord dat door een bepaald achtervoegsel het begin van een
handeling of toestand uitdrukt. Voorbeeld: lat. rubesco "rood worden" naast l^t
ruber "rood".
Incorporerende samenstelling. Samenstelling waarbij een zelfstandig naamwoord,
in feite een aanduiding van een lichaamsdeel, tussen een werkwoordstam en <|e
uitgang wordt gevoegd. Voorbeelden: reikhalzen, schokschouderen.
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Infinitief. Onbepaalde wijs.
Ingwaeonisme Taaiverschijnsel dat binnen het Germaans kenmerkend is voor aan
de Noordzee gelegen Westgermaanse dialecten (en talen) zoals de overgang van ai
tot aa of zelfs oo, waardoor tegenover got. haims, hgd. heim en nl. Heemstede, oeng.
häm, ofri. häm, eng. home en nl. Haamstede ontstonden.
Intensiefformatie. Woordvorming waarbij door verdubbeling of verstemlozing van
de medeklinker (of beide) oorspronkelijk grotere hevigheid van de handeling werd
uitgedrukt zoals bij bukken tegenover buigen, bibberen tegenover beven.
Klanknabootsing. Taalvorm waarbij door het woord een ongearticuleerde klank
wordt nagebootst. Stilistisch ontstonden zo vormen als rikketikken of gerommel (van
de donder) maar ook vogelnamen als koekoek en werkwoorden als blaten. Wel te
onderscheiden van klankschildering, waarbij door de klank bepaalde
betekeniselementen gesuggereerd worden, zoals wegens zw: zwaaien en zwieren of
wegens /: lunderen, lobbes, labes.
Klankschildering. Zie Klanknabootsing.
Klankverschuiving. Zie Hoogduitse klankverschuiving.
Klankwet. Regelmatige klankverandering.
Metafoor. Beeldspraak, het verschijnsel dat op grond van overeenkomst iets met de
naam van iets anders benoemd wordt.
Metanalyse. Het toevoegen of weglaten van een foneem omdat er in de verbinding
met een ander woord een onetymologische reïnterpretatie optreedt. Zo is wvla.
navond ontstaan in een verbinding als den avond en omgekeerd aak "bep. schip" uit
*naak (vgl. hgd. nachen "bootje") t.g.v. reïnterpretatie van *rijnnaak als rijn-aak.
Metathesis. Verwisseling van plaats (meestal optredend bij medeklinkers). Zo werd
kervel, ontleend uit lat. caerefolium, in het Limburgs tot keiver en werd de
plaatsnaam Nispen, die in 1157 nog Nisipa luidde, later, reeds in 1583, tot Nipse.
Metonymia. Het verschijnsel dat iets met de naam van iets anders benoemd wordt,
omdat beide bij elkaar behoren. Een standaardvoorbeeld wordt geleverd door de
leraar die zegt: "de achterste bank moet opletten", maar niet de bank doch de
leerlingen die op die bank zitten, bedoelt.
Mobiele s. Een s die aan het begin van een woord of woordfamilie in de ene taal wel
en in de andere niet optreedt, zonder dat men van dit verschijnsel de regelmaat heeft
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kunnen ontdekken. Zo verschijnt russ. smertj "de dood" naast fra. (la) mort of inl.
stoten naast oind. tudati "slaat".
Nomen agentis. Benaming van iemand die een bepaalde handeling verricht, zoals
moordenaar naast moorden of dienaar naast dienen.
Nultrap. Zie Ablaut.
Onomatopee. Andere term voor klanknabootsing.
Oud-Europees. Door Hans Krahe veronderstelde, ook uit waternamen blijkende in
Europa ver naar het zuiden reikende, niet-Indo-europese substraattaal.
Participium. Deelwoord.
Paragogisch. Gezegd van een t of d die in een later stadium zonder duidelijke
semantische inhoud aan een woord is toegevoegd, bv. in dialectisch genogt i.p.v.
reeds ouder genoeg (vgl. hgd. genügen "voldoende zijn").
Praesens. Onvoltooid tegenwoordige tijd.
Prefix. Zie Woord.
Pregnante betekenisontwikkeling. Deze term, wisselend met betekenisverdichting,
wordt gebruikt voor het verschijnsel dat een woord zijn betekenis verengt doordat de
inhoud van een woord dat er vaak mee verbonden werd er in opging. Dat is het
geval met bv. drank in de betekenis van "alcoholische drank" of Delfts in de
betekenis van "Delfts porselein".
Prenasalering. Het verschijnsel dat naast een basis die bestaat uit medeklinker +
klinker + medeklinker een variant voorkomt, met een neusmedeklinker vóór de
laatste medeklinker zonder duidelijke functie, zoals bij zimperen naast sijpelen.
Proleps. Op fonologisch gebied wordt onder proleptisch gebruik het verschijnsel
verstaan dat een later optredend foneem ook reeds aan het begin van het woord
wordt toegevoegd. Zo heeft zich naast Twents mangs "soms" smangs in dezelfde
betekenis ontwikkeld.
Pseudo-voorvoegsel. Lettergreep waarmee een woord begint die secundair door
toevoeging van een of meer klanken aan de beginklank(en) als lettergreep is
ontstaan. Men vindt dit verschijnsel bv. in vla. klabetteren "luid praten" naast
kletteren of in antw. klawetteren naast kwetteren. In gevallen als Oerles taweere is er
vermoedelijk verduidelijking van een bestaande zwakke klinker opgetreden.
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P-volk. Sprekers van de P-taal, een taal die waarschijnlijk enerzijds op Keltisch,
anderzijds op Germaans geleek en vaak p aan het woordbegin had, terwijl
oorspronkelijk Germaanse en Keltische woorden dit klankwettig niet hebben.
Sandhiverschijnselen. Fonetische veranderingen zoals assimilatie, klankuitval èn
metanalyse die optreden op de grens van twee woorden. Zo ontstond teeg in een
verband als: het paard is steeg en werd ik val in de uitspraak ik f al.
Satemtalen. Groep Indo-europese talen waartoe de Slavische (o.a. Bulgaars, Pools,
Russisch, Tsjechisch), de Baltische (Lets, Litouws, Oudpruisisch), het Armeens, het
Albaans, het Indisch en het Perzisch met het Avestisch behoren. Zij onderscheiden
zich van de centumtalen, waartoe behoren de Romaanse (Latijn, Frans, Roemeens,
Portugees, Spaans, Italiaans, Provençaals), de Keltische (zoals Iers en Welsh), de
Germaanse (Nederlands, Fries, Nederduits, Hoogduits, Engels, Gotisch, Zweeds,
Deens, Noors, IJslands) en het Grieks, doordat de enigszins gepalataliseerde
achtermondmedeklinkers als k en G zich reeds in een zeer vroeg stadium erin tot
sisklanken ontwikkelden in tegenstelling tot die centumtalen. Vgl. ni. (ik) ken met
russ. znajoe "ik ken", "ik weet", gr. déka "tien" (= got. taihun, ni. tien), met russ.
désjatj "tien".
Simplex. Ook wel grondwoord, is een woord waarvan andere zijn afgeleid. Zo is
moed het grondwoord van moedig en van gemoed.
Stam. Zie Woord.
Strekvorm. Uit affectieve aandrang met een lettergreep uitgebreid woord. Hiertoe
behoren vormen met een pseudo-voorvoegsel maar ook woorden als flikflooien.
Substraat. Taal die in een bepaald gebied aan een andere is voorafgegaan en van
welke de opvolgster elementen heeft overgenomen. Zo vertoont het Frans sporen
van een Keltisch substraat en het Spaans sporen van een Iberisch substraat.
Suffix. Zie Woord.
Tochaars. Uitgestorven Indo-europese taal die in de 6e tot 8e eeuw in de Chinese
provincie Sinkiang gesproken is. Men onderscheidt er de dialecten A en B in.
Transponeren is het gebruiken van een woord in een andere woordsoort. Als een
kind bv. zeurt om een potlood en het krijgt ten antwoord: "dadelijk potlood ik jou",
dan treedt er een transpositie van het zelfstandig naamwoord naar de woordsoort van
de werkwoorden op.
Umlaut is wijziging van een klinker (meestal een gedeeltelijke assimilatie) onder
invloed van een klinker die in de volgende lettergreep staat of gestaan heeft. Vaak
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wordt er speciaal de /-umlaut mee bedoeld. Zo is de a die bv. in got. lagjan "leggen"
voorkwam onder invloed van de j later in andere talen zoals het Nederlands tdt e
geworden: leggen.
Verholen samenstelling. Sterk afgesleten en dan ook als zodanig de gemiddelde
spreker niet bewuste samenstelling. Voorbeelden: vrommes "vrouw", gevormd uit
vrouw met mens, leidsel, gevormd uit de stam van leiden met zeel, dat "touw"
betekent.
Wortel. Zie Woord.
Woord. Een Indo-europees woord gaat oorspronkelijk meestal terug op een basis
waarvan, met klankelementen waarvan de betekenis niet bekend is, een wortel wordt
gevormd; daarvan met een stamvormend suffix een stam, terwijl nog andere prefaen
of suffixen of infixen, alle met een min of meer duidelijke betekenis en ten slotte een
naamvals- of persoonsuitgang kunnen worden toegevoegd. Prefixen worden voor de
wortel, suffixen na de wortel en infixen in de wortel gevoegd. Een prefix of
voorvoegsel is nl. her in heropenen, een suffix of achtervoegsel is ig in gelukkig, een
infix, in casu een praesensvormend infix, de n van mnl. standen "staan" naast mnl.
hi stoet "hij stond" (de n van hij stond is een gevolg van analogie naar de
praesensstam). Zo is van lat. instigämus "wij sporen aan": sti de basis met de
betekenis "prikkel" (vgl. lat. stimulus "prikkel"), stig de wortel met de betekenis
"steken" (vgl. ni. steken), ä een stamvormend suffix, mus een persoonsuitgang en in
een prefix.
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Afkortingen
aarsch. - Aarschots
abl. - ablautend
achterh. - Achterhoeks
achth. - Achthuizens
afl.- afleiding, aflevering
antw.- Antwerps
arab. - Arabisch
arm. - Armeens
av.- Avestisch
balt. - Baltisch
barn. - Barnevelds
bask. - Baskisch
belglimb. - Belgisch-Limburgs
belgnl. - Belgisch-Nederlands
bep. - bepaald
bet. - betekenis, Betuws
bnw. - bijvoeglijk naamwoord
bommel(erw). - Bommelerwaards
bosch. - van 's-Hertogenbosch
brab. - Brabants
bret. - Bretons
bruss. - Brussels
buig. - Bulgaars
bunsch. - Bunschotens
bw. - bijwoord
cat. - Catalaans
coll. - collectivum
corn. - Cornish
dee. - Deens
dev. - Deventer
dial. - dialecten, dialectisch
dimin. - diminutivum
div. - diverse
dr. - Drents
drecht. - Drechterlands
eeml. - Eemlands
eng. - Engels
enkv. - enkelvoud

ensch. - Enschedees
etym. - etymologie, etymologisch
fijn. - Fijnaarts
fra. - Frans
fravla. - Fransvlaams
fri. - Fries
gall. - Gallisch
geld. - Gelders
geldov. - Gelders-Overijssels
germ. - Germaans
gooil. - Gooilands
got. - gotisch
gr. - Grieks
gron. - Gronings
grondbet. - grondbetekenis
gronsv. - Gronsvelds
hagel. - Hagelands
hasp. - Haspengouws
hass. - Hasselts
hebr. - Hebreeuws
heerl. - Heerlens
heusd. -Heusdens
hgd. - Hoogduits
hilv. - Hilvarenbeeks
hindel. - Hindeloopens
hit. - Hittitisch
holl. - Hollands
hong. - Hongaars
i.e. - Indo-europees
ijsl. - IJslands
it. - Italiaans
kamp. - Kampens
katw. - Katwijks
kelt. - Keltisch
kemp. - Kempenlands
kerklat. - Kerklatijns
kerkr. - Kerkraads
klbr. - Klein-Brabants
kruin. - Kruinings

n.w.overijs. - Noordwestoverijssels
laatlat. - Laatlatijns
lat. - Latijns
lett. - letterlijk
leuv. - Leuvens
lichtenv. - Lichtenvoorder
limb. - Limburgs
lit. - Litouws
lonn. - Lonnekers
lopw. - Lopikerwaards

obulg.- Oudbulgaars
odee.- Ouddeens
oeng.- Oudengels
ofra. - Oudfrans
ofri. - Oudfries
ogeld. - Oostgelders
ogm. - Oudgermaans
ohgd. - Oudhoogduits
oiers - Oudiers
oijsl. - Oudijslands
oind. - Oudindisch
olat. - Oudlatijns
oldenz. - Oldenzaals
olimb. - Oostlimburgs
omg. - omgeving
onfr. - Oudnederfrankisch
ong. - ongunstig
onl. - Oudnederlands
ono. - Oudnoors
oorspr. - oorspronkelijk
oostbrab. - Oostbrabants
oostdr. - Oostdrents
oostfri. - Oostfries
oostmnl. - Oostmiddelnederlands
oostnbr. - Oostnoordbrabants
oostnl. - Oostnederlands
opruis. - Oudpruisisch
os. - Oudsaksisch
oserv. - Oudservisch
osset. - Ossetisch
oudbeierl. - Oudbeierlands
oudnnl. - Oudnieuwnederlands
oudpic. - Oudpicardisch
overbet. - Overbetuws
overijs. - Overijssels
ovla. - Oostvlaams
owvla. - oostelijk Westvlaams
ozvla. - oostelijk Zeeuws-Vlaams
ozw. - Oudzweeds

maastr. - Maastrichts
m.e. - middeleeuws
meng. - Middelengels
mfra. - Middelfrans
mhgd. - Middelhoogduits
middenlimb. - Middenlimburgs
middennbr. - Middennoordbrabants
miers - Middeliers
mlat. - Middellatijns
mndd. - Middelnederduits
mnl. - Middelnederlands
moer. - Moerdijks
nbet. - Nederbetuws
nbrab. - Noordbrabants
ndd. - Nederduits
ndr. - Noorddrents
nfra. - Noordfrans
nholl. - Noordhollands
nijm. - Nijmeegs
nl. - Nederlands
nllimb. - Nederlands Limburgs
nlimb. - Noordlimburgs
nnl. - Noordnederlands
n.o. - noordoostelijk
no. - Noors
noordh. - Noordhorns
n.oostdr. - Noordoostdrents
n.oostnl. - Noordoostnederlands
n.ovla. - Noordoostvlaams
n.utr. - Noordutrechts
nv. - naamval
nw. - noordwestelijk

peell. - Peellands
perz. - Perzisch
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volksetym. - volksetymologisch
voorv. - voorvoegsel
vulglat. - vulgair Latijns

pic. - Picardisch
plnm. - plaatsnaam, plaatsnamen
po. - Pools
port. - Portugees
prov. - provincie, Proveneaals

wa. - Waals
waalw. - Waalwijks
waasl. - Waaslands
walch. - Walchers
westerkw. - Westerkwartiers
westerw. - Westerwolds
westh. - Westhoeks (Willemstad en
omg.)
wfa. - Westfaals
wfri. - Westfries (in N.-Holland)
wgerm. - Westgermaans
wgron. - Westgronings
wier. - Wierings
wint. - Winterswijks
witruss. - Witrussisch
wnbr. - Westnoordbrabants
wnl. - Westnederlands
wutr. - Westutrechts
wvel. - Westveluws
wvla. - Westvlaams
ww. - werkwoord
wznl. - westelijk Zuidnederlands
wzvla. - westelijk Zeeuws-Vlaams

rijnl. - Rijnlands (in Duitsland)
roem. - Roemeens
roerm. - Roermonds
roos. - Roosendaals
ruin. - Ruinens
russ. - Russisch
schev. - Schevenings
serv. - Servisch
sitt. - Sittards
sk. - samenkoppeling
slav. - Slavisch
slov. - Sloveens
sp. - Spaans
staph. - Staphorsts
stellingw. - Stellingwerfs
ss. - samenstelling
tess. - Tessels
tilb. - Tilburgs
tong. -Tongers
tsjech. - Tsjechisch
tw. - tussenwerpsel

zaanl. - Zaanlands
zbev. - Zuidbevelands
zbrab. - Zuidbrabants
zdr. - Zuiddrents
zeel. - Zeeuws (in de bet.: "in de
prov. Zeeland")
zholl. - Zuidhollands
zlimb. - Zuidlimburgs
znl. - Zuidnederlands
znw. - zelfstandig naamwoord
zobrab. - Zuidoostbrabants
zodr. - Zuidoostdrents
zogron. - Zuidoostgronings
zolimb. - Zuidoostlimburgs
zonl. - Zuidoostnederlands
zooverijs. - Zuidoostoverijssels

utr. - Utrechts
valk. - Valkenburgs
vars. - Varsevelds
vdw. - voltooid deelwoord
vel. - Veluws
venl. - Venloos
venr. - Venrays
verb. - verbogen
verklw. - verkleinwoord
vero. - verouderd
vla. - Vlaams
vlabelg. - Vlaams-Belgisch
vlabr. - Vlaams-Brabants
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zovla. - Zuidoostvlaams
zutr. - Zuidutrechts
zvla. - Zeeuws-Vlaams
zw. - Zweeds
zwbrab. - Zuidwestbrabants

zwdr. - Zuidwestdrents
zwits. - Zwitserduits
zwlimb. - Zuidwestlimburgs
zwnl. - Zuidwestnederlands
zwvla. - Zuidwestvlaams
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Lijst van gebruikte tekens

=
ï
<
>
«
»
Î
*

etymologisch hetzelfde als
is niet etymologisch hetzelfde als
(is) verwant met
ontstaan uit
geworden tot
ontleend aan
ontleend in
zie voor verdere mededelingen het hier gerefereerde lemma
gereconstrueerd
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a - aamveldj
Aangezien een woord dat men zoekt vaak in een andere dialectvorm is
opgenomen en verschillende dialectwoorden soms bij elkaar in ééh
gemeenschappelijk artikel zijn ondergebracht, zal het vaak gebeuren dat men he^t
gezochte woord niet op de veronderstelde alfabetische plaats vindt. Dah
raadplege men het Register van niet als eerste trefwoord opgenome^i
Nederlandse dialectwoorden achterin.

A
woord dat eveneens betekent: 'naar
zich toehalen' en een afl. zou kunnen
zijn van haai 'bep. vis'. Ook daarop
kan rijmend gevarieerd zijn.
Heestermans 1988, 12, WNT V
1348-1349.
aaier lucht met stof of uitwaseming
erin (wvla.). Misschien « (geleerden-)
lat. aer 'lucht'.
De Bo 6.
aal, aie, ook in ss. als aalwater gier
(wvla., fravla., Goois, zolimb., zodr.,
overijss., geld.). = nl. aalt, mndd.
adel, fri. ael, hindel. aeld, eng. adale,
zw.dial. adel, al, hgd.dial. adel. Mogelijk is de t van aalt paragogischj al
is metathesis dl > ld ook goed mogelijk, getuige nl. naald naast hgd.
nadel. Geen duidelijke verwanten
buiten het germ.
TNZN krt 7.
!
aallijk geheel (bredaas). = mnl. at'ijc
'id.'. Met achtervoegsel gevormd van
*aal, dat ook aanwezig is in aling | .
Hoeufft 4.
aamveldj, a veldj, anebil, anebilk,
anebulk, anevijl, aanbeeld (limb.,
vla.). = mnl. anvilte = eng. anvil; ss.
van aan + wortel van zw. dial. filta
'slaan' (~ lat. peilere 'drijven', oorspr. 'stoten' ?). De vormen met b zijn
een gevolg van volksetymologie maar
zijn ook te vergelijken met arbeiden
f. Ook de k is irregulier.

a lopend water (Meierijs). In 1861
nog vermeld als soortnaam, = nl.
waternaam A, IJ, lat. aqua 'water'
(stamwoord van aquarium), fra. eau
'water' = russ. riviernaam Oka; misschien ~ hit. e-kun-uz-zi 'drinkt'.
Reeds « Oud-Europees.
De Navorscher X 347, Beekes 1998,
19, IEW23.
aadn besmettelijk zijn (achterh.). =
nl. aarden 'ergens zijn aard vinden'.
Het ww. is afgeleid van aard 'hoedanigheid', zelf weer afgeleid van een
wortel die ploegen betekent en aanwezig is in lat. arare 'ploegen', dial.
eren | 'ploegen'. De betekenisontwikkeling van 'beploegde grond'
naar 'hoedanigheid' loopt langs 'land
> afkomst'.
Hulshof/Schaars 91, NEW 5.
aafloekse aftroggelen (venl.). Afl. bij
loek \ 'slim'. Vgl. voor de s: fri.
mepse 'afranselen' naast nl. meppen.
Alsters e.a. 83.
aaiemaai hooiwagen (soort spin)
(wnbr.). Genoemd naar de maaiende
beweging van de poten. Op maai
wordt dan rijmend gevarieerd, zoals
bij vla. haaien en maaien 'schuin met
de achterpoten wegspringen, gez. van
koeien', bij haaien en draaien 'geren'
en bij harrewarren. Ook kan men
uitgaan van haaien 'met de voorvoet
schrapen, gez. van een paard', een
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aantak - abeluinig

Roukens 171-173 + krt. 25, WVD II
afl. IV 68, Kluge 18, FWH 3.
aantak, aontak, artakke, tak beroerte (vla.). « fra. attaque 'aanval'
(afl. bij fra. attaquer 'aanvallen' « it.
attaccare 'aanvallen, lett. 'vastmaken'). Herinnering aan het geloof dat
ziekten door demonen veroorzaakt
worden.
Weijnen/Ficq 23, 69, 70, 208.
aar, haar, aer (ook in ss. als aarom,
aarop) naar links, bevel aan een
ingespannen paard (diverse dialecten). = mnl. hare 'hierheen'. Singuliere ontwikkeling < mnl. here 'hierheen' (= got. hiri 'hierheen'). Geapocopeerd in her en der, herwaarts. ~
hier ~ hij ~ lat. cis 'aan deze zijde
van', ~ hit. ki 'dit'. De voerman liep
links van het paard, wat het verband
tussen 'hier' en 'naar links' verklaart.
OT IV 31-32, Ghijsen, 305, WBD
767-770.
aard stuk bouwland (kemp.). Gezien
de niet-palatale klinker f aarde. =
mnl. aert 'bouwland', ohgd. art 'geploegd land', oeng. eard 'geploegd
land', ~ miers ar 'akkerland'. ~ lat.
ar ar e 'ploegen', ~ arm. araur 'ploeg'
~ got. ar jan 'ploegen' (= mnl. erien
'ploegen', dial. eren \ 'ploegen').
Gezien het vocalisme kan de basis in
het preprotoindo-europees aanwezig
zijn geweest.
Cornelissen/Vervliet 115, IEW 62,
Mnl Wb I 193-194.
aas, aes, èès, hijs hengsel (vla.,
brab.). « fra. anse 'hengsel' (evenals
it. ansa « klassiek lat. ansa, in tegenstelling tot sp. asa, dat uit het vulglat.
komt, waar de n was verdwenen),
ofwel afl. bij hangen.
WNT VI 482, TT V 174-175, Goemans 184, WVD II afl. I 63, DELF

27.
(ziech) aasjtrenge zich inspannen
(kerkr.). = hgd. (sich) anstrengen
'id.' ~ ni. streng. Soortgelijk beeld als
bij zich inspannen.
Amkreutze.a. 45.
ääsklippel, aosklippel, osklippel
dwarshout om de strengen aan vast te
maken (wnbr.). Eerste deel = aas fTweede deel = mnl. cluppel (afl. van
kloppen).
TT IV 46-47, V 172-175, MNCDN
III 7-13 (andere etym.).
aat, aach onderaardse gang, waterafvoer, putje, onderaards gewelf
(zlimb., n.o. van prov. Luik). « romeins aquaeductus 'aquaduct' (sk.
van aqua 'water' (= a î) en ductus
'leiding', afl. bij lat. ducere 'leiden' ~
betijd Î).
Roukens 124, Krt. 8.
ababel buil met rode uitslag (Gent). «
sp. ababol 'kollebloem', een kruising
van een woord < lat. papaver met
arab. hâbba 'graankorrel'.
Lievevrouw-Coopman 46.
abel alver (bep. vis) (maastr.). « fra.
able 'id.' of cat. able 'id.' of lat.
albulus 'id.' (alle gesubstantiveerde
bnw. in de betekenis 'witachtig', afl.
van lat. albus 'wit').
Endepols 5, REW 25, DELF 2.
abeluinig, aveloinig gemelijk, wrevelig, haveloos gekleed (wutr.). Samenstellende afleiding van mnl. ave
(= af, met ontkennende kracht) met
heterofoon van hgd. laune en met ig.
Het tweede element « lat. luna
'maan'; het volksgeloof zag invloed
van de maan op de gemoedsgesteldheid; vgl. eng. lunatic 'krankzinnig'
en nl. maanziek.
TNTL LXVI, 313-318, TNTL
LXVII, 41-51, Scholtmeijer 57.
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abergilie - aere(n)

abergilie, abergize verdrietig werk,
iets van weinig waarde (wvla.). « sp.
obrezilla of verwante vorm, verkleinw. van sp. obra 'werk' < lat.
opera 'werk(en)'.
DeBo 16.
ablador,
habladoor,
babbelaar
(vla.). « sp. hablador 'spreker', afl.
van sp. hablar 'spreken' < lat. fabülari 'vertellen', ~ lat. fabüla 'vertelling'
(» nl. fabel).
Lievevrouw-Coopman 44, Joos 272.
abziech, opzet (kerkr.). Het feit dat
hgd. absieht niet voor 1702 is opgetekend, pleit ervoor dat het kerkr.
woord aan het Duits ontleend is.
Amkreutz e.a. 46, Kluge 4.
achele (mv.) baard v.e. aar (zlimb.).
= ndd. aggel (» hgd. achet) = eng. ail
'baard v. tarwe of gerst'. Met grammatische wisseling en ander suffix ~
aar (= ohgd. ahar, eng. ear 'aar', got.
ahs 'aar', ono. ax 'aar'). ~ gr. akanos
'distel', lat. acus 'kaf.
WLDIafl.4,23.
achterhaam zwenghout (limb.). Het
tweede deel = het tweede deel van
tooghaam f. Het eerste is begrijpelijk omdat het onderdeel zich achter
het paard bevindt.
MNCDN III 7-13.
achterkontig achterdochtig (zutr).
Volksetymologisch < achterkousig f.
Scholtmeijer 56.
achterkousig, afferkoesig onoprecht,
achterdochtig (vel., Urk, nholl.). = fri.
efterkoezich 'achterdochtig', afl. bij
mhgd. afterkoese. Het eerste element
is ook aanwezig in: achterklap en
betekent: 'achter iemands rug'. Het
tweede element zit ook in babbelkous
en wvla. kouseklap 'kletspraat' en
verder in mnl. koytsen 'babbelen',
mhgd. kalzen 'snoeven', ofri. kaltia

'praten' en nl. kouten, alle ~ kalle |
'spreken'. Voor het vocalisme vergelijke men Woerkum, de uitspraak vjan
Woudrichem, < lle-eeuws Uuaferingheirn).
Van Schothorst 95, Daan 1942, 358,
Pannekeet 17, WNT VII 5869, E ^ D
33, Künzel/Blok/Verhoeff 408.
achterwaorstrigge baker (oostelijk
zvla.). waor = de stam van bewaren
(= eng. beware) in de betekenis 'zorgen voor'; achter heeft dezelfde betekenis als in eng. to look after; -igge
= suff. -ei var. klappei.
Ghijsen 6, De Bo 22.
adret alert (wvla.). « noordfra. heterofoon van fra. adroit 'id.'. F ra.
droite luidt immers in het Normzmdisch drët.
De Bo 23, ALF erte 427.
aek, aak, iejk, akke, ekke, aeks (met
secundaire s) foei, organisch vies,
gevoeg (vla., brab., Zeeuws). ~ eng.
ache ~ lat. ager, ~ nl. akker. De
wortel dateert nog misschien uit Üe
jagerscultuur. De betekenisontwikkeling is dan 'wild bijeendrijven om het
te doden' > 'verwonden' > 'organisch
vies (veroorzaken)' en anderzijds
'wild bijeendrijven' > 'vee op het vesld
drijven' > 'veld, akker' (metonymia).
TT XXXIX 186-188, Hoppenbrouwers (1996) 164.
aenste gezicht (Goeree, Schouwen) =
mnl. aensichte 'aangezicht'. Het
element sichte ~ zien.
Ghijsen 7, D 60 vr. 7.
aerdol spitsmuis (walch., zvla.,
antw.). Ss. van aerde 'aarde' met dol
III f 'spitsmuis'.
Ghijsen 8, Cornelissen/Vervliet 362.
aere(n) pijn doen, gez. van tanden
(zbev.). = nholl. haren 'scherp aanvoelen', = nl. haren gez. van een zçis
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aerf- aik

= mhgd. herwen 'ergeren', oeng.
hierwan 'bespotten'. Transpositie van
een heterofoon van ohgd. haru
'scherp' en hgd. herb 'scherp'. Vgl.
voor het consonantisme: nl. geel,
mnl. geluw en hgd. gelb 'geel'. Misschien van de proto-indo-europese
basis die ook in gr. keirö 'snijden' en
nl. scheren aanwezig is.
Ghijsen 9, Boekenoogen 295, NEW
229, 237.
aerf humuslaag van de grond (venr.).
(behoudens metanalyse) nerf
'korstjes op het hoofd', hgd. narbe
'litteken' ~ eng. narrow (= nl. naar
uit andere nv.). De grondbetekenis
moet 'nauwte' geweest zijn: bij een
litteken trekt het.
Schols/Linssen 72.
aetsje, ätje azijn (limb.). < een op -e
eindigende nevenvorm (vgl. dee.
eddike 'id.') van onfrk. etig 'id.' (=
hgd. essich 'id.'), reeds in de Romeinse tijd « lat. *atëcum. met metathesis < lat. acêtum 'id.'
LB XXXIX 114-124, Jrb. Vla. Ac.
1965, 328-329.
afbaden, afbaren grof dorsen
(kemp., limb.). Afl. bij baard (~ lat.
barba 'baard' > fra. barbe 'baard').
Betekenisontwikkeling: 'van de baard
(d.i. de stekels van de aren) ontdoen'
> 'grof dorsen'.
Goossens 1963,1 174, WNT I 848.
affeseere, avveseere voortmaken
(nbrab.). « fra. avancer 'id.' < vulglat.
*abantiare. afl. v. lat. abante 'voor'.
Naaijkens 21, eigen mat.
afremmen ter versteviging met een
dubbele draad breien (kamp.). Afl.
van remmen f 'met een snoer dichttrekken'.
Van Doorn 147.
afril, afrel, afrol, oprit (zholl.).

Contaminatie van april \ en afrit.
TT IX 198-203.
afvekke afpakken (utr.). ~ oind. pas a
'vangstrik' en gr. pëgnumi 'ik maak
vast'. De i.e. wortel was *peH2g.
Winkler 1874, 358, IEW 787-788, TT
LUI, 104.
afwiekse een pak slaag geven (Huissen). ~ wiks Î 'schoensmeer'. Ook
bij smeren komt zo'n betekenisovergang voor: poetsmiddelen worden
met een krachtige slag aangebracht.
Huissen 52, Kluge 856.
afzoedele minder worden (b.v. gez.
van contacten) (zutr.). ~ bezoedelen.
Afl. bij vla. en limb. zoedelen 'morsen, verslechten', « hgd. sudeln
'knoeien'. ~ gr. huei 'het regent',
toch. B sü 'regenen', oeng. besütian
'bevuilen', westf. sot 'drek'. De betekenisontwikkeling was: 'vochtig
maken' > 'bevuilen' > 'verslechten'.
Scholtmeijer 56, WNT XXVIII 1396.
ageen nog (wvla., fravla.). = eng.
again 'id'. -jegens ~ hgd. entgegen.
Het eerste element is een vz. Het
tweede element < gegen (= oeng.,
ono. gegn 'recht'). Betekenisontwikkeling: 'in een rechte lijn' > 'in tegengestelde richting' > 'terug' > 'nog
eens'.
TT XIII 159,ODEE18.
ager allemaal (lopw.). < al te gader.
Gader (ook aanwezig in vergaderen
en vergaren) is een afl. van gade (~
gaaien f 'zinnen').
Scholtmeijer 56.
agger navloed, kortstondige rijzing
van het water tijdens eb (zholl.,
zeel.). = fri. agger 'id.', oeng. eagre
'id.'. Misschien ~ ono. Aegir 'god
van de zee'.
TNTLLXX271,NEW10.
aik hond (Den Helder). « eng. tike

aimer - alf

van wilde bomen'). ~ gr. agrios
'wild' ~ lat. ager 'akker'.
TNZNII7.NEW11.
akeren eikels rapen (twents). Transpositie van aker II f.
Dijkhuis 24.
akke aak (Brugge). « fra. aque 'id.: «
vla. *ake (= mnl. ake, fri. aek 'b€:p.
vissersschuit', hgd. nachen 'boot').
De n- is gezien ohgd. nahho, os.
nako, oeng. naca, ono. nokkvi zeker
oorspronkelijk, maar verdween door
metanalyse.
DeBo39,NEWl.
(geen) akouts (geen) aandacht
(Brugge). « ofra. ascout 'het luisteren, aandacht', de stam van ofra.
escouter (= fra. écouter 'luisteren') <
lat. auscultare 'luisteren'.
Bds 1995 nr. 4.
aks bijl (n.o., oostnbr.). = nl. aex
'id.', onfr. acus 'id.', eng. axe 'id.',
ono. 0X 'id.', got. aqizi 'id.'. ~ lat.
ascia (met metathesis) 'id.', ~ gr.
aksinë 'id.'.
WBD II afl. 1, 15, Dijkhuis 25, Hulshof/Schaars 12, Ter Laan 38.
alaam, alem, alm stuk gereedschap
(znl., zvla.). = oeng. andlóman,
andlaman. Samengesteld uit voorvoegsel and, dat ook in antwoord
aanwezig is, en heterofoon van eng.
loom 'werktuig'. Geen verdere etymologie.
WNT Supplement I 884.
(van den) alf (geleed) verbijsterd,
verloren gelopen (ovla.). = mnl. alf
'boze geest, demon' = ono. alfr 'boze
geest'. Vgl. elf 'vrouwelijk mythologisch wezen'. Misschien ~ oind. rbhu
'kunstenaar' (ook de oudnoorse alfen
werden als smeden geprezen), geleed
= nl. geleid.
EW 126.

'bep. hond' met metanalyse (tgv. de
eng. verbinding that tike).
TT I 75-76.
aimer krekel (gron.). Afleiding bij
het eerste deel van heem ken j .
Van Sterkenburg Afb. 21.
ainmoud, ienmoed, eenmoed ernst
(n.oostnl.). Vgl. os. ênstridig 'hardnekkig'. Het eerste deel is wschl. niet
nl. een maar nl. eigen. Dat kan ook
'zelfde' betekenen (vgl. volkstalig
eigens 'zelf). Het tweede deel = nl.
moed in de oude betekenis van 'gemoed' (vgl. de zegswijze: het was
hem droef te moede). Grondbetekenis
zoiets als 'standvastig gemoed'.
Ter Laan 35, Hadderingh/Veenstra
129, TNTL XXXII 297-299, WNT
III 3986-3987.
aivel teelaarde (gron.). Verkort uit
*aiveleerde of aivelgrond. Het element -el- is hetzelfde als in werkeldag. Het eerste element is de stam
van het ww. *oeven (= hgd. üben,
16e-eeuws nl. uven 'oefenen', os.
ôbian 'verzorgen'), de grondvorm
van mnl. oefenen 'bewerken, gez. van
de grond', nl. oefenen, Drents euven
'lastig vallen', gron. euwen 'de spot
drijven met'. ~ lat. opus 'werk'. Voor
de semantische ontwikkeling in euven
en euwen bedenke men dat het land
bewerken lastig werk is. Voor de
klank ai naast eu vergelijke men
gron. aibels 'verschrikkelijk (mooi)'
naast nl. euvel 'slecht'.
Us Wurk IX nr. 3,69-71.
aker I, ieëker, eker putemmer (div.
dial.) = mnl., fiï. aker, eker « lat.
aquarium 'watervat', afl. bij lat. aqua
'water' (= a f)Roukens Krt 23, Hulshof/Schaars 36.
aker II, akel eikel (holl.). Vgl. got.
akran 'vrucht' (= ono. akarn 'vrucht
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aling - amper
en wvla. a wind 'windloosheid'. Het
tweede deel ~ maaien.
WVD I afl. I 120. Zs. f. dt. Ma.
XVIII 235-236 (geeft voor eimet,
iemet, eemet andere etymologie).
ambetant
vervelend,
hinderlijk
(leuv.). « fra. embêtant 'id.', dw. bij
fra. embêter 'sterk vervelen', afl. bij
als scheldwoord gebruikt béte 'beest'
(< lat. bestia 'beest').
Goemans 185.
amboos, ambos aambeeld (limb.). «
hgd. ambosz. am = aan, -boos, -bos =
stam van ohgd. bözzan 'slaan, stoten'
(= eng. beat 'slaan').
Roukens 171-173, Kluge 18, Van
Dinter31.
amigo gevangenis (znl.). « sp. amigo
'vriend'. Zo werd door bijgedachte
aan vrund 'vriend' schertsend vrunte
'gevangenis' vertaald, dat zelf een
afleiding was bij mnl. vroon 'van de
heer' (afl. bij got. frauja 'heer').
De Bont 15, WNT Supplement 1061,
Swanenberg 1993, 32.
ammegat oprit over een sloot (vla.).
Door metanalyse ontstane nevenvorm
van dam(me)gat (lett. 'opening bij
een dam').
WVD I afl. I 235-236.
ammezuur embouchure (HamontAchel). « fra. embouchure 'mondstuk
v.e. muziekinstrument, vaardigheid
om daarop te blazen'. Afl. van fra.
emboucher 'de mond zetten aan',
gevormd uit en 'in' en bouche
'mond' (< lat. bucca 'opgeblazen
wang').
Bernaerts 17.
amper zuur, wrang (zlimb., znl.,
geld.). = zw. amper 'wrang' ~ fra.
amère 'bitter' (< lat. amarus 'bitter').
Vgl. oind. amla, ambla 'zuur'.
NEW 16.

aling, alink, aolng, aolnk geheel
(n.oostnl., nbrab., limb.). Het eerste
deel, met /, is ook aanwezig in got.
alatharba 'aan alle gebreken lijdend'.
Daarentegen gaat de / in nl. al, alle,
eng. all, hgd. all terug op *ln. Beide
typen bevatten een wortel die 'groeien' betekent en aanwezig is in got.
alan 'groeien', hgd. alt (= nl. oud) en
lat. altus 'hoog'.
De Bont 12-13, Schols/Linssen 85.
allings knikkerterm met betr. tot het
al dan niet mogen verwijderen van
een hinderlijk voorwerp (gron.). <
(bijwoordelijk) *al langes '(je moet
er) geheel langs'.
DB XIV 124.
alp, aup schepbord van rad van watermolen, schoep in wanmolen
(belglimb., oosten van prov. Brabant,
vla.). « Romeins alapa 'oorveeg'. Het
is dus een metonymia. Verder onzekere etym.
WVD II afl. V 370, WLD II afl. III
98, TT XXI 151-153, Stroop 1977,
169.
als els, priem (limb.). ^ els 'priem',
maar = mnl. alsene 'id.', ohgd. alunsa, alansa 'id.'. Dit woord bevat dus
een suffix zonder umlautfactor, in
tegenstelling tot els. De ohgd. vormen zijn uit *alusna, respectievelijk
*alasna ontstaan. Uit mnl. alsene
moet eerst *alsen ontstaan zijn.
Daarna is -en als meervoudsuitgang
geïnterpreteerd.
WBDII682,NEW 156.
amat, eemat, eimet, iemet, nagras
(fravla., zwvla., nbrab.). = ohgd.
ämad 'id.' = hgd. öhmd (umlaut
doordat vroeger het tweede element
mit luidde). Het deel voor de m is het
oude privatieve voorvoegsel dat aanwezig is in mnl. awech 'slechte weg'
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an - annek

'ziel, wezen'. Wschl. uitbreiding Van
een basis die aanwezig is in got anan 'ademen'.
Ter Laan 43, Us wark 1969, 38, IF4W
43.
ang III bang (wier.). = mnl. anghe
'benauwd'. ~ wfri. ange 'angsit'.
Grondwoord van nl. angst. Met het
prefix be- versmolten tot nl. bang. ~
lat. angor 'angst' en oind arhhü'eng'. Gezien het vocalisme kan de
basis reeds in het preprotoincloeuropees aanwezig zijn geweest.
Daan 1950, 196, Pannekeet 1982, 2J2.
angel glans van gezondheid (dr.). =
fri. angel 'id.'. Afl. bij ang II \
Bergsma 13, Us wark 1969, 38.
angelog huisakker, erf (Peelland bn
aangrenzend gebied), an- betekent
'aan het huis grenzend', ~ gelog =
Zuidduits glôch. Grondbet.: 'aanliggend'.
WBD 153-154, 185, WNT IV 1038
ankeuveren, verkoevere, verkeuvele weer beter worden (n.oostnl.,
bommel., Zeeuws). = mnl. vercoexeren. Met vervanging van het prefix] «
ofra. recovrer.
WNT XX 406-407, WALD 1903,
173, Kocks 35.
anklauw, anklouf enkel (nholl.,
Zeeuws, Urk). = mnl. anclau, ancluw,
ofri. onclëw, oeng. anclëow. Het
eerste deel = ohgd. ancha 'beenpijp'
(waarbij enkel een verkleiningsvorm
is), ~ lat. angulus 'hoek'. Het benoemingsmotief is dan buiging v. h. been
bij de voet. Het tweede deel is mogelijk gelijk aan klauw of (waarschij tilijker) een element dat zich aan klau\w
aanpaste.
TNZNIV5,NEW158.
annek, hannik ekster, roek, Vlaamse
gaai (nbrab.). Afl. van eigennaajm

an indien (noordelijk vla., Dentergem). = meng, en dial. eng. an, and
'indien'. Voor de identiciteit met eng.
nevenschikkend and (= oeng. and,
ofri. ande, and) pleiten de parallellen
bij en f en in f.
TT XLV 50-79.
anderszweer kind van volle neef of
nicht (waasl.). Het laatste deel = het
laatste deel van vla. rechtzweer
'volle neef, waarin zweer = os. swiri
'neef, = mnl. sweer, dat overigens
gewoonlijk 'schoonvader' betekende.
~ zweegster. Het deel ander- betekent
'tweede' vgl. anderhalf'(= letterlijk:
de tweede half).
Joos77, EW301.
andjoen ui (vla.), « heterofoon van
fra. oignon 'id.', lat. unionem (vierde
naamval van unio 'ui'). Jongere ontlening dan juin f.
TT II 11-14.
ane, aonen, oanen een voorgevoel
hebben (div. dial.). = hgd. ahnen
'id.'. Afl. van an (bijwoord). Men
kan dan uitgaan van gedachtegangen
van het type iets komt mij aan (als
droom of voorgevoel). Formeel een
soortgelijke verhouding als tussen
uiten en uit.
Ter Laan 594, Amkreutz e.a. 48,
Kluge 10, Kocks 55.
ang I, eng arend van de zeis, kafnaald, pin van een sluisdeur, spits
uiteinde v.e. werktuig (brab., limb.,
gron.). = mnl. ange 'prikkel'. Grondvorm van angel. De e is een ingwaeonisme. ~ gr. ónkos 'haak', lat. uncus
'haak', oind. angkâ- 'haak'.
WBD 1467, WLDII afl. III 86,
TNZNkrt. 1, Ter Laan 43.
ang II mooi haar uit de bunzingpels
(gron.). = fri. ang 'glans van gezondheid', ono. angi 'geur', = arm. anjn
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annewuiten - aone

Han (< Johannes). Het achtervoegsel
is identiek met dat van uibik ].
TTI 101.
annewuiten, hennewuiten, allewuiten, nannewuiten Vlaamse gaai
(Land van Waas, Vier Ambachten).
Ss. van voornaam Hanne (< Johannes) en vleinaam van Wouter.
TTI 100.
anokeren aangroeien, voortwoekeren
(vel.). Afl. van okeren fTNTL XXXVIII 269.
antam, hantam kind dat overal met
de vingers aanzit (gron., dr.). Gesubstantiveerd mnl. ontame 'onbetamelijk' (afleiding bij betamen). Het
woordbegin is onder bijgedachte aan
hand volksetymologisch vervormd.
DB VI 69-73, Kocks 394.
antam m ig, hantammig (sexueel)
handtastelijk (gron., dr., IJsselstreek).
Afl. bij antam \.
Ter Laan 44, Hadderingh/Veenstra
114, DB VI 69-73.
antave handvat (znl., zvla., Zeeuws).
= mnl. hanthave 'handvat'. ~ handhaven, ss. van hand en oostmnl. haven 'hebben'. Vgl. havig f.
Teirlinck II 14, EWD 1989, 322.
anthool, anhaold, anthaol, aanhold
gezelschap, troost (n.oostnl.). Afl.
met voorvoegsel ant van houden.
TT I 69-70.
anverdan erop uit (nholl.). < an +
waard + an. an = ni. aan; waard =
mnl. waert (in verbindingen als te mi
waert 'naar mij'), met bijwoordelijke
s tot waarts. ~ lat. vertere 'wenden,
zich wenden'.
Pannekeet 24.
anwenst aanwensel (nholl.). = fri.
oanwenst. Afleiding met -st bij aanwennen.
Pannekeet 24.

anworden, anwodden, aanworn
aanwennen (gron.; alleen als znw.).
Ss. van aan + worden.
DB X 96.
anwossel aanwensel (dr.). Afl. van —•
anworden |
DB X 96.
aom, aamt zwelling v.d. uier (ndr.,
gron., nholl.). = fri. aem = no. aame
'larve' ~ emelt (= mndd. emelte,
amelte). Mogelijk schreef men de
ziekte aan wormen toe.
NEW 2-3, Heeroma 1951, 287.
aomere, ommelen, ommers houtskool (limb., Meierij). = 16e-eeuws
amer 'as', mndd. amere, hgd. dial.
ammern. Het tweede deel (met r t.g.v.
grammatische wisseling) = ono. usli
'hete as' (~ lat. uro 'ik verbrand' ~
oind. usta- 'heet'). Het eerste deel ~
no. dial. aama 'warmte afgeven'.
Eng. embers, dee. emmer (vgl. ono.
eimyrja) echter is ~ ono. eimi 'rook,
damp, vuur'.
TT VI 116, Amkreutz e.a. 207,
Crompvoets 177, NEW 15, OV I 218,
Falk/Torp 189, 190, Weijnen 1987,
60.
aomezeek, (met suffix) oamzeiksel
mier (limb.). De beginklinker is een
oud privatief voorvoegsel dat ook
aanwezig is in mnl. awint 'windstilte'
en later een intensiverende betekenis
kreeg. Met een volgend deel vindt
men het ook in hgd. ameise 'id.' en
eng. ant 'id.'. Juist als bij eemt f is
hier ook verwantschap met got. maitan 'snijden'. Het overige van het
woord heeft semantische parallellen
in wnbr. muurzeiker 'id.', eng. pismire 'id.' en miegaimer f 'id.'.
Amkreutz e.a. 207, Kroesels 134-135.
aone zonder (zlimb.). = mnl. ane 'id.'
= hgd. ohne 'id.'. ~ gr. aneu 'id.',

aorend - ark

Weijnen/Ficq 193, Reelick e.a. 25.
appelig zich flauw voelend (holli.).
Afl. uit een vervorming van
apoplexie 'beroerte', evenals popelszie t « fra. apoplexie 'beroerte'.
Weijnen/Ficq 67, 191.
april, aprel, opril, oprel oprit (wnbr., Zeeuws). « fra. appareil < vulglat.
uitbreiding van lat. apparatus 'apparaat'.
TT IX 198-203.
aranje sinaasappel (wvla.). « sp.
aranja 'id.' « arab.-perz. narang 'idj'.
DeBo51,Lokotsch 125.
arbeiden, erbèèje in barensnood zijn
(gez. v.e. dier) (brab.). Afl. bij ensch.
aarbèèt 'barensweeën' (= mnl. arbeit
'arbeid, barensnood', got. arbaiths
'leed'). ~ russ. rabotatj 'arbeiden',
wschl. ~ lat. orbus 'wees' ~ nl. ww.
erven. Mogelijk was er een betekènisschakel 'wees en dus tot zwaj-e
arbeid gedoemd'. Vgl. voor de opvallende ni. b aanbeeld naast aamveldj f.
WBD 836, Bezoen 22, NEW 19.
arend, oorn arend v.d. zeis, spits
aanhechtingsdeel van werktuigen
(kustdialecten). = fri. earn 'arend v.d.
zeis', = wvla. erne 'deel v.e. werktuig dat in een ander deel sluit' = ofri.
erna 'tandwortel'. Wschl. door metathesis ontstaan bij heteroniemen
van oijsl. rani 'spitse snuit' en n<|).
dial. rane 'landspits, naar voren stakende klip'.
De Bo 270, TNZN krt. 1, Foerste 45.
ares pas (bw.) (ovla.). = al + res if
'pas'.
TT XXXIII 38-51.
ark, erk tasruimte, bergschuurtjé,
afdak, hooiberg, sluis v.e. watermolen (W. van prov. Brabant, Zeeuw$,
limb., vla.). (Via pic?) « lat. arca

osset. änei, ~ got. inuh. Dus reeds
Oerindo-europees.
Dorren 13, WVDIafl. 1,91.
aorend, oand, eurend mannelijke
duif (geldov.). = nl. arend 'bep. roofvogel'. ~ gr. omis 'vogel', lit. erélis
'arend', arm. oror 'meeuw, kiekendief, hit. aran- 'adelaar'. Grondbetekenis van de Oerindo-europese basis
wschl. 'grote vogel'.
TNZN1, 6, IEW 325-326.
aos knoest (Opgrimbie). = mnl. aest
'knoest'. Vgl. hgd. ast 'tak' (= got.
asts 'tak'). Evenals gr. ózos' tak' en
arm. ost 'tak' gevormd uit een voorzetsel dat 'tegen' betekent, met de
stam van zitten, dus: wat tegen de
stam zit. Reeds Oerindo-europees.
TT VI 117, Kluge 34.
aovel witvis (Echt.). « ofra. avele
'id.' (> fra. avelle 'id.'), < lat. albella,
afl. bij lat. albus 'wit'.
Geurts 23, REW nr. 328 FEW XXIV
299.
aowillig, aowellig lusteloos, lui
(ensch.). Het eerste deel is privatief
a- zoals in amechtig. Het tweede deel
ispeell. wil 'pleizier'.
Bezoen 15, Weijnen 1937, 171.
apmits, opmis, apmit, ampmet
altemet (gron., dr., staph.). < al + te +
met/mit (+ bijwoordelijke s). Vgl.
voor de assimilatie de gron. plaatsnaam Helpman < Heltman.
TT XIV 77-80.
apmoal
allemaal
(gron.). <
alt(e)maal. Dezelfde assimilatie als in
apmits t
TT XIV 77-80.
aposteun, apsteun, appesteen, apostuin etterbuil (Den Bosch, znl.). <
mnl. aposteem of apostema « fra.
apostume < lat. apostema « gr. apóstëma 'gezwel'.
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arree - averulle

'kist, kast, bergruimte'.
NZN III 12, WVD I Afl. II, Wet.
App. 446, WBD I 131-135, Eylenbosch 63-64.
arree tw. vooruit (zobrab., limb.). «
sp. arre tw. 'vooruit'. Aangezien het
gebied direct bij allee aansluit, lijkt
ook ontlening « fra. allez mogelijk.
Goemans 54, WBD 775-776, WLD I
afl. 10, 82.
assiedelleke in de herfst geboren
katje (Wagenberg). Eerste deel = as;
zo genoemd omdat zo laat in het jaar
geboren katjes miezerig zijn en graag
bij de haard zitten, -delleke is verkleinwoord bij
del
'ontuchtig
vrouwspersoon' (= mnl. delle, dille
'klappei'; ~ bedillen, een afleiding
van mnl. dillen 'praten'). De betekenisontwikkeling: 'klappei' > 'ontuchtig vrouwspersoon' > 'flard' vertoont
in de laatste fase het omgekeerde van
de ontwikkeling van slet.
Eigen mat.
assiete etensbord (zuidoosten van
wvla.). « fra. assiette (~ s'asseoir
'gaan zitten' en dan ook oorspronkelijk betekenend 'gereedschap om aan
tafel te zitten').
TNZN VIII1, DELF 40.
ast I bakhuis, droogoven (brab.). ^
eest maar = po., tsjech. ozd 'droogoven'. ~ gr. azö 'ik maak droog'. ~
ni. as 'van verbranding overgebleven
resten'.
WBD 139-140, EW 65.
ast II ruggestreng (zeel.). Identiek
met harst | 'voor braden geschikt
vlees'. Immers het 16e-eeuws woordenboek van Kiliaan omschrijft harst
ook als spina porci (d.i. ruggegraat
van een varken).

Ghijsen 47.
astrant, strant onbeschroomd, vrijpostig, brutaal (div. dial). = ni. assurant brutaal, afl. bij nl. assurantie
'vrijmoedigheid' (« fra. assurance
'vrijmoedigheid' gevormd bij fra. sur
'zeker' < lat. securus 'onbezorgd' (sk.
van lat. së 'zonder' en lat. cura
'zorg')).
WNT II 736, Supplement 1885-1886.
at, ate, aat vader (nholl., geldov.,
Meierijs). Vgl. got. atta 'vader'. Oud
kindertaalwoord. Tegen vervorming
uit een voorvorm van reeds Oerindoeuropees vader (= lat. pater, oind.
pita) pleiten niet-Indo-europese namen als Ataturk en Attila.
TT XII, 128-131, Boekenoogen 24.
aus, au, awers links (Uden en omg.,
Het Bildt). = aafs, afl. bij os. avuh,
afgeleid van af. Betekenisontwikkeling: 'afwaarts gekeerd' > 'verkeerd' >
'linker'.
OT II 189 vlg., OV I 195, Weijnen
1937, 166.
averuische koolzaadplant totdat zij
uitgebloeid is, herik (zuidelijk vla.,
westen van belglimb., rond St.Truiden). Via een fra. vorm (vgl.
Henegouws ravelusqué) « lat. raphanus, met een suffix -usca.
Goossens 1988, 95-103, WLD I afl.
5, 114-115.
averulle meikever (wvla.). Ss. van
wvla. aven 'avond' (vgl. eng. eve
'vooravond', oeng. œfen 'avond') met
*rulle (= afleiding van wvla. rullen
'ronken').
Dus
eigenl.
bet.:
'avondronker'. De kevers vliegen nl.
niet overdag.
TNZN IX kit. 8, De Bo 835.

baai - baarze

B
Van Schothorst 100, Ghijsen 5^,
WNT II 806, OV 1195.
baaktand, baktand, boktand, buiktand kies (brab., limb., ovla.). Voqr
het eerste deel vgl. dial. bakke \
'wang' en hgd. backen(zahn) en os.
kinibako. De vormen met enkele e i
met dubbele k gaan op verschillende
(wel verwante) grondvormen terug;
soms is overigens de korte vocaal
door verkorting ontstaan. De ui ^s
gevolg v. volksetymologie.
HCTD V 283 vlg., TNZN IV 1.
baan hals van de as in de molen (znl,
nbrab., limb., Zeeuws). Wschl. :=
baan 'het gladde vlak van bep. voorwerpen' ~ boenen (~ oind. bhönu
'glans').
Stroop 84-86.
baar grote pot (limb.). Mogelijk via
het lat. uit het Iberisch; vgl. sp. barro
'leem', lat. barisa 'soort beker'. Maap
ook is rechtstreekse ontlening aaii
substraat mogelijk. Zie ook baak in
verband met de betekenis van de
begin-6 in de argumentering.
Roukens 167-168, kit. 22.
baarslagen grof dorsen (limb.). jafbaden f. Het tweede element 4
slagen f I.
Goossens 1963 I 174.
(in de) baarze (klompen) met blote
voeten in de klompen (Uden). = indirect gebruikt bnw., identiek met bare

baai bruinrood paard (wvla.), baj
(versleten) paard (maastr., hasp.)
(verkleinw.) baaike veulen (zbrab.).
« ofra. bai 'roodbruin paard' (als
znw. gebruikt bn. fra. bai 'roodbruin'
< lat. badius 'roodbruin'). Vgl. voor
de metonymia: den bruine en bruintje
'paard'.
De Bo 61, Van Bakel 1996, 53-54,
Endepols 18.
baaien, boue, beeë, baan, bejje,
bèje met kokend water afwassen,
betten, in de week zetten (znl.). =
hgd. bähen (= ohgd. bâjan) 'met
omslagen verwarmen'. Van een i.e.
basis die ook aanwezig is in bad en
bakken. Niet identiek met n.o. beeën
f 'in de week zetten', dat een contaminatie van baaien en baden (= ohgd.
badon) is.
TNTL LV 171-174, 290, Tuerlinckx
47, Cornelissen/Vervliet 171.
baak pit van steenvrucht (vel., zholl.,
westel. zvla., wnbr.). Misschien « lat.
baca 'bes' (mogelijk ~ Thracisch
Bakchos, waarbij men aan een druif
kan denken). Lat. baca wordt als
ontleend aan een substraat beschouwd, waarvoor de b pleit, aangezien het Oerindo-europees weinig
woorden had die met b begonnen.
Mogelijk heeft baak dan dezelfde
oorsprong en is baak niet aan het lat.
maar aan substraat ontleend.
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baauw - bakeren
= mnl. bagghe 'id.' = grondwoord
van mndd. baggelken 'id.'. Mogelijk
een substraatwoord en mogelijk met
het oog op het vormeloze = bagge \
'mand'.
WBD 812, 814, NEW 57, Van de
Water 55.
bagge mand, rugmand (Zeeuws,
vla.). = eng. bag 'zak'. Mogelijk
beide « ofra. bague 'bundel, beurs' <
vulglat. baga 'zak', waar het evenals
bag II f 'big' uit het substraat kan
komen. Maar mogelijk ook een germ.
woord gezien ono. baggi 'pak, bundel'. Ook wvla. begge 'id.' pleit
tegen ontlening uit het fra.
Ghijsen 52-53, De Bo 65, 82, NEW
26, ODEE 68, Joos 86.
baggen baggeren (Zeeuws). ~ wvla.
bage 'slijk'. Gevormd van een
grondvorm * bagge 'modder', die zelf
weer gevormd is van een basis die
ook in russ. bagno 'moerassige plek'
aanwezig is. Eng. bog 'moeras' kan
op een i.e. basisvariant teruggaan,
ofwel een ontlening zijn van een kelt.
woord (vgl. gaelic bog- 'zacht') en
ook dan op dezelfde basisvariant
teruggaan. Gron. baggeln 'id.' en fri.
baggelje 'id.' zijn van baggen gevormde iterativa. Wschl. een substraatwoord.
De Bo 65, Ghijsen 53, ODEE 104
(andere etym. van eng. bog wsch. ten
onrechte), IEW 161, NEW 26.
bakeren, bakelen (met ander suffix)
een zandbad nemen in de zonneschijn
(gez. van kippen) (oostnbr.). = mnl.
bakeren 'koesteren' = mndd. bakeren
~ mhgd. {sich) bächeln 'zich in de
zon warmen'. Afl. bij mnl. baken
'bakken', oeng. bakan {= eng. bake),
ono. baka. ~ gr. phögö 'ik rooster'.
Van een basis die ook in bad aanwe-

{onzin), eerste deel van barrevoets,
verbogen vorm van mnl. baer 'bloot'
(= hgd. bar 'zonder', eng. bare
'bloot', no. bar 'bloot', eerste deel
van russ. bosikóm 'blootsvoets'). De
rz is klankwettig < r; vgl. Meierijs
taars 'teer' (= teer).
OVI 195, Weijnen 1991, 140.
baauw horzel, paardevlieg (oostnbr.).
= fri. bau 'horzel'. ~ bouwen 'bulderen gez. van de zee'. ~ nabauwen, ~
bietebau (mythische figuur). Evenals
wvla. pau 'horzel' en lat. baubari
'blaffen', gr. bauzo 'blaffen' klanknabootsend. Wegens het brommend
geluid.
OV I 195, WNT III 788, De Bont
1958, 54.
baawel horzel (Gemert). Afl. van
baauw f.
Vos/Van der Wijst 39.
babbe gezwel aan keel (wvla.),
borstlap aan vrouwenkleding (Marken). Klankschilderend woord. Vgl.
eng. bib 'slab'.
WNT II 846-847, De Bo 63.
babejoen babbelaar (leuv.). Contaminatie van bobbiaan (« fra. babion
'aap') met babbelen.
Goemans 70.
{zich) baeë, baeten bidden (limb.,
achterh.). = hgd. beten. Afleiding bij
nl. znw. bede, in tegenstelling tot nl.
bidden (= hgd. bitten 'vragen', got.
bidjan 'bidden, vragen').
Dorren 21, Hulshof/Schaars 17.
baflang afscheiding in een paardestal
(vla.). « fra. bat-flanc 'tussenschot'.
WVDIafl. Ilwetapp. 393.
bag I oorbel, bloem van fuchsia
(nholl.). « fra. bague « prov. baga (=
lat. baca 'parel', later: 'ring').
Pannekeet 27, WNT II 862-863.
bag II big (limb., bommel., oostnbr.).
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bakke - baljare

(= nl. oud). Het woord is echter gelijk
aan het eerste element van baldadig,
een afleiding bij os. balodâd 'slechte
daad' en is aanwezig in verbellçmonte f, verballemonde en balelft
| . Dit element, dat 'slecht' betekedt,
vindt men ook in wvla. bal 'enkele
ogenblikken doof. Wel is dr. btyl
'vrijmoedig, brutaal' met nevenvor^i
bolt identiek met nl. boud.
Sassen 52, Kocks 73, 150, De Bo 68|
balekt, balecht, balt, bolekt niet
goed geslepen, stomp (dr.). < *bal-egd. Het eerste element = bal | , ~ o$.
balu 'slechtheid' en is ook aanwezig
in baldadig en got. balwa-weski
'slechtheid'. Het tweede deel is eg \\
'scherpe rand', 'kant'. Het derde de^l
= os. achtervoegsel -ödi en is by.
aanwezig in wvla. kromrugde 'me^t
kromme rug'.
Kocks 74.
balg, bolg buik (van een dier, vap
een ton) (wvla.). = tweede deel vak
blaasbalg, = hgd. balg 'blaasbalg,
buik' = eng. bellow 'buik' = onó.
belgr 'zak'. ~ Iers bolg 'zak'. ~ a\[.
barazis 'peul, kussen'. ~ verbolgen].
Van een basis die ook in bal en gif.
phallós 'mannelijk lid' aanwezig i^
en 'zwellen' betekent.
De Bo 68, WVD II afl. IV 22.
balie, baolie, bale tobbe (dr., gron.j.
« fra. baille 'id.' < galloromaans
*bajula 'draagbaar, kuipje' (vgl. lal.
baiulus 'drager' ~ lat. baiulare 'torsen'). Geen verdere etymologie.
Hadderingh/Veenstra 81, Ter Laa^i
103, Bergsma 26, WNT II 917,
EWFS 72.
baljare tieren (nholl., gron.). « katal.
ballar 'dansen'. (Evenals it. ballarè
'dansen') < lat. ballare 'id.'« gr. pall
lein 'zwaaien, laten dansen'.

zig is. De vormen nl. bakken, hgd.
backen zijn intensiefformaties.
WBD 978-979, NEW 26, IEW 113.
bakke wang (zlimb., dr.). = tweede
deel van nl. kinnebak, = ohgd., hgd.
backe 'kinnebak', 'kaak'. Vgl. gr.
phagónes 'kinnebak'. ~ gr. phâgein
'eten'.
Jongeneel 3, Amkreutz e.a. 51, OT II
154-155, Kocks 72.
baks tw. vies! (venr.). Vgl. bah 'id.'.
Schols/Linssen 104.
bakstaf beu (gron.). Ss. van bak (=
mnl. bac 'rug', eng. back 'rug', ono.
bak 'rug') en staf(= wvla., gron. staf
'doof, kinds, suf, traag van bevatting', = oostfri. staf 'stijf, lam' = fri.
staf 'traag van bevatting), ook als
eerste deel in dr. stafoor 'recht opstaand oor', zaanl. stafferd 'domoor'
~ oijsl. stefja 'hinderen' ~ staf 'stok'
en stevig. Dus grondbet.: 'de rug
stijfhoudend'.
Ter Laan 56, 864, Kocks 1162, IEW
1012, WNT XV 471-472.
bakstallig halsstarrig (dr.). Het eerste
deel is bak van bakstaf t, het tweede
deel bevat mnl. stal 'stand'. Dus
grondbet.: 'met de rug (ertegen)
staande'.
Kocks 73.
bal I, bol versleten paard (Puurs en
omg.). < kabal f. Gezien het feit dat
in dezelfde streek ook kabal voorkomt, is verwantschap met bal
'slecht' in baldadig en balorig onwaarschijnlijk.
WBD 552, TT XXII 59-65.
bal II vrijmoedig, brutaal, stoutmoedig, stomp (dr.). Kan niet gelijk zijn
aan nl. boud (= os., ohgd. bald, eng.
bold) want in N.O. Nederland, dus
ook Drente wordt ald > old, getuige
een naam als Oldenzaal naast hgd. alt
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balkeneren - bans

WNT II 921, Pannekeet 28, REW nr.
909.
balkeneren lawaai maken (nlimb.). <
*baldliken heriën. -lik{en) = nl. -lijk;
heriën ~ herrie ~ got. hazjan 'loven'
~ ohgd. haren 'roepen', bald- = ni.
boud, eng. bold 'onbeschaamd', van
een i.e. basis die 'opzwellen' betekent en in nl. bal en bol en gr. phallós
'mannelijk lid' aanwezig is.
Bernaerts 18.
bamis najaar (vla., brab., Zeeuws). <
Bavomis (het feest van St. Bavo valt
op 1 oktober). Het tweede deel = mis
'bep. katholieke godsdienstplechtigheid'.
Weijnen 1937, 160, Ghijsen 50, De
Bo69.
ban, bam uitroep dat men even niet
verder speelt, meet bij knikkerspel
(dr.). = ban 'plaats waar men asiel
had'. ~ bannen f.
Oeze volk III 130-131.
bandel hoepel (overijs., geld., Cuyk
en aangrenzend limb.). Afl. van band.
OT IX 276-277.
bander, baander, baner, bansdeur
grote inrijdeur (gron., dr.). Het laatste
element = deur. Het eerste element ~
zholl. boes 'koestal', oeng. bôsig
'krib', got. bansts 'schuur', oind.
bhâsa 'stal'. ~ binden; het slaat dus
op de vlechttechniek.
TON krt. 12, NEW 72. Oeze volk II
41-42.
banderen vloeken, onverschillig en
ruw te werk gaan, onrustig heen en
weer lopen (utr.). Vermoedelijk hypercorrect < banjeren 'zich als een
banjer gedragen', welk woord een
transpositie is van banjer, dat verkort
is uit banjerheer waarvan het eerste
deel aanwezig is in zafrik. baie 'veel'
en door ontlening komt uit maleis

banyak of aanverwante vorm.
Nagel e.a. 51, Scholtmeijer 58, EWD
81.
bändig druk, bindend (n.oostnl.). =
mhgd. bendec 'gebonden, een band
aanhebbend' = afleiding van band =
grondwoord van hgd. bändigen
'temmen, beteugelen'. In de n.oostnl.
vorm is geen secundaire umlaut aan
de dag getreden, in tegenstelling tot
het hoogduits.
Kocks 77, Ter Laan 57, Kluge 1975,
48.
bannen schelden, te keer gaan
(roerm.). Het woord heeft als afl. nl.
verbannen en wvla. banden 'huwelijksafkondigingen'. ~ lat. fari 'spreken'. Het verband zit hierin dat de
officiële afkondigingen vaak met
grote nadruk geschiedden.
Veldeke 1991,81.
bannink, bonnink mutsaard, bos stro
(Meetjesland). = mnl. bondinc 'bussel'. Afl. van bond.
HCTD XIII 380, TNZN VII 8.
bans loopzieke vrouw of meisje,
slordige vrouw of meisje (kemp.,
middenlimb.). Evenals gron. binzeln
'rondlopen, met geweld wegjagen',
dr. benzein, bensein 'slaan, slaand
wegjagen, met moeite lopen, hard
werken' tilligtes bönzeln 'met lawaai
rondlopen', oerles en middenlimb.
banzele 'doelloos heen en weer lopen' afleidingen ~ kemp. banzen
'overal heenlopen, overal doorlopen'
en gron. benzn 'draven'. Gevormd
van een i.e. basis die 'slaan' betekent
en aanwezig is in got. banja slag' en
av. banta 'ziek geworden, d.i. door
een boze geest geslagen'.
Bergsma 39, Kocks I 90, IEW 126,
De Bont 1958, 52, O.V. II 211-212,
Cornelissen/Vervliet 184, Ribbert 56,

bansderdeur - bats

Pannekeet 29, Boekenoogen 33-34,
WVD I afl III 569.
barrel lomp persoon (dr.). = eng.
barrel 'vat'. « oudfrans baril 'vat'.
Vermoedelijk van keltische herkommt.
Kocks82,REWnrl038.
bartees bijbouwsel, afdak (nholl.). =
wvla. bordesch 'portaaltje aan voordeur'. < mnl. bardessche 'luifel' (^ie
pardak ]).
De Bo 148, Pannekeet 30, Mnl Wrj I
578-579, DELF 85.
barze, barzje stevig gebouwde
vrouw (Brugs). = dial. bersje Î 'hqle
boel' « fra. barge 'platboomd vaartuig'.
Bdsl996nr. 1.
bas (mv. baste), banst mand (zlimb.,
wvla.). = got. bansts 'schuur', ~ lil.
boes 'koestal', ofri. bös 'koestal',
eng. dial. boose 'krib', ndd. barise
'korenzolder', ~ gr. phatnë 'krib'; |~
binden. Oorspronkelijk gaf de wortjel
het vlechtwerk aan.
WLD I afl. V, 42, NEW 72, De ^o
62.
bastering spookschaaf (vla.). « fija.
bastringue 'bep. textielmachine, beb.
zaag, lawaai', wschl. « Elzasser wapstringue,
wastringle
'schaaf,
schraapijzer'.
WVD II afl. IV 72, L. Sainéan, t e
Langage Parisien au XIXe siècle
1920, 187-189.
batraof straatvlegel, kolenkoopm4n
(limb., wnbr., vla.). Het tweede deel
is onverklaard maar het eerste deel !=
limb. batte f.
Endepols 21, Van Gestel 16, Putjl.
XCII-XCIII, 394.
bats I, basse bil, bovendijbee^n
(limb., dr., achterh.). = hgd. batze\n
'dik stuk' ~ hgd. batzen 'week qn
kleverig zijn'. Verdere herkomst

Ter Laan 73 en 92 (denkt ten onrechte aan afleiding van (oostfries)
binzel 'bundel rijshout'. Daarmee zou
geslagen zijn).
bansderdeur achterdeur van hoeve
(rond Steenwijk en ten Z.O. van Groningen). Het eerste element ~ zholl.
boes 'koestal'. Vgl. bander \. De
laatste lettergreep is toegevoegd toen
der, oorspronkelijk deur, niet meer
begrepen werd.
TON afl.II Toelichting 26.
baoke paasvuur (Rijssen). = nl. baken. De Twentse betekenis is ontstaan
uit de oorspronkelijke van 'teken'.
Vgl. mnl. bökijn 'teken', ohgd.
bouhhan 'teken'. De verbindende
betekenis is 'seinvuur'. De ao (< ad)
heeft ingwaeoonse herkomst.
TT XV 150.
bareel slagboom, tolhek (vla., brab.).
« ofra. barrel (= fra. barreau; afl. bij
ofra., fra. barre 'dwarsstang', van
onzekere herkomst).
Goemans 68, FEW 1256.
bark, bork buitenste deel van boomschors (wvla.). Vgl. mnl. bare
'boomschors', mndd. borke 'schors'.
Misschien oorspr. iets ruws en dan ~
gr. phorine 'harde, ruwe huid'.
De Bo 71, NEW 31.
barlansj schommel (wvla. en bij de
taalgrens). « een romaanse ontwikkeling van lat. bilancia 'dubbele weegschaal'; vgl. fra. balançoire 'schommel' en fra. dial. berlancer 'schommelen'.
HCTD XXXIX 164, REW 96.
barm, barmt, barnt schaamdeel v.
vrouwelijk vee (nholl.). Wschl. =
barmte 'opgehoogde aarde', berm
'rand van weg', vla. barm, berm
'aardappelkuil'. ~ hgd. bärme 'gist'.
De oorspr. bet. was dan 'zwelling'.
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bats - beddegersteed

onbekend.
TT VI 116, Hulshof/Schaars 18,
Kluge 56, Van Dinter 36, WLD I Afl.
9, 38, Kocks 82.
bats II spoor van voetstappen over
geploegd land (Poperinge). Contaminatie van batte Î en slets f.
TT XXXV 33.
bats III, batse schop (werktuig) (div.
dial.). Het feit dat het voorwerp soms
een bolle rug vertoont die aan de
ronde buitenkant als een gleuf zichtbaar is en soms zelfs in hetzelfde
dialect het woord ook 'bil' betekent,
suggereert wel etymologische identiteit (waarover men zie bats I), maar
het feit dat het bv. in Z.W.-Utrecht
om een platte schop gaat, wijst meer
op een wortel met de betekenis 'graven' en dan ligt verwantschap met
lat. fodio 'ik graaf, lit. bedù 'ik
graaf en hit. pâd-da-i 'maakt een gat
in de grond' meer voor de hand.
Elemans 131, Hulshof/Schaars 18,
Scholtmeijer 58, Mulder 16, IEW
113-114.
batte, bat, badde toegang, oprit,
voetpad, houten brugje, bergzoldertje,
kribwerk, kop v.e. rivierkrib (vla., dr.,
gron., limb.). « wa. bate 'dijk van
palen' of fra. batte 'allerlei paalwerk,
plankier, kleine dam'. Beide vormen
zijn een gesubstantiveerd voltooid
deelwoord van fra. battre 'slaan'.
Grondbetekenis dus: 'waarop geslagen wordt'.
TT XXXV 33-39, Kurris 394.
batteren vechten, slaan (ovla., wnbr.,
achterh., leuv.). « fra. battre 'slaan' <
vulglat. battuere 'slaan'.
Goemans 69, OV I 195, Roelofs e.a.
15.
batterij houten bruggetje (gron.).
Volksetymologisch < batte f.

TT XXXV 33.
bauw brems (kemp.). = fri. bau 'id.'
= oeng. béaw 'id.', ndd. bau 'id.' =
lat. fucus 'dar'. Grondbet. 'zoemend
insect'. Met affectieve anlautverscherping: = wvla. pauw 'id.'
Cornelissen/Vervliet 187, De Bont
(1958) 54, IEW 163.
bazasse, bezatse eetzak, rugzak
(wvla.). « pic. heterofoon van ofra.
besace < vulglat. bisaccia (letterl.
'dubbele zak' ss. van lat. bis 'tweemaal' en lat. saccus 'zak').
Bds 1996, nr. 2, 5.
bazen ijlen (dr.). = mnl., mndd. basen 'raaskallen', = fri. base 'ijlen,
raaskallen'. Grondvorm van bazelen.
~ zaanl. baas 'schrik'. ~ verbazen,
mnl. verbaest 'verbouwereerd'. Mogelijk ~ benzelen (= westf. böseln
'beuzelen', ~ deens büse 'er op af
stormen'). Vergelijk voor de oorspronkelijk germ. klinkerwisseling
ono. slakna 'slap worden' tegenover
nl., ndd., vla. slokeren 'slap zijn'.
Kocks 83, NEW 646, 653, 52, 34,
PBBLXXV (1958)1 vlgg.
bedaren, bedoare belanden (nholl.,
gron.). = nl. bedaren 'rustig worden'.
Voor de betekeniscombinatie vgl.
bekomen. ~ bedeesd ? Uitsluitend fri.
en nl.
WNT II 1125, EW 73, Pannekeet 30.
bedauwe sterven (Zeeuws). = mnl.
bedouwen 'sterven'. Afl. bij mnl.
douwen 'sterven' = door analogie
gewijzigd mnl. doyen 'wegsterven',
os. doian 'sterven', ono. dey ia 'sterven', ~ got. diwans 'sterfelijk' en nl.
dood.
TT 50, 156-157.
beddegersteed tijd om naar bed te
gaan (Urk). < *bedgaanderstijd (= fri.
bedgeanderstiid 'id.').

bedeen - bèènken

ook aanwezig is in lat. fervere 'zieden'. Nl. branden is onder invloed
o.a. v.h. znw. brand analogisch uit
*brennen vervormd.
Regionale geschiedenis ... Janseb
1998,283-291.
beeidwit iemand die met de helrp
geboren is en vooruitziende gave^i
heeft (ook in de uitdr. zich het beeldwit lopen) (zholl.). = mndd. belewitée
'goedaardige vrouwelijke geest, tdverkol, zeemeermin' = hgd. bilwis
'kobold, korendemon' = gesubstanqveerde heterofoon van oeng. bilwit
'welwillend'. Oorspronkelijk betrof
de term goedaardige (mannelijke)
geesten. Het eerste element ~ billijk,
beeld en beleke f. Het tweede is dë
stam van weten.
TT VI 121-125, Festschrift Triei1964, 112-145, Mnl Wb 1 845, Klugjï
78.
bèèlèmme schaap (Tienens.). Ss. va^i
bel (= eerste element van belhamel,
eigenl., 'een hamel met een belletje
om de hals') met het vlei woord vooir
lam. Volksetymologisch is in het
eerste element het woord voor he|;
schapegeluid: bèè doorgedrongen.
TT VII 11.
beëmen bevloeien (dr.). Afl. bij *eer^
'algemene aanduiding voor een natuurlijke waterloop' (nog over iri
aardrijkskundige namen als Eem en
Eemkerk). Dat eem nog een soortj
naam geweest is, vindt zijn parallel iri
het feit dat a \ ook nog in de Meierij
als soortnaam voor beek gebruik^
werd.
NTg XXXVIII 51-52, SchönfelcJ
1955,44-46.
bèènken ravotten, stoeien, lawaai
maken (twe.). = banken 'fuiven'.
Oorspr. wschl. in de betekenis: 'op

Daan 1942, 364.
bedeen, bedêêne aanstonds (Huissen,
Fijnaart). < met + een(e).
Huissen 56, Swanenberg red. 1993, 6.
(nie van) bedieje 'niet van betekenis'
(kemp.). = Oerles bedieje 'betekenen'. ~ Oerles bediedsel 'uitleg'. =
nl. beduiden = hgd. deuten = ofri.
bithioda 'betekenen, uitleggen', =
(zonder voorvoegsel) ono. thüda
'betekenen, uitleggen'. Afl. bij mnl.
diet 'volk' (vgl. verdietsen).
Hoppenbrouwers (1996) 69, De Bont
1962, 115-116.
bedoere beklagen, medelijden hebben met (kerkr., Genneps). = hgd.
bedauern 'id.'. Het hoofdelement =
meng. douren 'smart gevoelen'. Abl.
~ duur, dierbaar. Betekenisontwikkeling: 'kostbaar vinden' > 'bij gemis
om iets treuren'.
Amkreutz e.a. 53, Van Dinter 36,
Kluge 123.
bedroestn overbluffen, bang maken
(dr.). ~ zaans, wvla. druistig 'onbesuisd', mnl. druustich 'onstuimig' ~
nl. druisen, got. driusan 'vallen'.
Oorspr. bet. 'met lawaai op het lijf
vallen'.
Sassen 58, Kocks 88.
beduitje kleine vloeistofmaat (westelijk nbrab.). = 16e-eeuws vero.
baduyt 'id.'. Afleiding met be-, bavan duit is niet wschl. Oerlese parallellen als wa bezuuts 'niets te betekenen' en bezwaei 'nodeloze drukte'
hebben een volkomen ander vormingspatroon.
Weijnen 1937, 152, TNTL LXVI 2327.
beeënen, borren branden (limb.). ^
branden, maar = mnl. bernen 'id.',
got. brinnon 'id.'. Van een wortel die
'zich heftig bewegen' betekent en
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bèèntj - begaving

betekenissen ontstonden door betekenisverdichting in verbindingen met
bv. vuil, lelijk, slecht. Afl. van gade,
dat ook aanwezig is in weerga, tegader, gading, gadeslaan.
Heestermans 1989, 38, WNT II 13621363, Mnl Wb 1683-686.
begaffelen opeten (Urk). Afl. bij
(wvla.) gaffel 'mond' (~ gapen). Het
slaat dus op een opengesperde mond.
Wschl. is dan de oorspr. bet.: 'de
mond zo ver openen dat men een
groot brok naar binnen kan krijgen'.
WNT II 1363.
begaome (ook onklankwettig begaeme) beredderen (Zeeuws). Afleiding bij mnl. goom 'aandacht', got.
gaumjan 'bemerken' en oijsl. geyma
'acht slaan op'. Verdere etymologie
onzeker.
TT 50, 154-155, Feist 1923, 152.
begarrie wanorde (roos.), « fra. bagarre 'rel, herrie', via Béarnais
bacharro « bask. balzarre 'verzameling'. Het achtervoegsel -ie duidt
vaker een vormeloze massa aan, bv.
in Domburgs faorie 'polypodium'
(vgl. varen).
Weijnen 1980, 14-15, Heestermans
1989, 166, DELF 50-51.
begaving, begaoves, begaofenis,
begaofdheid, begôfde, begaoven,
begaoge(n), (dolle) begoa stuipen,
vallende ziekte, toeval, flauwte, bep.
varkensziekte (geld., limb.). Afl. bij
ww. geven (vgl. mnl. de gave Gods
'de pest' en 17e-eeuws begaafd 'aangetast door de pest'). Meliorerende
taboe. Daarnaast werd ziekte ook wel
als een bevoorrechting beschouwd
(vgl. Psalm 94, 12).
Noord en Zuid XXIV 337-338, OV II
212, Huissen 56, Hulshof/Schaars 19,
D59, 17d,2.

een bank in de herberg zitten' > 'naiven, lawaai maken'. Vgl. de betekenisontwikkeling van banqueteren.
Misschien heeft limb. benkelek 'vreselijk' dezelfde betekenisontwikkeling, vgl. hiervoor de verbinding:
schreeuwend lelijk.
Wanink 72, WNT II 986, Schelberg
39, Jongeneel 5, WNT XIV 1017 i.v.
schreeuwleelijk II.
bèèntj, bèènt, biejènt, bééënet,
binnet laaggelegen land (zlimb.).
Gezien de assimilatie = nl. beemd.
Wschl. verholen samenstelling van
ban (~ bannen Î) +made 'weiland'(~
maaien), dus met grondbetekenis:
'gemeen weiland'. Vgl. voor de n ook
wfa. band(e) en rijnl. band.
Crompvoets 163, 204-205, RW I
436-437.
beer bes (Hamont-Achel). = hgd.
beere ~ nl. bes. De r is ontstaan uit
een z en deze was het gevolg van
grammatische wisseling. De wortel is
ook aanwezig in oeng. basu 'rood' ~
oind. bhâs- 'glans'.
Bernaerts 19.
beetse laaggelegen groenland (westerw.). = nl. plaatsnaam en daaraan
ontleende geslachtsnaam Beets, =
Noordzeegermaanse heterofoon van
nl. beek (~ hgd. bach 'beek', ~ ono.
bekkr 'beek').
Ter Laan 62.
beëuvern bereiken (dr.). Afleiding
met iteratief achtervoegsel bij zdr.
euven f.
DB XIV 94-95.
(het) begaden, (het) begaoie het van
de man maken, (zich) begaoie zich
tegoed doen bij het eten, zich bevuilen (limb., brab., wvla.). = mnl. begaden 'het gelijke bijeenbrengen,
klaar maken, versieren'. De huidige
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bege - beheeftig

begonnie, bejunnie, bioenie pioen
(geld.-ov.). (Mogelijk via ndd.) «
ohgd. beonia « lat, paeonia « gri.
paiönia 'id.'.
Brok 1991, 194, EW 74 (andere etymologie).
begorie, bregorie aambeeld (vla.). «
fra. bigorne 'id.', « een zuidelijk
romaans dialect (vgl. it., sp. bigornm,
port. bigorna 'tweepuntig aambeelc|';
afl. bij lat. bicornis 'met twee horens'; lat. cornu betekent 'horen).
Het woord herinnert dus aan de teciniek van tweepuntige aambeelde^i,
zoals fra. brouette 'kruiwagen' herinnert aan kruiwagens met twee wielep;
vgl. laatlat. birota, gevormd uit b\i'twee' en rota 'wiel'.
WVD II afl IV 68, REW nr. 1080,
DELF 88.
begrieme met vuile vingers betasten
(nholl.). Afl. van griemen f.
Pannekeet 33.
begrimmele met de vingers bezoedelen (nholl.). Afl. van nholl. begrieme f.
Pannekeet 33.
beheeftig (met), gekweld (door),
inhalig, vreesachtig (nholl.). Het
achervoegsel -ig heeft in het nholl.
z'n verzwakkende betekenis grotendeels verloren. Wschl. singulier va^n
volt.deelw. van ouder nl. behefteh,
behechten 'vasthechten, vasthouden'.
De vormen met lipklankploffer, zoals
17e-eeuws behipt, nl. behept, mnl.
beheept 'gekweld (door)' moeten
door invloed van een ander ww. verklaard worden, of ze horen bij ee^i
ander ww. dat aan maastr. behebbelijk 'inhalig' ten grondslag ligt, of b|j
een ww. dat zoals hgd. behebeh
'vasthouden' betekent.
Pannekeet 34, Mnl Wb I 729, WNt

bege omheining, bedrijf (walch.). <
*behege; afl. van haag. ~ hgd. hegen
'koesteren' (lett. 'met een beschermende haag omgeven').
Ghijsen 68.
begenkenis,
begankenis
drukte
(limb., brab.). Metonymisch < mnl.
begankenisse 'plechtige omgang'. De
wortel is die van nl. gang (znw.), (ik)
ging en got. gaggan gaan.
Bernaerts 20, Naaijkens 28.
begettere voor elkaar krijgen, ijverig
bezig zijn (walch., zbev.). ~ beguddere 'id.' in het Land van Axel en
zbev. begutterienge 'bereddering'. ~
nl. vergeten afl. bij de heterofoon van
eng. get 'krijgen'. Verder ~ gegisch
gjet 'vinden, weer te pakken krijgen',
en lat. prehendere 'grijpen' (> fra.
prendre 'nemen').
Ghijsen 67-68, IEW 437-438.
begeven eenzaam, verlaten (zbev.).
Mogelijk vdw. van het wederkerende
mnl. hem begeven 'zich van de wereld afzonderen'.
Ghijsen 67.
begipt, betjipt voorzien v.d. gave om
anderen te plagen (wvla.). Afl. bij
Egypte. Letterlijke betekenis: 'beïnvloed door een Egyptenaar'. Men
dacht nl. dat de toverende zigeuners
uit Egypte kwamen. Vandaar ook
eng. gipsy 'zigeuner', sp. gitano 'zigeuner'. In het Land van Waas heet
een spook wel gyptenas. Dat -as is
een heterofoon van -ares; letterlijk
betekent het woord dus: 'Egyptenares'.
De Bo 83, Joos 269.
beglèren besmeren (dr.). Afl. bij twe.
gleiern 'glimmen' (= dr. glaern
'glimmen van vettigheid'), ~ gron.,
dr. gierig f 'vettig, glibberig'.
Kocks 91, Dijkhuis 338.

41

behóts - bekel

men van varkens als een slecht voorteken beschouwd.
Drenthe 26 nr. 10, blz. 10.
bekaantig, bekèntig afgunstig, vervelend (oostnbr., belglimb., prov.
Brabant). Afl. v. leuv. biskant « fra.
bisquant; bij bisquer 'nijdig zijn'.
Bernaerts 20, Swanenberg 1993, 237.
bekant bijna (nholl., nbrab., noorden
van belglimb.). = mnl. bicant 'id.', =
mndd. bikant 'id.'. Samenkoppeling
van bij + kant 'rand'; vgl. op het
kantje af.
Bernaerts 20, WNT II2614-2615.
bekeeuwe vergaan (van de stank)
(Goeree, Overflakkee). = (zonder
voorvoegsel) zaanl. keeuwen, kieuwen 'naar lucht snakken, gez. van
vissen', 'liggen te sterven'. Wschl. is
keeuwen een dialectvorm van bij
Bredero voorkomend kauwen 'naar
lucht snakken'. Het naar adem happen en het kauwen vertonen namelijk
overeenkomst. De vorm met ie zal
door kieuw beïnvloed zijn: men ziet
immers de kieuwen dan fel bewegen
en ook hangt kieuw met kauwen samen. Mogelijk sluit de vorm met
eeuw echter ook aan bij ohgd. kewe
'kaak, keelgat' en 16e-eeuws bij
Kiliaan voor 'kieuw' vermeld keeuwe.
Ghijsen 70, Boekenoogen 410, NEW
310,318.
bekel, bikkel, brekel jeneverbes
(Meierij). Vgl. Duits dial. wechelte,
wechel en met ander vocalisme geld.ov. wakel | en hgd. wacholder. Men
beschouwde de struik als zeer levenskrachtig en gebruikte een i.e.
wortel die ook aanwezig is in nl.
waken, wakker, lat. vegere 'monter
zijn'. Voor overgang w > b vgl. tong.
boo 'waar'.

II 1494-1495, 1478.
behóts, behótns, behódns zwijgzaam, een geheim behoudend
(ensch.). ~ mnl. behoet 'ingetogen', ~
wfa. unverhoddens. Afl. bij behoeden
(= hgd. behüten) 'bewaren'.
Bezoen 38.
beiden wachten (dr.). Grondwoord
van verbeiden. = oghd. beiton. Historisch een causativum bij mnl. biden
'id.' (wvla. (ge)bijden = got. beidan
'id.'). Immers 'doen wachten' is zelf
ook 'wachten'. Verdere etymologie
onzeker.
Kocks 94, NEW 40.
beier kruisbes (Zeeuws, wvla.). Singulier < *bei 'bes' (vgl. aardbei) «
fra. baie < lat baca 'bes'.
TNTL LXX 266-269.
beiern ophef maken (nholl.). Fries
relict « fri. beare 'ophef maken, doen
alsof, grondwoord van gebieëre ].
W. de Vries 1895,56.
beirz'n ongedurig heen en weer
lopen (gron.). = mnl. bersen 'jagen'.
Wschl. « ofra. berser 'schieten' of
mlat. bersare 'jagen', waarvan de
oorsprong duister is.
W. de Vries 1895, 32.
beite, beete, bette ooi (vla., Zeeuws).
Afl. van het geluid: bèè ?
Teirlinck 116, TNZN III 3, De Bo 81,
TT XLIX 208-209.
bejaone bevestigen (kerkr.). Vgl.
hgd. bejahen, afl. van (bevestigend)
ja. Vgl. voor het einde kerkr. mieëne
'maaien' en zieëne 'zaaien'.
Amkreutze.a. 55, 192, 317.
(zwienen) bejegen lelijk te pas komen (dr., gron.). = bejegenen ~ hgd.
entgegnen 'ontmoeten'. Afl. van mnl.
jëghen 'tegen' (= ofri. jen 'tegen',
hgd. gegen 'tegen', ono. gegn bijw.
'tegen'). Vroeger werd het tegenko-
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bekèlle - beleke

De Bont 1958, 60, Heukels 130,
Kluge 828, IEW 1117, Weijnen 1991,
159.
bekèlle een paard bemoedigend op de
nek kloppen (oostnbr.). Afl. bij brab.
kèl 'kerel'. Letterlijk dus: 'zeggen dat
ie een hele kerel is'.
WBD 678.
bekem, beken brandende hoop (stro)
als
folkloristisch
verschijnsel
(nholl.).= fri. beken 'vuursignaal',
een vorm met blijkbaar een umlautsfactor naast ofri. baken, welke umlautsfactor ook aanwezig is in mnl.
bökijn 'teken, voorteken, baken' en
Cuyks veurbuke 'voorteken'. Mogelijk oind. vi-bhöva 'stralend'. Dan
gaat men uit van vuursignalen. De
eind-m ontstond t.g.v. assimilatie aan
de begin-&.
Pannekeet 34, Boekenoogen 47-48.
beklommad verkleumd (achterh.). ad = nl. -erd. ~ verkleumen (= 16eeeuws verklomen 'id.'). ~ no. dial.
klumra 'met van koude stijve handen
werken'. Ablautend ~ hgd. klamm
'stijf van kou' (= nl. klam 'vochtig').
~ gr. glamön 'leepogig', lit. glêmés
'taai slijm'. De oorspronkelijke betekenis moet 'samengebald' zijn geweest.
Hulshof/Schaars 19, NEW 324, 327.
beklopt getikt, waanzinnig (venr.)
Overblijfsel van magisch denken,
evenals getikt en betest f.
Schols/Linssen 110.
beknerig, baknerig gretig (wvla.).
Ss. van bek 'mond' resp. bak (vgl.
bakkes) en nerig f 'met graagte'.
De Bo 87.
bekuum, bekumig rillerig (dr.). Afl.
naast dr. kuum (kumig, keumig)
'stil en lusteloos, gez. v.e. zieke' (=
mhgd. küme 'zwak, gebrekkig'). ~

kume | kuimen, keumen 'klagen'.. ~
gr. goos < * gowos 'klacht' ~ russ.
goworitj 'praten' en russ. gówor 'döf
geluid v. mensenstemmen'. De t^n
grondslag liggende basis, i.e. gfyu
'schreeuwen' was klanknabootsend.
Kocks 98, 638, 639, EW 107, Kluge
1975, 360, 397.
bekwikkelen weer bekomen (brabl).
Afl. van mnl. bekwïkken 'verkwikken'. ~ kweken. ~ kwik, kwiek 'levendig' ~ gr. bios 'leven' (vgl. biologie).
~ fra. vif 'levendig' (< lat. vivus 'levend').
De Bont 1958, 72.
bel vod, lor, flard, slordige vrouw
(gron., znl., nholl., Hartem). Misschien afl. bij bnw. *bal 'slecht'
(aanwezig in nl. baldadig, balorig,
balsturig, oeng. bealudaed 'misdaad',
got. balwawesei 'boosheid', russ. bolj
'pijn'; de vocaal is ook aanwezig in
verbellemonde f en belmûunig Î),
het hele woord ook in morsebel en
lellebel. Pannekeet 35, WNT II 16571658, Mulder 18.
belabbe beroddelen (nholl.). = mnl.
belabben 'bevuilen'. Afl. bij wvla.
labben 'likken, slobberen'. Met mobiele s ~ slab en ~ eng. slabbe\r
'kwijlen'.
Pannekeet 35.
bèle blaffen (limb.). = mnl. belên
'id.' = ono. belja 'loeien'. Daarnaast
staan met dubbele //: hgd. bellen 'id.!,
ohgd. bêllan 'id.', mnl. bellen 'id.t,
oeng. bêllan 'blaffen, brullen'. De {/
is hier door assimilatie ontstaan < *l$,
gelijk in oind. bhasâ- 'blaffend' Is > |s
assimileerde.
TT VI 116.
beleefte resten (wvla.). ~ bleve f.
De Bo 89.
beleke prentje (Fijnaart). Verkleinh

43

beigen - bemorrege
delingen van de hand, waarbij men
zijn hand in die van de heer legde of
zijn hand beschermend over iemand
legde. Als oorspronkelijke betekenis
kan men dus aannemen: 'slecht beschermd of beheerd'.
Wanink 73, Bezoen 34, EW 252-253.
belschen loops zijn (ensch.). Afl. van
balsch (afl. van nholl. bal 'boos,
driftig, razend, schuw, onrustig', met
grondbetekenis 'slecht'. ~ belmûunig

woord van beeld, dat (vgl. hgd. bild)
de oudere betekenis van 'afbeelding'
heeft. Gezien beeldwit Î moet het
eerste deel 'magische kracht' betekend hebben. Vroeger werd nl. aan
een afbeelding magische kracht toegeschreven. Zo meende men in een
afbeelding de afgebeelde zelf te kunnen treffen. De ontwikkeling verliep
van 'wonderteken' > 'teken' > 'afbeelding'. Vgl. beeldwit. Wschl.
komt dit element van een i.e. wortel
die 'zich samentrekken, samenballen'
betekent. Daarop wijzen ook bil 'pars
posterior' en billijk.
Festschrift Trier 1964, 112-145, eigen
mat.
beigen (van) in overvloed hebben
(Urk). = vero. nl. beigen 'boos worden' (~ verbolgen). Oorspronkelijk
moet de betekenis 'opzwellen' geweest zijn (vgl. balg | 'buik'). Vgl.
ook bulken van.
WNT II 1720-1721, Daan 1942, 365.
belken licht onderploegen (limb.). ~
limb. belk 'ondiepe voor'. Misschien
van een basis die 'slap' betekent en
aanwezig is in po. blagi 'slecht' en
met expressieve medeklinkerverdubbeling in \at.flaccus 'slap'.
WLD I afl. I 86, 89, IEW 124.
belmûunig, belmeunig versleten,
vervallen, verlaten (Twente). Het
eerste deel = bal- 'slecht' (van balorig, balsturig, verbellemonte f en
bel Î 'vod'). Het tweede gedeelte
(vgl. nl. mondig) bevat mnl. mont
'macht, voogdij' (= os. mund 'bescherming'). Dit is wschl. identiek
met os., oeng., ono. mund, ohgd.
munt 'hand' (~ lat. manus 'hand', fra.
main 'hand'). De samenhang van de
betekenissen 'hand' en 'bescherming'
is te verklaren uit symbolische han-

Î-

Bezoen 56, WNT II 905.
belwi hoge wilg (heerl.). Het eerste
deel bevat een i.e. basis die 'wit,
glanzend' betekent en aanwezig is in
russ. bélyj 'wit', lit. bälas 'wit', kymrisch bal 'wit van gezicht', gr. phalós
'wit', eng. ball 'paard met witte vlek
aan de kop'. Zie voor een semantische parallel nholl. witte wilg voor
'schietwilg'. Het tweede deel = wij II
'wilg' ÎJongeneel 5, Vasmer 73, IEW 118120, Kluge 1975, 64, Heukels 222.
bem (Ie ps. enkv.) ben (westen van
wvla.). = mnl. bem 'id.'. De vorm
bevat nog de i.e. -m van de le persoon enkv. zoals in lat. sum 'ik ben',
got. im 'ik ben', oind. asmi 'ik ben'.
In de andere dialecten werd -m > -n.
Overigens is het woord onder invloed
gekomen van een andere wortel die
ook aanwezig is in lat. fui 'ik was',
fra. fus 'was'.
Paardekooper 1991 a.
bemondern bewustzijn (gron.). ~
monter. Vgl. bewunnen f.
Ter Laan 71.
bemorrege herinnering, bewustzijn,
(n.o. van prov. Luik). = nl., mnl.
memorie « lat. memoria 'herinnering', deels ook uit ofra. memorie (=
fra. mémoire).
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bendieje - beren
tsjech. baba 'grootmoeder', lit. bóba
'oude vrouw', mhgd. bäbe 'oude
vrouw'.
Gallée 4, Draayer 4, Bosch 4, Ter
Laan 73, Oeze Volk V 59-60, Vasmfer
134.
berakken schoon maken, beredderen, verzorgen en schoonhouden
(gron., dr.). ~ hgd. en mndd. racker
'privaatschoonmaker'. Afl. bij rd.
rakken 'vuil opruimen', ndd. racken
'bijeenvegen'. Wschl. intensivum hij
raken 'harken' (= ono. raka 'samehvegen' ~ raak II f 'hark'). Verdere
etymologie onzeker.
Kocks 103, Ter Laan 74, NEW 560.
berappe betalen (nlimb., dr.). « hgd.
berappen 'id.'. Afl. van hgd. rappen
'bep. munt', metonymisch naar aanleiding van de erop afgebeelde vogel,
die de naam heeft van rappe, een
intensiefvorm bij hgd. rabe (= nl.
raaf).
Schols/Linssen 112, Kluge 65, Ajlsters e.a. 100 (andere, onwaarschijnlijke, etymologie), Kocks 103.
berd, bèt plank (vla., brab.). = hg4brett 'plank' of = nl. bord.
De Bo 94, Goemans 82.
berel klink v.d. koe (ovla.). Wschl. ~
zw., dee. barm 'borst, schoot' en i~
baren, geboren, beren f.
WVD I afl. rund 120, IEW 131.
beremd gerimpeld (Oerle). Wschl. <
*berempt, een afl. bij mnl. rimpe, de
grondvorm van rimpel.
De Bont 1958, 73, FWH 550-551.
beren I kneden (wvla.). = 16e-eeuvs[s
vla. beren 'id.' = ohgd. berjan 'slaa^i,
kloppen, kneden', onvervoegde von^i
van oeng. bered 'neergeslagen, gekneed', oijsl. berja 'slaan, stoten' ^
lat. fer ire 'slaan, stoten'. Verder '<znl. beer 'heiblok'. De wvla. syno-

Welter par. 239.
bendieje temmen (kerkr.). = hgd.
bändigen 'id.', ~ ni. losbandig, ~ nl.
band.
Amkreutz e.a. 56, Kluge 48.
beniezer ijzer waarmee men gaten
brandt (wvla.). < mnl. berniser 'id.'.
Het eerste element is van een ww. dat
identiek is met got. brinnen, waarvan
hgd. brennen een causatief is. ~
branden, van dezelfde basis als lat.
fervere 'gloeien, koken', oind. bhurvânih 'onrustig', welke basis betekent: 'zich onrustig bewegen'.
IEW 143-145, De Bo 96.
benkelik vreselijk, zeer (limb.). Afl.
van bang. Vergelijk voor de semantische ontwikkeling vreselijk.
Jongeneel 5, Dorren 25, Endepols 28.
benzele, beenseln, binzeln slaan,
met geweld wegjagen, hard draven,
lawaai maken (limb., dr., gron.). =
oostfri. benseln 'met een roe slaan'.
Ofwel iterativum van benzen f, ofwel getransponeerd (oostfri.) bindsel,
bendsel 'bundel rijs als roede'.
Dijkhuis 99, Ter Laan 73, 92, Sassen
79, TT XI 239.
benzen, binzen, (met voorvoegsel)
wegbensen met geweld te werk gaan,
draven, met een stok wegjagen, aanjagen, vechten (kemp., bosch., vel.,
gron.). Mogelijk van een basis die
'slaan, met ziekte slaan' betekent en
optreedt in got. banja 'slag', kemp.
bens 'stok', corn. bony 'bijl', av.
banta 'ziek'.
Ter Laan 73, 92, Reelick 30, Van
Schothorst 104, Loquela 45, IEW
126.
bep, böp, böppe, bebbe, beppe
grootmoeder, oude vrouw (n.o.,
nholl., Heerde, Urk). = fri. beppe
'id.'. Vgl. russ. baba 'oude vrouw',
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beren - berwette

bel en maarkolf | , waarin bel 'bont'
« 'glanzend' « 'wit' betekent. Dit bel
is bv. ook aanwezig in eng. bald
'kaal' en russ. belyj 'wit'. Misschien
is ook het eerste element identiek met
hgd. bärme 'bierschuim'; de vogel
heeft namelijk een oprichtbare kuif
met de kleur van bierschuim.
Veldeke 1991, 50-55, IEW 119.
berongen
bereiken,
bedwingen
(oostnl.). Afl. van ndd. rungen 'in de
lengte van de ene rong naar de andere
reiken', afl. bij rong 'sport van een
wagenladder' (= hgd. runge 'rong' =
eng. rung 'spijl' = got. hrugga
'stok'), misschien wegens het ronde;
~ ring.
DB IV 95-96.
(nae de) berrebiesjes, barrebiesjes
weg, om zeep (Zeeuws). Lett: naar
Berbice. Berbice was vôôr 1713 een
door Zeeuwen gekoloniseerd gebied.
Ghijsen 77.
berrel, berdel plank (vla.). Verkleinwoord van berd f.
De Bo 94.
berschen met kracht lopen (wvla.). =
hgd. birschen 'jagen'. Mogelijk afl.
bij beirz'nf.
De Bo 96.
bersje, berzie hele boel (wnbr., oudbeierl., gron., zeel.). = ni. barge,
bargie 'sierlijke schuit' « fra. barge
'platboomd vaartuig' < lat. barca (in
een inscriptie van Portugal tegen
200).
OT IX 180, EV Vil 108, Opprel 46,
DELF 58.
berwette driewielkar (wvla.). « fra.
brouette (= verkleinwoord van laatlat.
birota, letterlijk: 'met twee wielen').
Het verkleinwoord moet ontstaan zijn
toen de kruiwagen met twee wielen
ontstond; fra. brouette geeft sinds de

niemen beernen en bernen hebben
een n die te verklaren is als n in hgd.
warnen 'waarschuwen' naast bewaren en in gaarne naast begeren.
De Bo 95, IEW 134, Vercoullie2, 22.
beren II tieren (nholl., wvla.). = ofri.
bar ia 'openbaren', oeng. barian 'van
een bedekking ontdoen', ono. bera
'ontbloten', alle afleidingen van baar
'bloot'. De betekenisontwikkeling
was 'bloot maken' > 'tonen' > 'zich
vertonen' > 'tieren'.
WNT II 1862, 1016-1018, NEW 31.
beren III ontfutselen (wvla.). = nl.
(ont)beren, = ofri. bera 'dragen' =
eng. bear 'dragen' = lat. fer o 'ik
draag', gr. pherö 'ik draag' = oind.
bharati 'hij draagt'. ~ baren ~ geboren (worden). Het woord is Oerindoeuropees, de overgang van de betekenis 'dragen' tot 'ontfutselen' toont
betekenisverdichting.
DeBo95.
berheg, bereg, breg, brig, berôoge
(mv.?) schaap dat eens gelammerd
heeft en dan onvruchtbaar blijft
(oostnbr.). Evenals eng. barrew « fra.
brehaigne < baraigne, bar aine 'onvruchtbaar, gez. van grond'. Wschl.
oorspr. een substraatwoord, dat tot in
het alb. (als bêr 'schaap') en russ. (als
barân 'mannelijk schaap') voorkomt.
WBD 897, De Bont 1958, 64, DELF
84, Vasmer 1 53-54.
beried bevoegdheid (zbev.). = vero.
nl. berijd 'gebied waarover men de
rechtsmacht uitoefent'. Afl. bij mnl.
beriden 'een landstreek te paard
doortrekken om er o.a. de rechtsmacht uit te oefenen'.
Ghijsen 76.
bermarkoof,
permarkoof,
parmark, blemerk vlaamse gaai (rond
Venlo). Singuliere vervormingen uit
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bes - besniete

snijd' (zonder mobiele s).
Bernaerts 20.
besjier misschien (Eupen). = misschien < mag schien. Letterlijk: kan
geschieden. Mogelijk is de r te verklaren uit contaminatie met hgd., hl.
schier 'bijna'.
Welter par. 239.
besjrenke beperken (kerkr.). = h^d.
beschränken 'id.'. ~ schraankeln f.
Amkreutz e.a. 57.
beslachten, (zonder, respectievelijk
met ander prefix) slachten, geslachten gelijken (diverse dial.). ~ slaan
en slachter. Vgl. ohgd. nah den
for doren slahan 'op de voorvaders
gelijken' en mensen van allerlei slag.
De betekenisontwikkeling weerspiegelt het stempelen, waardoor de echtheid van iets bevestigd werd; vj»l.
ook: van den ouden stempel.
Vercoullie 2e dr. 261, De Bont 1938,
73.
beslag beroerte,
hersenbloeding
(limb., brab., n.o.). Afl. van beslaan,
dat in ouder nl. 'raken, treffen' berekende. De oorsprong ligt bij de gedachte aan een slaande demon die (ie
ziekte veroorzaakte.
Schols/Linssen 113, Weijnen/Fitq
11,27,63,67,116,204,212.
besn druk werken, weglopen, ge|z.
van een koe (Twente). Evenals mno^d.
bersen 'jagen' = berschen \.
Bezoen 27.
besniete, misnieten ontgelden, bezeren (znl., limb., nbrab., bommelerw[).
= mnl. misnieten 'id.'. Afl. met m\is
van (ge)nie-ten. Vgl. voor de klaikk
beschelde | .
Weijnen 1991, 146, De Bont 1958,
74, Pauwels 10, Ceelen e.a. 4, Van
der Vleuten 11, Schols/Linssen 113,
NEW 156.

17e eeuw een kruiwagen met één
wiel aan.
De Bo 97, DELF 88.
bes, besse grootvader (dr.). <
*bestevaoder 'id.'.
Oeze Volk V 59.
besänne,
mishanden
hinderen
(Zeeuws, antw.). Uit mis 'verkeerd'
met ww. handen (afl. bij hand).
Grondbetekenis: niet goed in de hand
liggen.
Ghijsen 77, WNT IX 833.
bescheelek duidelijk (Zeeuws, wvla.,
brab., antw.). = ouder nl. bescheidenlijk. Grondbetekenis: goed van andere
te onderscheiden. Vgl. voor de betekenis : nl. onder-scheiden.
Ghijsen 77, WNT II 1963-1965, De
Bo 97, Schuermans 45.
beschelde ontgelden (venl.). < misgelden. Vgl. brab. bekaore 'elkaar' <
mnl. manlyc 'elk' + ander.
Alsterse.a. 100, Weijnen 1991, 146.
beschrene schrijlings (achterh.). ~
schrijden (Lets shriet 'lopen, vliegen'). Vgl. voor de vorm achterh. ze
hebt ons verraone = nl. ze hebben ons
verraden. Vgl. voor de betekenis
ohgd. screiten 'uiteenspreiden'.
Hulshof7Schaars 20, 134.
beseêuwe bezwijmen (nholl.). = fri.
bisauwe 'ontstellen'. ~ nl. bezeeuwd
'door de zee overstroomd en beschadigd'. Afl. bij zee, dat nog in het mnl.
in verbogen naamvallen, zoals 2e nv.
sewes, een w had, zoals ook got.
saiws 'meer' (= nl. zee). Metafoor.
Pannekeet 1984, 37.
besjaar omhaal, drukte (limb.). Afl.
bij mnl. bescaren 'regelen', waarvan
de grondvorm is: ohgd. scaron 'in
scharen opstellen', afl. bij nl. schaar
'troep' (= eng. share 'aandeel' = hgd.
schar). ~ bescheren ~ gr. keirö 'ik
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bessel - beti'jen

146, WLD II afl. III 125.
betakken aanpakken, ondernemen
(nholl.). Afl. van takken I f.
Pannekeet 40.
bete plankje onder de ingang van een
bijenkorf of duiventil (wvla.). Afl. bij
wvla. beten f 'zich neerzetten'.
DeBo81.
beten zich neerzetten, afstappen
(wvla.). = mnl. be(e)ten 'id.'. = eng.
to bait 'onderweg ergens gaan rusten'. Causativum bij bijten. Letterlijk
dus: (het rijdier) doen bijten (en dan
zelf afstappen).
De Bo 81-82.
betest onthand (Urk). = betast, 'in
casu aangeraakt door iemand met
magische kracht'. Overblijfsel van
magisch denken. De e is niet door
umlaut veroorzaakt maar gevolg van
regionale klankverandering.
Daan 1942, 367, Weijnen 1991, 3-7.
betiel plateel (nholl.). « ofra. patel of
mlat. patella of romeins patella 'offerschaal'. Zeventiende-eeuws platiel
(met / na p) evenwel « ofra. platel (=
fra. plateau, = verkleinwoord bij fra.
plat 'bord'). Mogelijk ook is betiel
daaruit vereenvoudigd.
Pannekeet 40, WNT XII 2405.
betijd van plan (Cuyk, venr.). Vdw.
van (laten) betijen < mnl. (laten)
betien 'zijn gang laten gaan'. Het
voorvoegsel be- drukt een doel uit.
Het tweede deel is een vorm van mnl.
tien 'trekken' = got. tiuhan 'trekken'
= hgd. ziehen 'trekken', lat. ducere
'trekken'. Lett. dus: opgetrokken met
een bep. doel. Vgl. mnl. elc op sijn
winnen tijt.
Schols/Linssen 114, WNT II 22262228, MNCDN 1 7-8.
beti'jen uitblazen, even wachten
(vel.). = eng. betide 'gebeuren', oeng.

bessel opnaaisel, oprijg (nholl.). <
*bestel, afl. van mnl. besten 'rijgen'
(= eng. baste 'rijgen'). Afl. van nl.
bast. Men maakte namelijk met bast
vast. Aan ditzelfde ww. *bastjan is
ook ofra. bastir (> fra. bâtir 'bouwen') ontleend.
Boekenoogen 56-57, Karsten 127,
Meertens/Kaiser 366, ODEE 78.
bessern (hebbe) kunnen ontvangen
omdat de ouders er niet zijn (oostnbr.,
Venr.). Metonymisch gebruik van
bessern (= bezem). Men stak dan nl.
een bezem uit.
Schols/Linssen 479, eigen mat.
bessen betten, in warm water buigzaam maken (vla., vel.). = betten ~
bad. Vgl. voor de ss: smisse naast
smid.
Van Schothorst 104, NEW 50, Weijnen 1991, 128.
bestalle, bestalte stollen (nbet.). =
ouder nl. bestallen 'stollen'. Gezien
het late geïsoleerd verschijnen van de
a moet de klinker als een jonge variant van de o van stollen beschouwd
worden. De grondbetekenis zal 'stijf
maken' zijn. Dan is er verwantschap
met steel. De invoeging van t is bewerkstelligd door analogie.
TNTLXL105.
besteken {met) schenken bij een feest
(znl.). Wschl. overblijfsel van het
gebruik om bij een verjaardag iem.
iets met spelden op de mouw te bevestigen of het geschenk met een
ingestoken takje te versieren.
Weijnen 1937, 152-153, Goemans
85.
bét, bit, bè met (limb.). = nl. met.
Overgang van m > b is tamelijk zeldzaam, maar komt bvb. ook voor in
besniete f.
Grootaers/Grauls 45, Weijnen 1991,

48

betijn - beukstikken

(zonder voorvoegsel) tidan 'gebeuren'. ~ nl. tij, getij < getijden (afl. bij
tijd). Be- geeft een bereiken aan. De
grondbetekenis is dus 'het (juiste)
getijde bereiken'. ^ betijen (= betijn
Î). ^ betijen (zie betijd f).
Van Schothorst 31, 105, Mulder 20.
betijn, betijen beschuldigen (gron.,
znl.). Het tweede element = (behoudens door grammatische wisseling
ontstane
g)
(aan)tijgen,
got.
(ga)teihan 'verkondigen', lat. dico 'ik
zeg', gr. deiknümi 'ik toon aan', oind.
disati 'toont'. De grondbetekenis van
de basis is 'tonen'.
Ter Laan 82, W. de Vries 1895, 72,
WNT II 2228, IEW 188.
betimpere beredderen (zuidelijk
Meierijs). Afl. bij temperen 'regelen'.
Vgl. temper \.
Hoppenbrouwers (1996) 75.
betrapen betrappen (vla.). = mnl.
betrapen 'id.'. Afl. bij oeng. treped
(3e ps. enkv. met umlaut). De vorm is
oorspronkelijker dan die van nl. trappen (= mndd. trappen, no. dial. trappa 'trappen'), waar de pp als intensiefformatie van enkele p ontstond.
De Bo 105, NEW 745, Joos 108.
betsch arrogant (wvla.), bats, batsk
verwaand, nors, stuurs (wvla., dr.,
gron.). = ouder nnl. batsch 'trots,
brutaal'. ~ hgd. batzig 'trots, brutaal'.
Geen verdere etymologie.
De Bo 73, 105, Kocks 83, WNT II
1074-1075, Ter Laan 58.
betuun, beteun schaars (n.oostnl.). <
mnl. *bitween letterlijk 'bij tweeën'.
Vgl. voor het verdwijnen van de w en
het kleuren van de klinker zul f naast
hgd. schwelle en zuster naast hgd.
schwester. Misschien is er echter
eerder verband met os. gitiunian
'schaden', no. tjona 'verdwijnen',

ijsl. tyna 'te gronde gaan'.
DB II 61, XV 148.
betwint terwijl (zeel.). Contaminatie
van twint | en Zeeuws binst 'terwijl'
(verkort < binnen + bijwoordelijke s
+ paragogische t).
Ghijsen 83.
beuët, buuët korenschoof, bos samengebonden hooi of stro (limb., ji.o.
van prov. Luik). = dial. beurd |
'mutsaard'.
WLD I afl. IV 125, TT IV 164-170,
TNZN VII 8, 6.
bêûgen buigen (ensch., Asten, Ud^n).
= bôôgen f. In de betrokken dialecten is namelijk de umlaut werkzaam.
Vgl. oostnbr. gelêuve tegenover |vnbr. gelôôve 'geloven' en got. galaubjan 'geloven'.
Bezoen 23, OV 1196, eigen mat.
beugevlees rundvlees (wvla.). Net
eerste deel is wschl. een fra. leeftw.
dat komt van een vorm die verwarft is
met lat. *böcula 'jonge koe', diniin.
bij lat. bös 'rund'. Vgl. voor de
woordvorming lat. sucula 'big' bij
lat. sus 'varken'. Dat lat. woorcj is
verwant met lat. *bücula 'jonge os',
waarvan via ofra. bugler 'brullenL in
de horen blazen' fra. beugier 'brullen' afstamt.
De Bo 106, REW 123.
beuken huilen (limb.). = beugen
'slaan' = mnl. boken 'slaan' = ijgd.
pochen 'kloppen' = no. dial. bpka
'slaan'. Klanknabootsend zoals ijiss.
bükatj 'een luide slag geven'. Semantische parallellen: het slaan yan
de nachtegaal en lat. plangere 'slaW
en 'luid jammeren'.
Schuermans 49, Kroesels 134, Amkreutz e.a. 39, 62.
beukstikken zijden spek (Zeeuws).
Het tweede deel is stukken. Het eebte

beuling - bewinde

deel is een bijvorm van buik, die men
ook aantreft in beuk 'schip v.e. gebouw'. De niet als indo-europees te
verklaren afwisseling van eu en ui
alsmede de lexicale beperking tot het
germaans wijzen op een substraatkarakter.
Ghijsen84,NEW93.
beuling, builing (bloed)worst (wnbr.). < mnl. bolinc 'ingewanden,
worst' < mnl. bodelinc 'ingewanden,
worst'; onder toevoeging van een
achtervoegsel « ofra. bodel (= fra.
boyau 'darm') < vulglat. *botellum <
lat. botulus 'darm'.
Heestermans 1989, 85, NEW 51.
(ziech) beume zich verzetten, steigeren (kerkr.). = hgd. (sich) bäumen.
Afl. bij boom. Eerst gezegd van beren
die zich tegen een boom oprichten,
dan in de heraldiek gez. van steigerende paarden, daarna tot metafoor
geworden.
Amkreutz e.a. 58.
beums stoer (Dalfsen). Afl. bij kerkr.
(ziech) beume f 'zich verzetten'.
Eigen mat., Kluge 57.
beun, bonne zolder boven koestal,
vliering (n.oostnl.). = mhgd. böne
'zolder' = hgd. bühne 'toneel'. ~
bodem (vgl. oeng. byöme 'bodem v.e.
schip') ~ av. buna 'bodem', oiers.
bun 'onderste einde'. Oerindoeuropees woord.
TNZN VII 5, Kluge 110, EW 79,
Gallée 1895,6.
beur mijnschacht (belglimb.). Afl. bij
beuren. Van een wortel die 'dragen'
betekent en ook aanwezig is in beurd
Î.
WLD II afl. V 63-64.
beurd, buit mutsaard (limb.). =
Kleefs bord 'takkenbos', hgd. bürde
'last', got. baurthei 'last', oind.

bhrtih 'het dragen'. Van een wortel
die 'dragen' betekent en in nl.
vruchtbaar, lijkbaar, baren, lat. ferre
'dragen' en russ. bereménnaja
'zwanger' aanwezig is.
HCTD XIII 382.
beuterkêêst vruchtje van de meidoorn (Zeeuws). Het eerste deel =
mnl. bothor 'puist' « gr. bótrus
'druif. Het tweede deel = keest |
'kiem'.
Ghijsen 87, Feestbundel Blok 15.
beuterôôd zeer hoofd (Zeeuws). Het
eerste deel = het eerste deel van boteroog f. Het tweede deel = hoofd.
Berns 141.
bevrund verwant (gron.). = hgd.
befreundet (eigenl. vdw. van sich
befreunden) 'bevriend'. Afl. bij hgd.
freund (= os. friund). Zie voor de
betekenisontwikkeling = vrende f.
Ter Laan 84.
bewaern, beweren de baas zijn, zich
weren (n.oostnl.). Afl. bij weren (hgd. wehren 'weren', got. war jan
'weren'). ~ oind. värayati 'afweren',
~ oijsl. vgr 'omheining', nl. dial.
weer II 'heg'. Mogelijk is de grondbetekenis 'omheining'.
Sassen 76, Ter Laan 84, NEW 829.
bewêêgieng houten buitenwanden
van een schuur (Zeeuws). Afl. bij
weeg t 'wand'.
Ghijsen 89.
(ziech) bewere voldoen (kerkr.). =
hgd. (sich) bewähren; afl. van waar
(= lat. verus, it. vero). Oorspr. betekenis dus: 'zich waar maken'.
Amkreutz e.a. 58, NEW 809.
bewinde haagwinde (zeel., vla.,
antw.). Afl. van mnl. bewinden 'omwinden' of < berwinde 'id.' (= breewinde ï'id.').
Brok 1991, 66-69.

bewoud - biekoegel

bewoud kracht om iets te verrrichten
(bunsch.). Met ander voorv. dan gewoud | .
Nagel e.a. 58.
bewunnen tot bezinning brengen
(Twents). ~ gron. bemonderen 'bewustzijn' ~ ndd. fermunen 'monter
maken'. Afl. bij got. mundon 'acht
geven op'. Ablautend ~ vermanen.
Vgl. ni. monter (wschl. « ohgd.
muntar). Overgang m > w is overigens
zeldzaam.
TNTL LXV 28, Feist 276-277, Weijnen 1991, 147.
bezeeuwd nat van het zeewater
(ovla.), bedorven, misselijk (zbev.),
(met ander prefix) verzêêuwd ontdaan, zeer vermoeid (Goeree, Overflakkee). = mnl. beseeut (resp. verseeuwt) 'door zeewater bedorven'.
Afl. bij nl. zee (= got. saiws 'zee' vgl.
voor de w = de mnl. 2e nv. sewes).
Joos 110, Ghijsen90, 1061.
bezen gebruiken (zeel., waasl.). =
mnl. besen 'id.'. Vgl. biezen f (=
mnl. bisen 'wild rondlopen', ohgd.
bison 'onrustig ronddraven' ~ bijster). Vgl. ni. bezig (= oeng. bisig,
bysig = eng. busy 'bezig') vgl. nl.
bezigen 'gebruiken'.
Ghijsen 90, NEW 54, Joos 110.
bezik terzijde, apart (dr.). Sk. van be(= bij) + zik (aangepast « hgd. sich;
ni. zich heeft de hgd. ch behouden).
Vgl. mnl. bi hem 'afzonderlijk', eng.
by /Yse/f'alleen' en bijzuk f.
Bergsma48, DB 194-95.
bezong, bezouw, biezjoo dubbele
vlasschoof (wvla.). « fra. bachon
'dubbele schoof, waarin vulglat.
*bissus 'dubbel' (vgl. bis 'tweemaal')
schuilgaat.
HCTDXLVII 81-92.
bezweken bezwijmen (znl.). Afl. van

zweiten f.
WNT II2516.
(va«) bibot (naar babbot sture) van
het kastje naar de muur sturen (Bergen-op-Zoom). « sp. estribor a batpor
'van stuurboord naar bakboord'. In
deze uitdrukking staan de verbasterde
ontleningen aan nl. stuurboord en
bakboord.
Heestermans 1988, 42.
bidee klein paard (brab.). « fra. bidet
'klein paard' (~ fra. bider 'draven').
WBD 535-536.
bie bij (insect) (znl.). = mnl. bië =
mndd. bie = oeng. béo = eng. b\ee.
Wel verwant maar niet identiek is\bij
(= Zeeuws bieë = ohgd. Ma, mh^d.
bïe, hgd. beie). Verder ~ limb. bie^i \
'id.' (= hgd. biene = ohgd. bini) eh ~
obulg. bïcela.
WNT II2564, Ghijsen 94.
biek, bik versleten paard (le^iv.,
limb.). « fra. bique 'geit' (mogelijk
expressieve vorm naast fra. bbuc
'bok'), 'varken'.
WLD I afl. 9, 4, 14-15, Goemans 92,
DELF 70.
biekapre, biekaproun
bijenkap
(westelijk znl., zuiden van de Meierij). = bie t + mnl. cap(p)roen (« ^en
pic. heterofone vorm met k van fra.
chaperon, een Romaanse afl. van lat.
cappa (mogelijk < lat. capitutare
'hoofdbedekking', afl. bij lat. cdput
'hoofd').
Roukens 196-197, krt. 35.
biekoegel, biekaol imkerkap (Vel.,
limb., nbrab.). Het eerste deel is bie
f. Het tweede deel = mnl. cog\hel
'monnikskap' (= ohgd. cugela, oe^ng.
cugele, eng. cowl 'monnikskap') «
mlat. cuculla, lat. cucullus 'mantelkap'. Overigens suggereert de g tegenover lat. c wel Romaanse beniid-

biemêêuws - biezen

< bi (= bij) + te, respectiev. de hgd.
vorm ze. Vgl. voor het tweede deel
nl. tot < to (= toe) + te. Mogelijk zijn
de met w beginnende vormen echter
identiek met mnl. wes 'hoe', oorspr.:
'van wat'. Maar er kan ook contaminatie gewerkt hebben met oostmnl.,
mndd. went(e) 'totdat' (~ want en
wanneer).
Amkreutz e.a. 60, Schols/Linssen
541, Weijnen 1937, 181, Kluge 79,
Roukens Krt. 89, TT XXXIV 53,
eigen mat.
biesies koekjes (Urk). Vgl. holl. boterbiesjes 'bep. koekjes'. Mogelijk =
beestjes; dan hadden de koekjes oorspronkelijk de vorm van beestjes.
Daan 1942, 368, WNT III 709.
biesmak bijworp, bijvoegsel, bijzit,
bijnaam (Zeeuws). Afl. bij nl. smakken 'gooien' (= lit. smagiù 'ik gooi').
Vgl. Zeeuws ansmakke 'doorgeven,
gez. van hooi'.
Ghijsen45.
biete uitzakken, gez. van het kanaal
tussen schede en baarmoeder bij
tweehoevige dieren (nholl.). = gron.
(lief)baiden 'naar buiten omstulpen,
gez. van de baarmoeder' (deze vorm
is volksetymologisch vervormd) =
eng. beat 'slaan' = ofri. bèta 'slaan,
stoten' ~ hgd. (am)boss 'aambeeld', ~
eng. beetle 'hamer'.
Pannekeet 43, Berns 1983, 77, 115,
TNTLLV168, 300.
biezebijzen
schommelen (Niel).
Verdubbeling van de wortel van bijs
Î 'schommel'.
HCTD XXXIX 95.
biezen, bijzen, bizzen wild rondlopen, gez. van vee (diverse dial.). =
hgd. bisen 'id.' = ohgd. bisön 'bronstig rondlopen'. ~ bijs | .
WBD 408, HCTD XXXIX 95, NEW

deling.
Roukens 196-197 kit. 35, WLD II afl.
6, 56, Van Schothorst 27, 106, 162,
NEW 316.
biemêêuws koolmees (fijn.). = znl.
biemees, 'kleine zwarte koolmees,
Parus ater'. Het eerste deel = znl. bie
Î 'bij (insect)'. Het vogeltje wordt zo
genoemd omdat het op bijen aast. Het
vocalisme van -mêêuws is vergeleken
met nl. mees onklankwettig, zoals
ook ou in eng. titmouse 'Parus'
volksetymologisch ontstaan is.
Eigen mat., WNT II 2564-2566, Cornelissen/Vervliet 229, ODEE 927.
bien bij (insect) (limb.). = os., ohgd.
bini = hgd. biene. ~ bij en bie f.
WLD II afl. VI, 1.
bien weken (ensch.). ~ oeng. bedian
'nat maken' ~ betten ~ baden. Vgl.
lonn. stïëes 'niet van zijn plaats willend, gez. van een paard' naast stede,
stad. Dit wijst op een oude vorm met
a en umlautsfactor.
Bezoen 1938, 6.
bienst, (ss.) beensmelk biest (znl.,
Twente, dr.). = 16e-eeuws bienst
'id.'. De n, die overigens ook in
zwits. vormen voorkomt, is secundair. ~ eng. beestings 'id.', no. budda
'id.'. Mogelijk van een i.e. wortel die
'zwellen' betekent en ook in boos
voorkomt. Vgl. voor de betekenissamenhang oind. piyüsa- 'id.' naast
oind. payate 'is vol'.
Bezoen 1938, 45, NEW 56.
bier, bieër peer, gloeilamp (kerkr.). =
hgd. birne (met secundair ne) <
kloosterlatijns pira. Nl. peer is vroeger ontleend.
Amkreutz e.a. 59, NEW 512.
bies, bes, pes, bis, wies, wis, wees,
pos tot(dat) (limb., Cuyks, Lijmers,
Uden). = mnl. bis, bet, wes - ndd. bit
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bij s - bimssteen

58, De Bont 1958, 85.
bij s, bijze, bies, beesj bui, schommel
(vla., brab., limb., geldov.). = ohgd.
bisa 'noordoostenwind', ~ biezen f
'wild rondlopen, gez. van vee' ~
bijster. Benoemingsmotief: zich heftig bewegend.
OT VI 389-393, WALD 1987, 163,
Amkreutz e.a. 189, HCTD XXXIX
94-95, NEW 58, Crompvoets 1991,
100, WNT II2561-2562.
bijskoreije, bijskore, bieskoree,
bijskomorei, buskamere schommel
(brab.). Volksetymologisch vervormde ss. van bijs f en koor 'touw' (=
koord « fra. corde 'koord' < lat. corda
'touw' « gr. khordê 'darm, darmsnaar') en de stam van rijden 'zich
bewegen'.
HCTD XXXIX 97.
bijtijd soms (modaal) (leuv.). Vaker
komt overgang van tijd tot modaliteit
voor. Dat geldt met name ook van
soms.
Goemans 92.
bijvank nog tot het erf horende
ruimte voor een woning, alle rond
een hoeve liggende en erbij horende
grond, rond een plaats liggend maar
erbij horend gebied (vla., brab.). =
ohgd. bifang, mnl. bivanc. Afl. van
een oudere vorm van bevangen 'omvatten'.
WNT II 2659, WVD I Afl. III Wet.
App. 556.
bijzinnig, biejzinnig mensenschuw,
achterlijk (n.oostnl.). = hgd. beisinnig
'krankzinnig'. Vgl. voor de ongunstige betekenis van bij-: bijgelovig,
bijkomstig
TNTL LVII 237, DW I 1393.
bijzuk
(predicatief)
bijzonder
(Zaans). Wschl. met de hannekemaaiers « ndd. *bizik (= dr. bezik t).

DB I 94-95.
bil bilhamer (brab., limb.). Ss. met de
stam van billen Î 'molensteen scherpen'.
TT XXVII 88.
biljarderen de poten buitenwaa^rts
uitslaan (antw.). « fra. billarder.
WBD 630, TT VIII 80.
bilk, bulk weide (fravla., wvla., niet
uitloper naar Gent). Afl. met be- Van
de stam van luiken 'sluiten'. Uit de
toponymie blijkt de oorspronkelijke
betekenis: omheind perceel.
Devos 460-463, krt. 24.
billen molensteen scherpen (diverse
dial.). = nhgd. billen 'id.'. ~ bijl'en
eng. bill 'houweel'. Van een basis jiie
'slaan' betekent en ook aanwezig is
inruss. bitj 'slaan'.
WBD 134, 137, FWH 65, WBD 4$4436.
bilt berk (wvla.). Vgl. fra. bouleau
'id.'. Met metathesis, zoals in nd>ald
naast hgd. nadel 'naald', « ofra. \?etole 'id.' < vulglat. *bëttülla 'id.' < lat.
betulus 'id.'. Dan is het geslacht
inmiddels veranderd (het w^la.
woord is mannelijk). Mogelijk is 4ok
de t paragogisch en is het woorq «
pic. bul 'id.' of « wa. beoyle 'i^l.',
vormen die evenals it. bidollo teruggaan op lat. betülla 'id.'. Ook dart is
het geslacht gewijzigd.
De Bo 118, REW 93, DELF 79.
bimssteen zwemsteen (limb.). |Iet
eerste deel is evenals hgd. b\ms
'puimsteen' < ohgd. bumiz 'puimsteen' « lat. pümicem, accusatief yan
pümex 'puimsteen'. De b is oft^el
reeds vulgairlatijn ofwel hypercorrlect
ontstaan. De nl. vorm puimsteen hóeft
nog de oorspr. p.
WLD II afl. IX blz. 67, Kluge 1975,
78.

bis - blaksem

bis (in de hoed hebben) altijd bezig
zijn (Twente). ~ bizzn, biezen \
'hardlopen' (Twente). ~ bezig, ~ eng.
busy en business. ~ Twents, dr.
bizzing, bissing 'markt', hoed =
huid.
Kocks 127, Twentsche Courant 4-389, Wanink76,EW81.
bisheier koehoeder (lonn.). Het eerste deel = beest, het tweede deel =
hart 'herder'.
Bezoen 1938,27.
blaai valse glans (wvla.), 'ophef
(znl.). Afl. bij blaaien f 'ophef maken, waaien, laaien'.
De Bo 122, WNT II2754-2755.
blaaien, biaoien blazen van vermoeidheid of hitte, ophef maken, met
de benen naar buiten lopen (gez. van
een paard) (gron., Hamont, Achel,
Schouwen-Duiveland, kemp., ovla.).
= mnl. blaeien, Mayen 'waaien, wapperen, zwaaien' = hgd. blähen = eng.
blow = ohgd. blöjan 'opblazen, blazen, waaien' ~ blazen ~ lat. flare
'waaien'.
Ter Laan 93, W. de Vries 1895, 75,
Hoppenbrouwers 81, Kluge 81, WNT
II 2754, Bernaerts 22, Ghijsen 104.
blääs droge blaren van klaverhooi of
stro (hagel.). Wschl. ~ oudnnl. bleisken 'blaasje, zuchtje' en dan ablautend ~ oijsl. blïstra 'blazen, fluiten'.
Evenals nl. blazen (= got. blësan) en
lat. flare 'blazen' uitbreidingen van
een basis bhel 'opblazen'. Er moet
dan een metonymisch verband tussen
'blazen (lichte wind)' en 'gemakkelijk loslatende droge blaren' gelegd
zijn.
Tuerlinckx 85, WNT 2823, IEW 120122, 156, TT LUI, 101.
blaffetuur, plaffeteer blind (znw.)
(brab., limb., vl.). « wa. plafture 'id.'

of heterofoon daarvan. Zoals fra.
garniture een afl. is van fra. garnir is
dit woord een afl. bij 16e-eeuws fra.
blaffir 'bleek maken'. Dit is mogelijk
een afl. van *blaf, verkort uit fr. blafard 'bleek, kleurloos' (blinden waren wschl. oorspronkelijk niet van
hout en lieten enig licht door). Dit
woord is een uit het wgm. ontleend
woord (vgl. mhgd. bleichvar 'bleek
van kleur', dat een vorm van hgd.
farbe 'kleur' (= nl. verf) bevat.
Grootaers/Grauls 310, De Bo 124,
Publ. XCII-XCIII 395, Bernaerts 88,
Eigen Schoon en De Brabander
XXVIII, 95.
blag enigszins platte vis die iets kleiner dan een karper is (hagel.). Grondvorm van blei (= eng. blay, = oeng.
blœge = mndd. bleger).
Tuerlinckx 84, NEW 63.
blak vlak, effen, kaal (zeel., noordelijk vla., znl.). = 16e-eeuws black
'vlak'. Vgl. lit. blakas 'gelijk', Iets
blaks 'effen, windstille zee'. Mogelijk komen het nl. en de Baltische
woorden uit hetzelfde substraat.
Ghijsen 103, WVD I afl. 1, 23, NEW
62.
(ten) blakke, (op den) blakken te
voorschijn, in het openbaar (nbrab.,
wvla., antw., zeel.). ~ blaken 'glanzen, sterk verlicht zijn'. Mogelijk
echter ook ~ blak f en dan betekent
de uitdrukking oorspronkelijk zoiets
als: op het open veld.
De Bont 1958, 85, WNT II 27752776, Ghijsen 103.
blaksem bliksem (vel., dr.). = mnl.
blaecseme ~ blaken 'branden, schitteren' ~ lat. flagrare 'vlammen'. Mogelijk is echter ook dat het woord tgv.
(religieuze) taboe uit bliksem is vervormd.

blakstien - blein

Van Schothorst 107, Bosch 6, Kocks
128, Mnl Wb I 1283
blakstien in de verbindingen de blakstien, uitroep van verbazing en boekende blakstien, bep. gerecht (nholl.).
Er is verband met blaksem f en het
tweede deel = steen. Vgl. voor de
naam van het gerecht de naam voor
een ander heet gerecht: hete bliksem.
Pannekeet 45, Boekenoogen 82.
blakt zwartgeschilderd (wier.). Vdw.
van een afl. bij de heterofoon van
eng. black 'zwart', os. blak 'inkt',
ohgd. black 'inkt'. Wschl. ~ blauw en
ontstaan door een ontwikkeling van
laryngaal + w-achtige klank tot k,
zoals men dat ook voor nl. kwiek
naast lat. vivus 'levend' en hakken
naast houwen aanneemt. De betekenis
was wschl. oorspr. donker. Vgl. ono.
blär 'donkerblauw, zwart' en ouder
nl. bruin 'zwart, bruin'.
Festschr. Taylor Starck 1964, 56-61,
Daan 1950, 124.
blaoie ondiepe plas, plas (Zeeuws).
Van een oude basis die 'glanzend,
wit' betekent, zoals in russ. bélyj
'wit', eng. bald 'kaal', ouddalmatisch
balta 'moerasmeer', het toponiem
Baltische zee, lit. balà 'poel',
russ.dial. bil 'moeras', oudbulg. blato
'meer', russ. bolóto 'moeras'.
Ghijsen 104, IEW 118-120.
blaok walm, rook (oostnbr.). = mnl.
blake 'vlam', = oudnnl. blaak
'gloed'. ~ eng. black 'zwart'. ~ nl.
dial. en ndd. blaken 'walm afgeven'.
~ lat. flagrare 'branden, fonkelen,
vlammen', ~ lit. blâgnytis 'helder
worden'. De grondbetekenis 'branden' heeft zich zowel in de richting
van 'vlam' en 'gloed' als in die van
'rook' en 'zwart' ontwikkeld.
Hoppenbrouwers 81, WNT II 2755,

IEW 124-125.
bias bleek (Asten, limb., n.oostnl.). =
hgd. blasz 'bleek, vaal' (oudere betekenis: 'kaal, zwak'). ~ nl. bles, hgd.
bias ros 'paard met een witte vlek op
het voorhoofd', eng. blaze 'gloed,
lichte voorhoofdvlek'. Van een b^sis
die 'glanzen' betekent en ook aanWezig is in russ. belyj 'wit'.
Kocks 130, Amkreutz e.a., 60, Van
Dinter
40,
Kluge
81J82,
Schols/Linssen 122, WALD 19^93,
168, IEW 158.
blast, blas opgezetheid, tromn|ielzucht (gron.). Vgl. eng. blast 'stoijm',
zw. bläst 'storm'. ~ blazen (= lat.
flare 'waaien').
Ter Laan 96.
blèèkns, blèèkes, bleikes mazelen
(overijs., dr., vel.). Vgl. mnl. Iplec
'vlek' (mv. bleke) en mnl. blècke
'vlek'.
Weijnen/Ficq, kit. 6, 48, 221.
blees
blaasje
van
zaadkorrel
(Zeeuws, nbrab.). Met een umlaut
veroorzakend suffix afgeleid van
blaas.
Ghijsen 107, Elemans 61, eigen niat,
WBD 1468.
blei lood (kerkr.). = hgd. blei, ofwel
= lit. blyvas 'paars' of« een Keltische
vorm ~ nl. blauw. In ieder geva^l is
het benoemingsmotief een kleur.
Amkreutz e.a. 61, IEW 155, Buck
614.
blei bleek (westerkw.). = os. bli jgekleurd', ofri. bli 'mooi' = nl. blij. Van
een wortel die 'glanzen' betekeni en
misschien ook aanwezig is in po.
blizna 'litteken'.
W. de Vries 1895, 71, IEW 155, Ter
Laan 102
blein blaar, (verklw.) blennegien
(vla., Zeeuws, dr.). = eng. Main,
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ouder-dee. blen{é). Van een basis die
opzwellen betekent en ook voorkomt
in no. dial. bleime 'blaar' en eng.
bloot 'zwellen'.
Ghijsen 106, NEW 63, Hadderingh/Veenstra 49, DB 1 8, IEW 156.
bleiwit loodwit (Opgrimbie). Ss. met
blei f.
TT VI 116.
blek huidschilfer, afgeschilde schors,
(in het mv.) bast van korrels, grond
die na regen toeslaat (en dan blinkt in
de zon) (oostnbr.). = mnl. blec (bnw.)
'ontveld', (znw.) 'boven water uitstekend en dus door de zon beschenen
land'. Afl. bij mnl., mndd. blieken
'glanzen'. ~ blaken
De Bont 1958, 86, NEW 65, WVD I
afl. I, 54.
blekaard, blekgrond, blekland,
blekker grond die na regen toeslaat
(wvla.). Ss. en afl. bij en met blek f;
deze grond blinkt namelijk in de zon.
WVD 1 afl. I, 54.
blekaars,
blekhurst,
blikaarts
schrijnende pijn tussen de billen
(brab., geldov.). Ss. van aars en de
stam van blekken | 'van de schors
ontdoen'.
De Bont 1958, 86, Weijnen/Ficq 32.
blekken van de schors ontdoen, de
huid afstropen, de zoden omploegen
(limb., brab.). = mnl. blecken 'van de
schors ontdoen, ontvellen' = hgd.
blecken 'laten zien gez. van de tanden', factitivum bij blak | 'bloot'.
De Bont 1958, 86, Bernaerts 22.
blessen bomen merken door een stuk
schors af te kappen (geld., antw.). Of
= blekken f of oorspronkelijk: een
bles 'witte plek op het voorhoofd'
geven.
WNT II2827.
biet gekneusd (wvla.). « ofra. biet

'id.'
REWnr. 1167, De Bo 129.
bleten schreien (Hamont-Achel,
brab.). = mnl. bleten. Vgl. eng. to
bleat 'blaten', hgd. blaszen. ~ lat.
flere 'schreien'.
Bernaerts 23.
bleunen niet durven te doen wat een
ander doet (wvla.). Wschl. een gepalataliseerde vorm bij oeng. bléaö
'laf, ono. blauör 'laf, angstvallig' ~
hgd. blöde 'laf (met umlautsfactor).
Misschien ~ gr. phlaüros 'slecht'.
De Bo 129.
bleusje blos, zacht vuurtje, bosje
hout om vuur te maken (Zeeuws). ~
blozen ~ blos, ~ oeng. blysian 'gloeien'. ~ ono. blys 'fakkel'.
Ghijsen 106.
bleut kaft (dr., overijs.). = dr. bleut,
bleute 'onthaarde schapehuid'. Met
singuliere beginklank afl. van ploten
'pluizen, plukken' (= eng. plote 'de
veren van een vogel plukken'). Verdere etymologie zeer onzeker.
TNF kit. 116 + Commentaar, NEW
531.
bleve overblijfsel van eten (wvla.). =
behoudens het voorvoegsel b < be)
eng. lave, got. laiba 'overblijfsel' ~
bleven | .
WNT II 2822.
bleven (gez. van kliekjes) achterlaten
(wvla.). = mnl. bleiven 'overlaten'. =
got. bilaibjan 'overlaten'. = (behoudens het voorvoegsel b < be) eng.
leave. = causativum bij blijven. Vergelijk beten f bij bijten.
WNT II2822, De Bo 127, 88.
blib lel v.e. kalkoen (znl.). Evenals
eng. bieb 'bobbel, druppel' van
klanksymbolische oorsprong.
ODEE101,LTh448.
blieke, bliejke loeren, gluren, scheel
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bliekvèèrs - blonk

'witte voorhoofdsplek van een
paard'. Het is: 'zo kijken, dat het wit
van de ogen duidelijk te zien is'. ~
blast
Ghijsen 108.
blits bliksem (kerkr.). = hgd. bl\tz;
van dezelfde wortel als nl. bliksem
maar met een ander achtervoegsel,
dat namelijk ook optreedt in got.
lauhatjan 'bliksemen' (~ hgd. leuchten ~ nl. licht).
Amkreutz e.a. 61, Kluge 85.
bloan, bluôn, bljoan, meloan merel
(belglimb.). Verholen ss. uit merel +
een bijvorm van aorend f 'mannelijke duif.
TT VI 176-179, Stevens 76 (ziet in 2e
element suffix -aan), Goossens 19&8,
35.
bloedpater klaproos (zuidwesten Van
antw.). Metonymia. De kindeten
werden afgeschrikt om in het koten
klaprozen te plukken door de waarschuwing dat in het koren een panter
huisde die het bloed van kindeten
dronk.
Brok 104-106.
bloken kermesse maandag na de
kermis (Zeeuws). Zie voor het eeiiste
deel blokkepaose f.
Ghijsen 110.
blokkepaose, bolkepaose, braokepaose Beloken Pasen, Zondag na
Pasen (limb., bet.) = Beloken Pasen.
Sk. van een vdw. van een afl. van nl.
luiken 'sluiten' (zie luiken | ) en
Pasen, een 3 e nv. mv. van paa$ «
kerklat. pascha « gr. paskha « Ajramees pascha « hebr. pesach 'bfcp.
joods feest'. Het Paasfeest werd op
deze zondag kerkelijk gesloten.
TT XIV 97-100, Roukens 218-220,
kit. 44.
blonk bot, stomp (wvla., fravla.,

zien van de honger (venr., oostnbr.).
Van een wortel die zowel 'glanzen'
als 'kijken' betekent en aanwezig is
in oeng. blïcan glanzen' en nl. blik
'oogopslag'. Vergelijk voor de klinkerverhouding: ni. hier ± got. hiri
'hierheen'.
Ceelen e.a. 5, Schols/Linssen 122, De
Bont 1958, 87, Jacob 33, IEW 156.
bliekvèèrs drachtige vaars (dr.). Het
tweede deel is vaars = hgd. ferse, ~
var, ~ lat. parère 'baren' Het eerste
deel is ~ blijken, getuige dr. bliek
'vocht in de uier', waaruit drachtigheid blijkt.
Kocks 132.
blier bleek (Groninger Hogeland).
Misschien ~ alb. bljéhurë 'bleek' en
van een basis die 'glanzen' betekent
en ook aanwezig is in russ. bledn
'bleek' en ohgd. bleizza 'bleekheid'.
Ter Laan 97, Heeroma 1951, 20.
blik open en bloot (dr.). ~ mnl. blic
lichtstraal, nl. blik 'het zien', ~ ono.
blikja 'glanzen'. ~ blijken, ~ bleek.
Betekenisontwikkeling: 'glanzend' >
'goed zichtbaar' > 'open en bloot'.
Sassen 40, Hadderingh/Veenstra 50,
NEW 65.
blikmanesse, blakwarnasse met een
bep. zwarte verf bestrijken (walch.,
zvla.). Transpositie van eng. black
varnish.
Ghijsen 108.
blinder, blunder, blinter onbezonnen jongen (wvla.). Vgl. nl. en eng.
blunder 'stommiteit'. Afleiding bij
een ww. als eng. blunder 'een fout
maken'. Vgl. m.zweeds blundra 'de
ogen sluiten', afl. bij ono. blunda 'de
ogen sluiten' (~ blind).
De Bo 130, EW 87, ODEE 102.
blis verschrikt (vooral verbonden met
ww. kieke 'kijken') (Zeeuws). ~ bles
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bloodalen - bodde

XV 140, Hadderingh/Veenstra 50,
WNT II 2930, IEW 122.
bluisterig opgezet gez. van het gezicht, welig, blufferig, warm, winderig (n.oostnl.). Afl. van bluisteren \.
Ter Laan 102, W. de Vries 1895, 76,
Mulder 24.
blus ziekte van koeien met opgezette
ogen en gezwollen slijmvliezen
(bunsch.). Van een i.e. basis bhleu,
die 'zwellen' betekent en aanwezig is
in gri. flüäros 'hol gezwets' en gr.
flüö 'zwetsen'.
Nagel e.a. 62, IEW 158.
blut alles verloren hebbend (holl.). =
hgd. blutt, blott. Wschl. = antw. blot
'kaalhoofdig'. Wschl. = zw. blott
'bloot, alleen'. Wschl. ablautend ~
bloot.
WNT II2933.
bluts, blus alles verloren hebbend
(wnbr., Zeeuws). Afl. bij blut |,
zoals groots naast groot.
WNT II 2934, Heestermans 1988, 8,
Ghijsen 112.
boag ruw, onstuimig (SchouwenDuiveland). ~ bogen op (= ofri. bagia
'zich beroemen op). Van een basis
die 'opgeblazen' betekende en mogelijk in buik (vgl. beukstikken | ) , lat.
bucca 'opgeblazen wang', en misschien in het typisch nl. bui voorkomt.
Ghijsen 113, NEW 93, IEW 98-100.
bobbe vierkant brok veengrond (Klazienaveen). = eng. bob 'dot', eng. bub
'puist'. Grondwoord van bobbel.
Geen verdere etymologie.
Crompvoets 295.
bodde viskaar (nholl.). = ijsl. budda
'beurs'. Ablautend ~ ohgd. biutta
'trog, bijenkorf. Van een wortel die
'zwellen' betekent en ook aanwezig
is in eng. bud 'knop'.

Kortrijk). = mnl. blonc 'id.' Wsch. ~
eng. blunt 'id.' en ~ zwits. bluntschig.
Verder onzekere etymologie.
WVD II afl. V 315, WNT II 2916,
Mnl Wb 11319.
bloodalen, bloodaln vuilboom (achtern.). Het eerste element is ook aanwezig in geldov. bloodholt 'id.'. Het
is nl. bloed. Aanraking met dit hout
deed volgens het volksgeloof het vee
bloed urineren. Het tweede element «
lat. alnus (in de 16e eeuw: 'vuilboom').
TT IV 42-43.
bloos enkel, slechts (zw. van achterh., Nijmeegs) « hgd. bloss 'enkel'
(= nl. bloot).
Janssen 1987, 28, Roelofs e.a. 20.
bloot, bleut stuifmeel (dr.). ~ bloem,
hgd. blüte, nl. bloesem, nl. blad, lat
flos 'bloem', alle afgeleid van de
wortel van bloeien. Vergelijk voor de
betekenissamenhang oeng. blëd, dat
zowel 'bloem' als 'vrucht' betekent.
Kocks 132, IEW 122.
blouw slag (wvla.). Afl. van blouwen
ÎDeBo 135.
blouwen de armen over de borst
slaan om warm te worden (holl., utr.).
= mnl. blouwen, bluwen 'slaan' =
hgd. bleuen = got. bliggwan 'slaan'.
Geen verband met blauw.
NEW 67, WNT II 2926.
bluisteren, bleistere blaken, schroeien, knetteren, bladderen, pochen
(gron., dr., Bunschoten, Oerles). ~
mhgd. bluost 'bloei' (= hgd. blust
'bloei'). Van een wortel die 'bloeien,
welig ontspruiten' betekent, getuige
bloeien, bloem, en een uitbreiding is
van een basis die 'zwellen' betekent
en aanwezig is in gr. phallos 'penis'.
Nagel e.a. 62, De Bont 1958, 86, DB
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bij wvla. bond, boend 'takkenbos')
(vgl. mnl. bonthout 'hout dat bijeengebonden wordt').
HCTD XIII 364-365.
boelee, bullee vetlok, straal (beide
gez. van een paard) (brab.). « fi*a.
boulet (veterinaire term).
TT VIII 80, WBD 574-584.
boenkerjee, boenkeljee bep. peer
(zeel.). « fra. bon chrétien letterlijk:
'goede christen'.
Ghijsenll8.
boest notenbolster (Uden). = mhgd.
buost 'strik van bast'. ~ bast (= oi^o.
bast 'bast, touw'). Misschien ejen
substraatwoord.
OV 1197, NEW 32-33.
boesterig winderig (vel.). Afl. bij
bOëze f.
Van Schothorst 114.
boet, boe, boeie, bo, boete, bôj klein
gebouwtje, veldstal, schuurtje, berghokje (holl., vla., dr., limb.). = erig.
booth 'houten gebouwtje' ~ mnqd.
bode, hgd. bude, odee. both, ono. b>ud
'hut' ~ tsjech. bydlo 'woning' ~ ftl.
boedel. Van de stam van bouwen.
WLD II afl. V 45, Weijnen 1951, \5,
WVD I, afl. II, wet. app. 486, NEW
69, Kluge 108, Hadderingh/Veenstra
51, Kocks 144, Van Gestel 26, Jdngeneel 71.
boever paardeknecht,
koehercjer
(znl). « lat. bo(v)arius, lett. 'ossejnknecht' (afl. van lat. 4e nv. bov^m
'os'), mogelijk via of beïnvloed dcjor
fra. bouvier 'osseknecht' (» vla. boevie Î).
Van Dale 356, Teirlinck I 193, DELF
82.
boevie paardenknecht (vla.). « fij-a.
bouvier 'ossenhoeder' < lat. bovärius,
aangepast aan afleidingen bij fifa.
boeuf''os'.

DB XIV 31, Van Doorn 286, NEW
96-97.
bodden de slootkant ophalen, stuwen, het stof opjagen onder het lopen
(zaanl., vel.). Afl. van bod 'rietkraag'
evenals bodde t 'viskaar' van een
wortel die 'zwellen' betekent. 22
DB XIV 29-32.
bodder werkezel, sloof (gron.). Afl.
bij bunsch. bodden 'door vuiligheid
lopen' (= fri. bodje, bodzje 'sloven')
met als afleidingen barn. boddeken,
en ndd., hgd. buddeln 'in het zand
woelen', belglimb. boddelen 'stommelen, rommelen'. Geen verdere
etymologie.
Nagel e.a. 62, WNT III 30, Schuermans63, WFIII40.
boegend, bogent, boekend, bongend
boekweit (brab.). = boekweit. Eerste
deel = beuk; de vrucht lijkt namelijk
veel op een beukenoot. Het tweede
deel = n.oostnl. weit Î 'tarwe'.
De Bont 1958, 121-122.
boeksloan,
boeksloagen
hijgen
(n.oostnl.). Ss. van buik met slaan,
resp. slagen f 'slaan'.
WALD 1993, 213, W. de Vries 1895,
45, Ter Laan 106.
boekstapelen,
inbokstapelen,
bokstapelen inprenten (bommel.,
nbrab.). Afl. van boekstaven, afgeleid
van boekstaaf 'letter, oorspr. beukenstaafje'; daarin werden de runen
gegrift in de oudgermaanse tijd. Betekenisontwikkeling: 'met beukenstaafjes de toekomst voorspellen' >
'zeggen waar het op staat of inprenten'. De p is gevolg van volksetymologie.
De Bont 1958, 265, WNT III 127130.
boel, boele, boeële mutsaard, bussel
stro (zovla.). < bundel (verkleinwoord
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böêze - bolke

WVDIafl. 11410-411.
böeze hard waaien (limb., n.oostnl.).
= nl. buizen 'onmatig drinken' = hgd.
bausen 'onmatig drinken, zwellen' =
eng. bouse 'onmatig drinken' = no.
busa (i seg) 'vreten'. ~ boos. Van een
basis die o.a. 'zwellen, groeien' betekent en ook aanwezig is in gr. phusis
'natuur' en in russ. bytj 'zijn'.
Crompvoets 1991, 100, WNT III
1864-1865, WALD 1987, 175, De
Bont 1958,263.
boezjering beschot (leuv.). « fra.
boiserie met contaminatie door fra.
bouger.
Goemans 103.
boi, booi, buie, bèùie jongen, beste
vriend (aanspr.) (Urker, zaanl.,
gron.). Vgl. fri. boi 'jongen', eng. boy
'jongen', ouder nl. booi (nu nog als
geslachtsnaam). Wschl. in het Germaans uit de kindertaal als vervorming van broer (= ofri. brother, eng.
brother, lat. frater, oind. bhrätar, alle
'broer'). Vgl. voor br > b: fri. voornaam Fedde < Frederik en eng. Fanny
< Frans.
Boekenoogen 95-96. Ter Laan 111,
140, W. de Vries 1928, 122, Daan
1942, 371, WNT III 255, ODEE 112
(andere maar onwschl. etymologie).
boks, bots, buts broek (oostnl.),
boksem (gron.). Misschien evenals
bus « lat. buxus 'palmhout, bus daaruit, koker'. De overdracht betreft dan
de broekspijp. Ook is gedacht aan
verkorting van een ss. met bok. Dan
zou de oorspronkelijke betekenis 'van
bokkenleer' zijn.
Bernaerts 23, Roukens I 205-208,
TNZN V, 9, Weijnen 1937, par. 194,
Weiter 1933, par. 233.
bökse oprispen, boeren (achterh.,
Gennep). = nederrijns bökse 'id.'.

Wschl. = eng. box 'slaan'. Met -sgevormd intensivum bij wvla. bokken 'slaan, kloppen' (= hgd. pochen
'kloppen'). ~ Genneps, Gemerts
bööke 'oprispen', nl. beuken 'slaan,
kloppen' = mnl., mndd. boken 'slaan,
kloppen'). Vgl. ook, hoewel met
andere velaar, russ. bükatj 'een luide
klap geven'. De betekenis van bökse
is metaforisch ontstaan.
Van Dinter e.a. 42-43, WALD de
mens A 105, Polders 30, NEW 51,
WNT III268, Vos/Van der Wijst 45.
bol, bul boomstam, houtblokje (achterh., vla.). = ono. bolr 'id.', 4- bol
'rond voorwerp' maar ~ balk en blok.
Grondwoord van hgd. boller 'stapel
hout'. ~ (maar met een ander suffix)
vla. booi f 'id.'.
WNT III 292-293.
bolder rolblok (Payottenland, ovla.).
Afl. van gelijkbetekenend Payottenlands bol(le). Dit laatste woord herinnert aan eng. bole 'tronk', ono. bolr
'boomstam', mhgd., hgd. bo(h)le
'plank' en de afl. hgd. boller 'stapel
hout'. Het woord moet wel onderscheiden worden van nl. bol, dat in
ablautsverhouding met nl. bal staat en
iets volkomen ronds aanduidt.
WNT III 292-293, Nehalennia, afl.
101 (1994), 40.
bolk beer (privaatmest), onvruchtbaar
polderland,
verward
touwwerk
(wvla., nholl.). = eng. bulk afl. van
bnw. bol 'pafferig, slap' (= fri. bol
'los, zacht'). Dit woord is wel identiek met bol 'rond ding'. De k is te
vergelijken met de k van ono. toskr
'tand' naast nl. tand en got. tunthus
'tand'.
TNTL LXI 46, NEW 74, Wilmanns
IT2 366.
bolke onderrok, ondervest (wvla.). =

bombasseur - bôôte

ni. bolk 'golf, zak'. ~ eng. bulge ~
balg.
TNTL XXXIII (1914)146-147, De
Bo 141, WNT III 303.
bombasseur verkwister (Brugge). «
fra. bamboucheur 'fuifnummer' ~ fra.
bamboche 'marionet' « it. bamboccio
'ledenpop', afl. bij it. bambino 'kind'.
Bds 1997, nr. 1 blz. 14-15.
bombrood fooi voor de bode die de
komst van een schip meldt (zholl.).
Het eerste element < boden en slaat
dus op de man die het nieuws brengt.
TT XLVI 41-42.
bommel blikken drinkbus (zlimb.). ~
bom 'trommel' (met als verkleinwoord mnl. bommeken 'vaatje').
WLD afl. 5, blz. 36, NEW 75.
bon, bun ruimte waarin koeien worden gemolken, vak van kast of van
kaar, afgesloten dijkdeel (nholl.). ~
beun |.
Pannekeet 53-54.
bonge
trommel,
bep.
visfuik
(n.o.overijs.). = mnl. bonge, hgd.
bunge 'trommel'. Klanknabootsend.
WNT III 321, Van Doorn 379, 250.
bons, bonge, bomze spon (vla.,
Zeeuws). Vgl. mhgd. punc, pfunt
'id.'. Wschl. evenals nl. bom vervormd « fra. bonde 'id.' (mogelijk «
gallisch *bunda, gezien iers bonn
'basis, voetzool').
WVD II afl. IV 80, DELF 75, Ghijsen 124.
boo hoe (achterh.). < woe f. Vgl. voor
de klankontwikkeling: tong. boo
'waar' < waar.
Hulshof/Schaars 24.
boog kaft (limb.). Evenals van hgd.
bogen 'vel papier' moet de oorspronkelijke betekenis zijn geweest: zoveel
als men samenvouwt of samenbuigt.
Dus ~ buigen.

TNF 116 + Comment. 116/17-18,
Kluge 88.
bôôgen buigen (brab.). = mnl. boghen, os. bogian. Causativum bij buigen maar later in betekenis hierniee
samengevallen.
Goemans 106, WNT III 396.
bool boomstam (vla.). = eng. bole
'id.' = hgd. bohle 'plank'. ~ balk,
blok, oind. bhurijäu 'arm van een
dissel'. Vgl. bol \.
Teirlinck 196, WNT III 292-293,
IEW 122-123.
bôôldinge, bôlinge, bouldenge omheining (zovla.). Afl. van een vorm
van nl. balie (« ofra. baile, baille
'slagboom' < lat. baculum 'stok').
WVD I afl. I, 140, I afl. II, Wet. app.
376, EW 68.
bôômen fel schitteren (wvla.). = ehg.
beam 'stralen'. ~ oeng. bëam 'straal,
boom'. Voor een semantische parallel
vgl. lat radius en fra. rayon, die (zowel 'staf en 'spaak' als 'lichtstraal'
betekenen en eng. shaft. Synaesthejsie
van een tactiel en een visueel betekeniselement.
De Bo 145, ODEE 82-83.
boorze, baors, baos alvleesklier
(achterh., dr., tw.). Metathesis vertonende verwant van hgd. bróscfyen
'zwezerik van een kalf. Waarschijnlijk ook ~ hgd. brosam 'kruimel', lat.
frustum 'brokje', alb. bres hen 'hagel', miers brusc 'kruimeltje'.
Kocks 80, Bezoen (1938) 9, Hulshof/Schaars 1975, 25, WALD de
Mens A 86, IEW 169, 171, Klüge
1975, 102 (wijst ook op andere verdere etymologie).
bôôte, bôôt bundel gerepeld vlas
(wvla., Zeeuws, dr., geld.). (» fra.
botte 'bundel'). = hgd. bosze, mntfd.
bate. Afl. bij boten | . De grondbete-

bor - botervijver

deel van hgd. ambosz 'aambeeld'. ~
lat. fustis 'knuppel'.
NEW 81, WVD afl. II Wet. app. 457.
boterheks vlinder (vla.). Vgl. botervijver f.
HCTD IX 337-382.
boterkapelle vlinder (zvla.). Het deel
kapelle slaat op de prachtige vleugels
die uitgespreid deden denken aan de
mantel of capella (verkleinwoord van
cappd) in de kapel van de H. Martinus van Tours, waar ook het woord
kapel metonymisch op teruggaat. Zie
voor het deel boter: botervijver f.
Kroesels 176, EW 189.
boteroog etterend oog (Waas). Het
eerste deel = mnl. bothor, butur
'puist'. Ofwel « arab. butur 'puisten'
ofwel « gr. bóthrun 'kleine holte'
ofwel « gr. bótrus 'druif (dan dus
metaforisch). Met dit laatste woord is
gevormd lat. botrytis 'schimmelziekte
met druiventrosachtige sporenmassa's.
Berns 1990, 14, Joos 139.
boterschijter, boterschijte, boterschuite vlinder (vla.). Zie voor het
eerste deel botervijver f. Het tweede
deel van deze woorden is volksetymologisch ontstaan. Men vergelijke
daarvoor Duits dial. raupenscheiszer,
limb. roepsesjieëter. Het zijn faecalische zinspelingen op het eitjes leggen
van vlinders.
HCTD IX 337-382.
botervijver, boterdrijver, boterwijf
(vla.). Vgl. eng. butterfly (lett.: botervlieg). Het element boter- zal ontstaan zijn uit *wouter-, dat ontstaan is
uit *vouter- en dat men vindt in wiewouter f. De bijgedachte aan boter
ontstond of wegens de gele kleur van
sommige vlinders of door het volksgeloof dat heksen in de gedaante van

kenis van het znw. moet geweest zijn:
'hoeveelheid vlas die men met de
boothamer dorste'. Het fra. woord is
weer opnieuw in het wvla. ontleend
als bot in de bet. 'bundel'.
De Bo 147, Ghijsen 128, Kocks I
154, WNT III 503, Trefwoord XIII
178.
bor afneembaar eindstuk van een
fuik (Moerdijk en omgeving). =
boord 'rand'.
Van Doorn 194, 296, 322.
bord, bod erge diarree (n.oostnl.).
Klanknabootsing.
Weijnen/Ficq 1.
borne, borme, borre, (in ss.) bornsteen grenssteen (znl.). « fra. borne
'grens' < ofra. bodne, wschl. « Gallisch *bodina, blijkens middeleeuws
lat. bodind).
HCTD XVIII 105.
bornput welput (leuv.). Ss. van 'put'
met borre j .
WBD 160-161, Goemans 108.
borre, burre, berre waterput (brab.).
= mnl. borne = hgd. brunnen (waaruit
nl. bron is ontleend) = got. brunna. ~
branden- bùrre \.
Goemans 108, NEW 90, WBD 160161.
borrie, borries tonmolen (gron.).
Metafoor van gron. borries 'spokende helhond'. Geen verdere etymologie.
Ter Laan 124.
bót, buut draagkorf, bep. grote korf
(limb.). = ouder nl. botte 'draagkorf,
koffer'. Via Romaans uit lat. buttis;
vgl. gr. boüttis 'ton'. Verder onbekende etymologie.
Roukens 159-160, Frings 1966, 87.
boten slaan, kloppen, verharden (gez.
van een dors vloer) (vla.). = eng. beat
'slaan' = ono. bauta 'slaan' ~ tweede
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'landbewerken' (= Zwabisch bauen
'mesten'),
Kieft kaart en 35-36.
(kloeken) bouten flinke knaap
(wvla.). Afl. met augmentatief -en
van broeder, zoals boi fBds 1996 nr. 4, blz. 13.
bouwen ploegen (n.o. tot ongeveer
Roermond en de Betuwe). = Mhl.
bouwen 'bewonen, bouwen, bearbeiden'. ~ lat. fui 'ik was', gr. phü^is
'natuurlijke groei', oind. bhavati 'i$'.
Het reeds Oerindo-europese woo^d
moet, ook gezien het gr. woord, reegis
vroeg in de sfeer van de landbouw in
gebruik zijn geweest en in het algemeen 'land bewerken' hebben berekend.
Van Sterkenburg krt. 19, NEW 82.
bouzen bonzen, met een bons vallen
(zlimb., dr.). Afl. bij een variant v^n
keuls bouts 'uitroep bij een plotselinge val'. Onomatopoetisch.
Endepols 49, Rh Wb I, 565, Wredô I
55, Kocks 160.
bra tamelijk (antw., limb.). < bw.
*brave bij bn. braaf. Vgl. voor de
klankontwikkeling wnbr. ôôt 'hoofd'
< mnl. hovet (= nl. hoofd).
Bernaerts 24, Weijnen 1991, par. 56.
braai kuit (znl.). = os. brado 'id.' =
hgd. braten znw. = ono. braö 'vlee$'.
# ww. braden. Misschien ~ mur\v.
Vgl. voor de vorm ambrozijn 'sp^js
van de onsterfelijke goden' naast làt.
morior 'ik sterf
TNZN IV 8, Kluge 96.
brae vuile rommel, zootje (Zeeuws).
Afl. van Zeeuws brae 'braden', zoals
zootje van zieden 'koken'.
Ghijsen 133.
brak I, brag een van twee tegenover
elkaar staande overlangse delen v.e.
werktuig, zijplank v.e. kruiwagenbak,

vlinders boter stelen. Zie voor het
element -vijver (en daaruit volksetymologisch -drijver en -wijf) eveneens
wiewouter f.
HCTD IX 329-382.
botervogel vlinder (vla.). Het eerste
deel is identiek met het eerste deel
van botervijver j . Het tweede deel is
te verklaren als het tweede deel van
zomervogel f De eveneens vla. vorm
botersneppe is wel een jonge variant
van botervogel.
HCTD IX 337-382.
bots straks, weldra (leuv.). Wschl.
met adverbiale s van mnl. boude bw.
'onbeschroomd, spoedig' (= hgd.
baldlid.\ = ofrl balde lid:).
Goemans 110, LB XXVII, 80.
botvink gewone vink, lat. fringilla
coelebs (brab., ovla.). Mogelijk zo
genoemd omdat hij de botten van de
bomen afpikt maar waarschijnlijker
een volksetymologische vervorming
van boekvink (= ndd bookfink, hgd.
buchfinke), zo genoemd omdat hij op
boeken (= beuken) huist: oe is uit oo
ontstaan en die kon vôôr k verkort
zijn tot o.
WNT III 747, Weijnen 1991, 92-93.
bou I, bauw, bao bijna, weldra
(zlimb., Montzen). = hgd. bald
'spoedig' = boud 'moedig' (nog in de
eigennaam Boudewijn), mnl. boude
'onbeschroomd, spoedig'. = os. bald
'snel'. Van een wortel die in bal
aanwezig is en 'gezwollen' betekent.
De betekenisontwikkeling is: 'gezwollen' > 'moedig' > 'snel' > 'weldra' > 'bijna'.
Jongeneel 3, 53, Welter 178, Amkreutz e.a.
bou II, bout mestwater, beer (fravla.,
antw., wvla.). = Zwabisch bau mest.
zwits. bii 'mest'. Afl. van bouwen |
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bovenbouw van kar of wagen (limb.,
oostnbr.). Evenals Rijnlands bragge
'zijwand van een kar' « lat. brachium
'arm'.
Goossens 1963 I 39-43.
brak II schakel (oostnbr.). = Duits
dial. brack(e), ~ mnl. brake 'werktuig
om paarden vast te zetten, ketting om
te binden, ketting als sieraad', eng.
brake 'rem'. Mogelijk (via het Romaans ?) « lat. braca 'broek'. Het
benoemingsmotief kan gaffelvormig,
gespleten zijn geweest, zoals ook in
Trents braga 'gaffel vorming van
takken'.
TT XIV 150-166, REW 1252, TNZN
VIII 8.
brakke doelloos energie verspillen,
steeds op straat rondlopen (wnbr.).
Afl. bij brak 'jachthond' (~ mhgd.
brcehen 'ruiken', lat. fragrare 'sterk
ruiken'). De jachthond werd zo benoemd wegens zijn sterk reukzintuig.
Heestermans 1989, 18.
brakkenier wildjager (prov. Brabant,
langs de taalgrens). « fra. braconnier
'wildstroper', afl. bij ofra. bracon
'jachthond' « een afl. bij nl. brak
'jachthond', waarvan brakke t is
gevormd.
TTXLI 101-103, TNF 123/1.
brakker aan vlekziekte lijdend varken (Ezemaal). Mogelijk ~ nl. brakig,
brakkig 'aan braak onderhevig, onsterk' (~ breken).
Berns 269.
brand in de verbinding az de brand
'brandschoon' (n.oostnl., Zeeuws).
Evenals in brandschoon is hier een
germ. woord voor zwaard aanwezig,
dat in oorspr. toch wsch. identiek is
met brand 'vuur', wegens het flikkeren v.d. kling en nog in namen als
IJsbrand aanwezig is.

Ghijsen 136, WNT III 1050-1051.
brank struik van een heg, kopboom,
tak (prov. Brabant, vla.). « pic. branke (= fra. branche 'tak') < laatlat.
branca 'poot'.
Eylenbosch 83-88, WBD 226.
brats zweer (Lijmers, Voorst in
Achterhoek). Anlauts variant van
zlimb. pratsj f.
WALD 1993, 198.
brauw laatste berm die nog geploegd
moet worden (wvla., wzvl.). Misschien metaforisch gebruikt tweede
element van wenkbrauw. Waarschijnlijker echter daarmee rechtstreeks ~ gezien oiers. brû 'rand' en
gr. ophrüs 'heuvelrand'.
WVD I afl. ploegen 164, EW 425426.
(in) bredäl (louëte) in de steek laten
(hagel.). « een morfologisch verwante
vorm van ofra. bredeler (= fra. bredouiller 'in verlegenheid zijn').
TT VII 66, DELF 84.
breed voorplank in voertuig (limb.).
= brab. berd 'plank' (= hgd. brett of
~ nl. bord).
Bernaerts 24.
breegns, broagns, broagms, broazems, bragen hersenen (ook van een
varken) (dr., gron., Twents, achterh.).
= nl. brein, = mndd. bragen, bregen =
eng. brains, ~ gr. brekhmós 'schedel';
-s is meervouds -s.
DB II 53-54.
brêêmste, briemste paardevlieg,
horzel (Zeeuws, holl.). Vervormd uit
een /-loze vorm als hgd. bremse 'horzel', die zelf weer afgeleid is uit een
vorm zonder s die voortleeft in rijnl.
brame 'id.', maasbr. braam 'id.' en
de uit Duitsland afkomstige eigennaam Brehm. ~ brommen; klanknabootsend.

brêêmstig - breugeman

Ghijsen 138, WNT III 1275-1276, L
Th 544.
brêêmstig, bremstig, brumstig,
brimstig, brinstig tochtig, bronstig
(Zeeuws, holl., vla.). ~ bremmen f.
WBD 848, WVD I afl. rund 180,
Ghijsen 138, WNT III 1274-1276.
breetloof prei (rond Kerkrade). Het
eerste deel (via Romaans?) « Romeins
brittula
(of
de
nietverkleiningsvorm daarbij). Het tweede deel is gezien Akens breitlooch
look II Î, volksetymologisch < hoch
(= hgd. lauch 'look').
Roukens 337-338, kit. 69; Goossens
1988, 93 (geeft meer mogelijkheden).
breeweln brabbelen (ruin.). Klankschilderend. Vgl. brabbelen (= eng.
brabble 'kibbelen, harrewarren' =
mndd. brabbelen 'onzin praten' =
hgd. brabbelen 'id.', 'mompelen').
Sassen 75.
breewinde, brewinde, beerwinde,
berwinde haagwinde, akkerwinde
(zlimb., zeel.). Mogelijk betekent het
eerste deel: zich breed uitspreidend
en is het dus in oorsprong identiek
met breed. Mogelijk ook is het hetzelfde als in eng. bearbind 'id.', namelijk oeng. baer, bere 'gerst' (vgl.
eng. barley 'gerst', got. barizeins
'gersten-' en lat. far 'spelt'). Het
tweede deel = afl. bij winden (= hgd.
winden 'winden', eng. wind 'winden'
~ got. gawidan 'verbinden', ~ oind.
vandhüra- 'gevlochten wagenbak').
Brok 66-69.
brei tegen de huizen liggend deel van
de straat, trottoir (prov. Brabant). Afl.
bij {uii)breiden; daar spreidde men
het vlas na het roten uit.
Goemans 114.
breken, brekn braken (n.oostnl.). =
hgd. {sich er)brechen. Abi. ~ braken.

Dijkhuis 166, Ter Laan 133.
brelle, brèèle luid schreeuwen
(Zeeuws). Expressieve formatie naast
brullen, brallen (= dee. bralle 'luid
praten', laatmeng. bralle, eng.
brawl).
Ghijsen 139, ODEE 115.
bremel hommel (Breskens). ~
bremmen f.
Ghijsen 139.
bremmen de keel schrapen (groit,
zaanl.). Vgl. mnl. bremmen, brimmèn
'loeien, brullen', ohgd. bremdn
'brommen, brullen', eng. brim 'tochtig zijn'. Wsch. klanknabootsingen
evenals lat. fremo 'brommen' en gr.
brémö 'dreunen'.
WNT III 1274.
bremse knel aan een toom (zbev.). •=
mndd. premese 'neusklem voor e$n
paard' = hgd. bremse 'rem'. Afl. bij
nl. praam en pramen. De begin-è is
irregulier.
Ghijsen 139, Kluge 99, NEW 544.
bremsterg schor (gron.). ~ bremmen
t ~ brêêmstig f.
WNT III 1277.
bremzig tochtig (brab.). ~ brêêmstig
Î 'tochtig'.
WBD 848.
bres homp, groot stuk (vla.). = nl.
bres 'gat in een muur' « fra. brèche«.
ohgd. breche 'breuk' (~ hgd. brechen
(= nl. breken)).
De Bo 162, WVD 67.
bretsig dartel, wulps (zlimb.). Afl.
van znl brats 'id.', afl. van brät
'dartel, onhandelbaar'. Opvallend is
de relatie tot prat. Mogelijk dus «
substraattaal van het p-volk. Oök
mogelijk ~ bruistig f.
Berns 193, WNT III 1154, NEW 545.
breugeman, breugman, breurman
bruidegom (gron., dr., staph.). Pleö-

breusem - brod
Evenals briesen klanknabootsend.
WBD 613, Crompvoets 1991, 28.
brijen r niet-dentaal uitspreken
(gron., vel.). Afl. van brij. Benoemingsmotief: spreken alsof men pap
in de mond heeft.
Van Schothorst 41, 47, NEW 91.
brink erf (zuidelijk n.o., vel, utr.). =
nl. brink 'met gras begroeid dorpsplein' = mndd. brink 'rand, heuvel' =
eng. brink 'steile rand, oever'. ~ ono.
brekka 'steile heuvel'. ~ Iers braine
'rand'. Van een basis die 'uitstekend'
betekent en ook aanwezig is in fra.
front 'voorhoofd' (< lat frontem
'voorhoofd'). Betekenisontwikkeling:
'omhoogstekend' > 'heuvel, rand' >
'grasrand' > 'met gras begroeid erf of
dorpsplein'.
TNZN VIII4, IEW 167.
brisselen zacht braden (bunsch.).
Wschl. klanknabootsend.
Nagel e.a. 67.
brit, brijt scherf, brok turf (gron.).
Wsch. ono. brjóta 'breken', oeng.
bréotan 'breken', ono. brot 'stuk',
eng. brittle 'bros', mhgd. briezen
'zwellend knoppen vertonen'.
Crompvoets 176, NEW 88, WNT III
1398, IEW 169.
brits bij het hinkelen gebruikt afgebroken stuk keramiek (oostnbr.). =
mnl. britse 'damsteen', = nl. brik
'bouwsteen, brok', mndd. bricke
'baksteen'. Vgl. voor de medeklinkerontwikkeling: netse Î naast hgd.
necken.
De Bont 114, eigen mat., Weijnen
1991, 184, Hoppenbrouwers (1996)
90.
brobbel dikke vrouw, dik kind, bobbel (znl.). Klankschildering.
Bernaerts 25, WNT III25.
brod vagina van merrie, vuil

nastische uitbreiding van bruidegom,
dat zelf een samenstelling is van
bruid + * gom (= got. guma 'man',
ablautend verwant met fr. homme
'mens' < lat. homo 'mens').
DB XII 127.
breusem, brosem broodkruimel,
brokje (hasp., limb.). = mnl., mndd.
brosem 'id.', = hgd. brosam 'id.' ~
eng. bruis e 'kapot stoten', ~ miers
brüim 'ik verbrijzel' ~ lat. frustum
'brok', ~ alb. bresën 'hagel'. De
wortel van dit woord in de betekenis
'verkruimelen, kapot maken' was dus
reeds protoindo-europees.
Tuerlinckx 99, Kluge21, 102.
briejemespelder
braamsluiper
(Achel). Vgl. voor het eerste deel nl.
braam, os. brâmio, ohgd. brama
'doornstruik'. Het tweede deel = afl.
bij spel Î 'diarree', Elders heet hij
braamschijter.
Bernaerts 25.
briek, brik te groots opgezet, te
royaal, wijdbeens, gevaarlijk, dreigend, raar, krom, scheef, strak (met
betr. tot kijken), ziekelijk, bleek,
breekbaar, verdrietig (zwdr., gron.
nholl.). ~ ohgd priek 'vertrekking v.h.
gezicht'. = fri. bryk 'scheef, misvormd, verdraaid'. Mogelijk ~ breken. Men kan dan de semantische
ontwikkeling zien: 'gebroken' >
'scheef, krom' > 'raar' enz. Dit lijkt
beter dan aansluiting te zoeken bij
got. wraiqs 'scheef, krom' en eng.
wry 'verdraaid'; de b aan het begin
verzet zich toch sterk tegen die verklaring.
Sassen 1953, 312, Ter Laan 134,
Boekenoogen 112, Pannekeet 1982,
59, Karsten 143, WNT III 1371.
briensen briesen (oostnbr., prov.
Brabant, Meyel). = mnl. brienscen.
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brouille 'id.' (vgl. gebrouilleerd zijn)
met suffixering.
Goemans 119.
broem, brom bep. brem (wvla.,
fravla., zvla.). = 16e-eeuws nl. =
broem 'id.' = eng. broom 'id.', 'bezem' (NB bezems werden van de
twijgen gemaakt), = oeng. brôm 'ia!.'.
~ nl. braam en nl. brem. Het zijn dus
benamingen van stekelige planten.
Ook eng. brim 'rand' en ono. brem
'knop' en ohgd. brom 'knop' en
mndd. brumme 'id.' zijn verwant. 0 e
o van nl. brom is door verkorting
vôôr m ontstaan.
Heukels 227, 110, De Bo 167, EW
83, WNT III 1503, IEW 142.
('m) broene een tegenvaller hebbfen
(Fijnaart). Letterlijk zich aan een
broeinetel ] bezeren, m doet diertst
als wederkerend vnw.
Eigen mat.
broenheilige, bruinheilige akkermunt (zlimb., prov. Brabant, antwl).
= 16e-eeuws bruynheylige 'id.'. Mogelijk « lat. brunella 'brunel' en
volksetymologisch vervormd.
Gemerts Heem jrg. XXX, 121-123.
broensjel brandnetel (Eupen en
omg.). ~ broeinetel \.
WLD 1 afl. 5, 134.
broggepit, broggiepit, procheput
dorpsput (Zeeuws). Het eerste deel =
nl. parochie « kerkelijk lat. parochia
« gr. paroikia 'diocees', afl. van gr.
paroikos 'naburig', ss. van gr. pak a
'bij' en oikos 'huis' (~ nl. wijk). Hbt
tweede deel = put.
Ghijsen 145, Van Veen 556.
brok, broek, brokke kloekhe^n
(meest zuidelijk deel van de Meierij,
Midden-Limburg, Bree, Zeeland).
Onomatopee.
De Bont 1958, 303, Ghijsen 145,

vrouwspersoon (znl.). = znl. brod,
brodde 'verwarde zaak', 'knoei', ~
broddelen 'knoeien', ~ ndd. brodel
'fout'. Verdere etymologie onbekend.
WLD I Afl. 9, 41, WNT III 14061407.
broddeken op een hoop in elkaar
kruipen (vel.). Frequentatief bij broeden. Benoemingsmotief = het gedrag
van een broedse kip. Vgl. voor het
achtervoegsel nl. zaniken naast fri.
sane noch mane 'niet om betaling
lastig vallen'.
Van Schothorst 112.
broeinetel, broenetel, broenekel
brandnetel (zeel., zholl., westh.). Vgl.
fri. broeinetel ~ broeien (~ hgd.
brühe 'brij' ~ oind. (jar)bhurïti 'lekken, gez. van vlammen'). Het tweede
deel = hgd. nessel 'id.', ~ nl. net;
netels werden oudtijds als spinvezels
gebruikt.
Heukels 265-266, EW 261.
broekaardig broeds (oosten van
prov. Brabant). Afl. van heterofoon
van brok f 'kloekhen'.
WBD 985.
broekikster, broekekster Vlaamse
gaai (Zeeuws). Het tweede deel =
ekster. Het eerste deel £ broek 'moerassig land', maar = broek 'plaats van
de boom waar de stam in de takken
overgaat'. Daar bouwt de vogel namelijk zijn nest.
Ghijsen 144.
broekomstulen,
broekomstuilen,
broekopstoel anjelieren (Zeeuws).
Het eerste element is Zeeuws broekom 'bruidegom' (= nl. bruidegom).
Het tweede deel = tuil of een vervorming daarvan. De bloemen kwamen
nl. veel in bruidsboeketten voor.
Ghijsen 144, Brok 1991, 20.
broelte onenigheid (leuv.). « fra.
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WBD 959.
brombeer
braambes
(Hamont,
Achel). = hgd. brombeere 'id.'. Het
eerste deel = broem | . Het tweede
deel = beer f 'bes'.
Bernaerts 25, Kluge 102.
brommel braam (belglimb.). = eerste
deel van brombeer | met verkleiningsachtervoegsel, maar zonder
umlaut veroorzakende /' daarvoor.
TT VI 117.
brongen pioen (Twents). Wschl. ~
limb. bronk f of ~ Twents prön,
prönne 'ingebeeld iemand, dwarsdrijver, zwaarlijvig iemand'.
Heukels 172, Brok 186, Dijkhuis 837.
bronk processiefeest (limb.). Vgl.
limb. bronken 'een processie houden' (= mnl. bronken 'pronken, pruilen', mhgd. brunken 'te kijk zetten').
Wschl. oorspr. een klankwoord met
de betekenis 'luid spreken, lawaai
maken'.
Endepols 54, NEW 549.
bros bep. els (brab.). = nl. broche «
fra. broche < vulglat. brocca 'puntig
iets'.
WBD II afl. III 685.
brót broedhen, dikke vrouw (vel.).
Afl. bij vel. brèùjen 'broeden'. Gezien het ontbreken van de umlaut is
de afleiding zeer oud.
Van Schothorst 112-113.
bróts broeds (vel.). Geen afl. van het
ww. want dat is brèùjen 'broeden',
maar afl. van vel. brót 'broedhen'.
Van Schothorst 112-113.
brotsen broeden (Oerle). Afl. bij
brok Î 'kloekhen'. Dezelfde overgang van k > ts als in brits ].
WBD 982.
brud lessenaar, bord (staph.). ~ bord.
Vgl. hiervoor grut naast gort.
DB XII 110.

bruistig, pruistig, briestig, britsig
tochtig (brab.). = bronstig. Afl. bij
got. brinnan 'branden', hgd. brennen,
ono. brenna en (met metathesis) mnl.
bernen 'branden', dat later onder
invloed van brand tot branden werd.
WBD 848.
brummel braam (n.oostnl., vel.). ~
brommel f- Het achtervoegsel zal
hier wschl. een / bevat en zo umlaut
opgeleverd hebben.
TON kit. 28, TT V 28-32.
brunte jute schort (achterh.). Vgl. dr.
brunnig 'bruin gekleurd'. Mogelijk is
het, behoudens accentverplaatsing,
identiek met mnl. brunet 'fijn donkerkleurig textiel' (= mhgd. brunat,
brunit) « mlat. bruneta, dat met germ.
bruin gevormd is. Het woord bruin
betekende nog in de 17e eeuw 'donker'. Eveneens mogelijk is het een
afleiding bij hgd. brünne 'harnas' en
got. brunjö 'borstharnas' (~ hgd.
brust (= nl. borst)) en later in betekenis verzwakt.
Hulshof/Schaars 28, Deunk/Entjes
37, Kluge 1975, 105, Kocks 171, Mnl
Wb I 1466.
brussele kruimelen (oostnbr.). ~ bros
(< broos). ~ mnl. brasem 'kruimel' (=
hg. brosame 'kruimel'), ~ oeng.
bfysan 'verbrijzelen', ~ eng. bruise
'kwetsen ~ lat. frustum 'brok', ~
mbret. brusum, 'kruimpje', misschien
~ alb. breshën, 'hagel'. ~ oeng.
brëotan 'breken', ~ ono. brjöta 'breken'.
De Bont 1958, 117, OV I 198, NEW
91, WNT III 1696, IEW171.
bruul huisweide (antw.). = eigennaam Bruel in 1159 in de omgeving
van Vollenhove. Via het Romaans
(vgl. Bruille in arrondissement Doornik) « Keltisch brogilom 'omheinde

bruzen - bunzig

weide'. De ontlening is ouder dan
briel (in Den Briet) en later dan
breugel (in toponiemen).
Künzel/Blok/Verhoeff 101. WBD
184. Cornelissen/Vervliet 307.
bruzen, broeze bruisen (vel., oostelijk) 16e-eeuws nl. bruysen - fri.
brûzje = mhgd. brusen = hgd. brausen, maar 4- nl. bruisen (= mnl. britischen = lit. bruzgëti 'bruisen'). Beide
groepen komen van een onomatopoetische wortel, die ook in brood en
brouwen wordt aangetroffen.
Van Schothorst 35, De Bont 1958,
118, NEW 92, WNT III 1686-1687.
budden uitkomen, zich uit de grond
opwerken (Oerle). = eng. to bud
'uitbotten ~ mndd. buddich 'gezwollen'. Van dezelfde basis als
{uit)botten.
De Bont 1958, 104, IEW99.
budze,
butse,
buzzje,
busje
mutsaard (zovla.). « ofra. bouge 'pak,
bundel', mogelijk « nl. diminutivum
van bond 'bundel'.
HCTDXLI 131-158.
buikdelling, buidellinge, bedelling
los planken beschot op de bodem van
een boot (div. dial.). Ss. van buik
'ronding tussen bodem vlak en opstaande zijwand v.e. boot' en
*delling, afl. bij deel 'plank' (= ohgd.
dili 'plank' ~ lit. tllès 'planken vloer
in boot' ~ gr. tëlia 'plank').
Van Doorn 124, 288-289, NEW 108.
buken, bukke met loog wassen
(limb., n.oostnl.). Vgl. mhgd. biuchen
'in loog koken'. ~ av. büjim 'reiniging', ~ pali paribhuhjati 'reinigt'.
Van dezelfde basis maar met ander
uitbreidingselement got. usbaugjan
'schoonvegen'.
DB XVII 53-72 (onjuiste etym.),
IEW 152.

bul, bol, bolle stier (benoorden de
Rijn). = eng. buil. Van een wortel die
ook in bal en bol aanwezig is en
'opzwellen' betekent.
TNZN I 14.
bulge (van) bulken (van) (nholl)j ~
balg 'zak' (= hgd. balg 'zak' = ehg.
belly 'buik' = eng. (mv.) bello\ws
'blaasbalg' = Iers bolg 'zak') ~ verbolgen 'boos'. Van een wortel die
'zwellen' betekent en ook aanwejzig
is in russ. bolozenj 'buil'.
Pannekeet 64, IEW 125-126.
bulster door de strodekker gebruikte
loopplank van een steiger (westhoek
van wvla.). = eng. bolster 'bep. dfeel
v.e bouwconstructie' ~ nl. bulsem
'dwarshout v.e. stelling'. Verwantschap met bulster 'kussen' is onwaarschijnlijk.
WVD II afl. II 11, WNT III 18$31884.
bulten met de horens stoten (wvlâ.).
= hgd. bolzen 'ritsig zijn', no. dial.
bolta 'vooruitstormen', zweeds bu\lta
'kloppen'. Abi. ~ lit. beldù 'ik klo|?'.
~ nl. bout, zweeds bult 'stok'. De
wortel is beperkt tot germ. en balt.
TT 50, 157.
bungel schommel (Twents). Abi. ~
bengel 'klokkenspel' ~ eng. bang
ww. Het verbindend element is: hoen
en weergaand. De oorsprong is echter
klanknabootsend.
Dijkhuis 178, HCTD XXXIX 1$7158.
buntel pol droog gras (Heerde). Afl.
bij bunt (met nevenvormen bént,
beunt). ~ os. binitin 'van biezeh'.
Typisch wgermaans grondwoord,
vermoedelijk uit een subtraattaal.
Bosch 8, NEW 45.
bunzig angstig (div. dial.). Afleiding
bij *buns, dat men aantreft in höl-
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bùrre - buusje

steins bunsen jagen 'een gefingeerd
jagen op bunzings' en dat dus 'bunzing' betekenen moet. De betekenis
'angstig' is dan duidelijk: bunzings
zijn bange dieren, getuige de uitdrukking bang als een wezel (de bunzing
hoort tot de wezels). Dit *buns is
ablautend verwant met got. bansts
'schuur' en nl. boes 'koestal' de bunzing leeft nl. veelal in stallen.
WNT III 1894, Ghijsen 149, Scholtmeijer 64, Hessmann 185-193, Mensing I 587.
bùrre branden (venl.). = mnl. bernen
= got. brinnan 'branden' = eng. burn
'branden'. Van een basis die ook
aanwezig is in oiers brennim 'ik borrel op' en lat. fervëre 'koken' en 'zich
heftig bewegen, koken' betekent.
Alsters e.a. 106.
buse, buze, buus, buuste, buutse
zak in kledingstuk (dr., gron., stellingw., kop van Overijssel). = fri.
bûse 'id.', fr. bust 'knaap', nl. buist
'bolster, kleine mand'. Van een basis
die 'opzwellen' betekent en ook aanwezig is in nl. buil en buidel. Ofwel «
ofra. bouge, buge « gall. bulga 'leren
zak' (vgl. nl. balg), bulge f.
Hadderingh/Veenstra 68, DB XIII
89-100, IEW 146-150, NW II 34-38.
bussel I, bustel bos (van stro enz.)
(znl.). = hgd. büschel 'bos'. Verklw.
van bos.
WNT III 1931.
bussel II 36.4 liter, lage ronde ooftmand (nholl.). Evenals eng. bushei
'bep. maat' « ofra. buissiel (> fra.
boisseau) 'bep. maat', mogelijk van
Keltische oorsprong.
Pannekeet 65, ODEE 129.
buten I ruilen (n.o., limb.). = zw.
byta 'ruilen'. Wsch. ~ buit. Dan is de
grondbetekenis 'verdelen'; oudtijds

werd de buit onder de krijgers verdeeld.
WNT III 1785-1786, EW 99, W. de
Vries 1895, 58, Sassen 56.
buten II, beute castreren (brab.,
hasp., zuiden van belglimb.). = boeten, got. botjan 'verbeteren', oeng.
béton 'verbeteren', os. bôtian 'verbeteren', ofri. bèta 'verbeteren', hgd.
bussen 'boeten', Abl. ~ nl. baat en
beter. Door te castreren maakte men
de paarden minder gevaarlijk en de
varkens vetter, dus: beter.
Rutten 43, Schuermans 86, WLD I
afl. IX 5-6, WBD 344, 684, 995.
buten III, beuten, boeten ontsteken,
opstoken (vsch. dial.). mndd. boten,
buten, fri. {ôn)bête, oeng. bêtan, eng.
beet, zw. böta. ~ boeten in de grondbet. 'beter maken' in de veronderstelling dat de betekenis 'opstoken'
ouder is dan die van 'ontsteken'. Het
gaat dus om een beter maken van het
vuur. NB: boeten is ablautend ~ beter
en baten.
WNT III212-213.
buttere keilen (katw.). Frequentatief
bij wvla. butten 'stoten' (= nl. botten, eng. buti). ~ buten II | en boten
t 'slaan'. Het znl. iteratief botsen
betekent ook 'keilen'.
OT V 19-20, WNT III 740-741.
buuëge (transitief) buigen (venr.). =
hgd. beugen, causativum bij intransitief hgd. biegen 'een buiging maken'.
Schols/Linssen 134.
{dem) buuf (sari) (het) kind van de
rekening (zijn) (aarsch.). « fr. boeuf
'os' < lat. bovem 'rund' (4e nv.). (=
oind. gâuh 'rund' = nl. koe). Reeds
Oerindo-europees woord.
Pauwels 1958121.
buusje afranselen (heerl.). ~ hgd.
bauschig 'opgezet', ~ mhgd. büsch

buut - buut

'slag die een buil veroorzaakt', ~ lat.
fustis 'knuppel'.
Jongeneel 10, Kluge 1975, 58.
buut, bot ton, rugmand (Huissen,
limb.). = hgd. bütte 'kuip'. Mogelijk

~ lat.fötis 'vat'. Waarschijnlijker «
lat. butina « gr. putinë 'omvlochten
wijnfles'.
Huissen 62, Roukens krt. 19, NEW
96-97.
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daai - daf

D
schijning' tot het Germaans beperkt
zijn, dringt zich de gedachte aan een
niet-indo-europees
substraatwoord
op. Een semantische parallel vertoont
dol, dat zowel 'bromvlieg' als
'dwaas' betekent.
Dijkhuis 128, 131, Buizert-De Bruijn
e.a. 11, Alsters e.a. 110, Van Os 74,
Keyser 40, Karsten 149, Pannekeet
1984, 68, Staelens 101, Hulde-Album
Hoebeke 229-241, NEW 146.
daaro zie —• hiero.
daas dwaas, suf, flauw (wvla., dr.). =
mnl. daes 'dwaas, versuft'. ~ ono.
dösi 'stumper'. ~ dazen = mndd.
dasen 'spotten' ~ bedeesd ~ wfa.
daseken 'leuteren'. Wschl. ~ daaps t
en met dwaas.
Kocks 183, De Bo 184, NEW 35,
107, Hulde-Album Hoebeke 229-241.
dabben met handen of voeten wroetend graven (znl.). = eng. dab
'zachtjes slaan', Lets däbiu 'ik sla'.
Vgl. hgd. tappen 'kloppen'.
WBD 977-978, De Bont 1958, 124,
IEW 233, WNT III2205, OV I 199.
(dom en) daf in de war door vermoeidheid (Twents, achterh.). Mogelijk een ingwaeonisme hoewel heel
ver van de kust, en dan irregulier
verkort < *daaf (= doof ofri. daf
'doof). Vgl. ouder eng. dumb and
deaf1 doofstom'.
DB XI 24-25.

daai I groot meisje (Bergen-opZoom). Mogelijk ~ (ge)dijen 'groeien' (= got. gatheihan 'groeien'). Van
een i.e. wortel die ook in Afghaans
tat 'dik' aanwezig is.
Heestermans 1989, 84, IEW 1068.
daai II, (met suffix) daaiig lemig
(kemp., zaanl.). ~ got. thäho leem (=
oeng. thö leem, ohgd. däha 'leem') ~
dicht. Van een basis die 'dicht worden' betekent en ook aanwezig is in
oind. tanakti 'trekt samen'.
TNTL XLI 189, Feist 368-369.
daaiter tand v.e. koe (gron.). Afl. op
-er bij een woord ablautend ~ oeng.
thwïtan 'afsnijden', ono. thvita 'afsnijden'.
W. de Vries 1928, 125-126.
daaps paardenvlieg (belglimb.), met
vocaalverkorting daps (belglimb.).
Het tweede deel van twents blindaafschen (mv.) 'id.' en bleendaawschen
(mv. 'id.') en deel van twents blinddaaster 'id.' = gesubstantiveerd
Maas-en-Waals, venl., zholl., drecht,
tessels, wfri. daaps, daops 'geestelijk
verward, achterlijk, gek, niet goed
snik, vreemd, eigenaardig, enigszins
doof. Als we uitgaan van een vorm
met de verbinding ws, die in bleendaawschen nog aanwezig is (ws > bs >
fs > ps of ms) en we bedenken dat
vermoedelijk ermee samenhangende
nl. dwaas en mnl. gedwas 'spookver-
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dagget - dan

dagget bep. landmaat (prov. Brabant). Gezien de ligging wschl. <
dagwant | .
WBD 202-203.
dagmaal bep. landmaat (brab.). Het
tweede deel = maal 'keer', tweede
deel van nl. etmaal, oeng. mcêl 'tijdstip', ohgd. mal 'tijdstip', got. mêl
'tijd'; van een basis die ook in meten,
maan en maand aanwezig is en 'meten' betekent. Oorspronkelijke betekenis dus: dagtijd, d.w.z. zoveel men
in een dag bewerken (beploegen) kan.
WBD 203, EW 237-238.
dagwant
bep.
oppervlaktemaat
(wvla., zuidwesten van prov. Brabant). Ss. van dag en mnl. want 'bep.
maat voor ploegland' (~ wenden; het
benoemingsmotief is het wenden van
de ploeg aan het eind van het akkerstuk). Oorspronkelijke betekenis:
zoveel als men op een dag wenden
(ploegen) kan. Kiliaen omschreef:
"modius agri, versus, id quod uno die
arari aut verti potest."
WVD I afl. I, 181, De Bo 210, WBD
202-203, Mnl Wb II 16-17 (met alternatieve etymologie), NEW 816.
daimt, daaimt, deimt halve hectare
(dr., gron., nholl.). = fri. deimeth 'id.'
< dagmad, ss. van dag + mad (~
maaien). Oorspr. bet. 'zoveel als men
op een dag kan maaien'.
Kocks 185, Ter Laan 146, Boekenoogen 136.
daine, doine zeurend pijndoen,
schrijnen, trekken gez. v.e. zweer,
zwellen (nholl.). Wschl. = dr., gron.
dienn } 'opzwellen' en = fri. tine
'uitdijen, zwellen', een inchoatieve
afleiding bij (gé)dijen (~ dege I f)
met een achtervoegsel n dat bv. ook
in got. fullnan 'vol worden' en got.
keinan 'ontkiemen' voorkomt.

Woudt 1979, 21, Pannekeet 1984, 79,
Karsten I 150, TT III 23-25, WNT III
2365, TT 50, 151-152.
daken aanraken (wvla., zvla.). = mnl.
daken 'hechten' = lat. tango 'ik raak
aan' (met praesensstam vormende ri).
Vgl. oeng. öaccian 'zacht aanraken'.
Ghijsen 157, WNT III 2251, IEW
1054-1055.
dale, daal, deel, del omlaag (oostnl.,
vel., nholl.). < mnl. te dale letterlijk:
naar het dal.
WLD I afl. IV, 47, Wanink 84, Ter
Laan 171, 155, DB IV 120-122, Gallée 8, Mulder 29.
dalk stumper (kemp., noordelijk
Zeeuws). Vgl. zweeds dial. dalk
'klomp, sukkel', noorw. dalk 'stuhiper', zuidel. hgd. dalk 'stumper'. Vgl.
kemp., zeel. dalken 'dolen, slenteren,
moeilijk lopen, doelloos rondlopeh',
noorw. dalka 'van iets bengelen,
slordig werken'. Beide woorden zijn
beperkt tot het germaans. Onverklaard zijn dwalk 'weinig presterehd
iem.', dwalke 'slenteren' in Oóltgensplaat en djalken 'rondlopen' in
Zoersel.
De Bont 1958, 124, NEW 104, Cornelissen/Vervliet 328, Landheer 169,
Ghijsen 156, Loquela 115.
dambèèr, dammer, dampol, dankbèr, dammel (bij verkorting) dàm
juniperus (n.o.vel.). ~ Hattems dammestruke 'id.'. Eerste deel = mhl.
dan ' wouddal ', het tweede deel =
beer \ 'bes'.
TNTL LXIV 57-58, Mulder 29, Van
den Bremen 30.
dan denneboom (Twents). = mnl.
donne 'id.', mndd. danne 'id.', hgd.
tonne 'id.'. De e in nl. den 'id.' (= 0s.
en onfr. dennia) is ofwel het gevolg
van een ander stamvormend suffix

dangelen - decht

Vgl. vla., Gemerts dering (= zeel.
derrienk), nl. derrie, got. tharihs
'ongevold'.
Crompvoets 168, 256, Ghijsen 164,
Mulder 29, NEW 112, Vos/Van der
Wijst 49.
darp, derp dorp (n.oostnl., nlimb.,
utr., Het Gooi, zaanl., Ouderkerk).
Ablautend ~ dorp. Dit geldt alleen
voor genoemd gebied. In andere
gebieden heterofonen van dorp.
TT XXIII 189-200.
dartels (mv.) chronische huiduitslag,
soort fijt (valk., vel., Bunschoten). «
fra. dartre 'huiduitslag'< Gallolatijns
derbita « Keltisch (vglbret. dervoed).
Van Schothorst 116, Dorren 41,
DELF 170, Nagel e.a. 74.
datten dadels, aambeien (znl.). «
(enkv.) fra. datte 'dadel', via een
andere Romaanse taal « lat. dactylus
'dadel' « gr. daktulos 'vinger, (als
metafoor) dadel'.
TTXXXV 114, DELF 171.
dâwelen stoeien (n.oostnl., bunsch.).
= vero.nl. dauwelen 'treuzelen' =
oostfri. daueln 'rondslenteren, boemelen', ndd. daueln 'traag zijn, de
tijd verboemelen'. Misschien = ohgd.
tawalôn 'kwijnen'. ~ got. diwan
'sterven', ~ mnl. douwen 'sterven', ~
dood (= got. dauthus).
EW 105 (ziet echter verband met
duwen), Nagel e.a. 74, WNT III
2312, Dijkhuis 194, Draaijer 8, Galleé 1895, 8, IEW 260, Ten Doornkaat-Koolman 283.
debra bedillerige vrouw (walch.,
Overflakkee). « hebr. Debora 'bep.
vrouwennaam', letterlijk betekenend
'honingbij'.

ofwel analogie naar het bnw. dennen,
waar het achtervoegsel met oorspr. /
umlaut veroorzaakte. Gezien de beperkte verbreiding mogelijk een substraatwoord.
Bezoen44,NEWlll.
dangelen beuzelen, niet opschieten,
zaniken, rondlopen, luieren (nholl.,
Urk). = eng. dangle 'bengelen, slenteren', = fri. dangelje 'slenteren'. =
deens dangle, zweeds dangla. Ook ~
zweeds dingla och dangla 'met armen en benen slingeren, nonchalant
lopen'. Misschien = wvla. dangelen
'pingelen' en ~ zaanl. daggelen 'beuzelen'.
WNT III 2276, Daan 1942, 377,
ODEE 244, Boekenoogen 132.
daolen ijlhoofdig zijn (oostnbr.). <
dwalen, zoals peell. käö 'boos' <
kwaad. ~ got. dwals 'dwaas', dol,
dolen, dwaas, bedwelmen en buiten
het germ. ~ gr. tholerós 'troebel,
verward', ~ oiers dall 'blind'.
OV I 199, NEW 146, IEW 265, 266.
daomt, daomet, dommet dadelijk,
straks (n.o.). Het eerste deel = ôf ni.
daar óf hgd. da (vgl. os. thö, oeng.
tha). Het tweede deel = met of (daarvan de wisselvorm) mit.
Hadderingh/Veenstra 79, Dijkhuis
191, W. de Vries 1895, 12.
daovid sul (dr.). Wschl. = bijbelse
naam David, beïnvloed door *daaf,
voortlevend in (dom en) daf | .
DB XI25.
dar droogplaats (noordh.). = hgd.
darre 'drooginstallatie' = zw. torre
'id.' ~ dor en dorst. Van een wortel
die o.a. in lat. torreo 'roosteren' aanwezig is.
W. de Vries 1895, 31.
darg, därg beslagenheid, gez. van de
tong, bep. veenmassa (n.o., Hattem).

Ghijsen 159, Van der Schaar 61-62.
(echt en) decht eerlijk, waar
(Zeeuws). Ontstaan met metanalyse
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dee - deensj

Vgl. voor de klinkers weel -waal wiel 'waterkolk' en gier - mndd. gare
- ofri. gère 'mestvocht' en voor de
beginmedeklinkers hgd. finster - vla.
deemster en trieme - bij Tacitus ver\ati}nstframeas.
TNTL LVI 209-224, NEW 767, Weijnen 1991, 127-128.
deel, dael, del, (ook in ss. niet
schuur, dors) dorsvloer (n.o. en
aangrenzend gebied). = fri. teile 'id.'
= mnl. dele 'vloer' = hgd. diele 'id.'
= ono., os. thili 'plankenvloer'. ~ lat.
tellus 'aarde' ~ oind. talam 'vlakte'.
TNZN VIII 10, NEW 108.
deern speen, tepel (brab., vent.).
Afleiding met een m (vaker voorkomend voor werktuigen; vgl. helm bij
helen 'verbergen') bij got. daddjan
'zuigen' (= oind. dhayämi 'zuig')j ~
mhgd. tïen 'zuigen' ~ XdX.ßlare 'zeigen'). De achterh. vormen dam en
damme 'tepel van een zeug' zijn njiet
deem ablautend verwant en afleidingen bij ohgd. täju 'ik zuig'.
WBD
826-827,
361-302,
Schols/Linssen 141, De Bont 19}8,
610, 130, Hulshof/Schaars 29, Fejist
83, Weijnen 1937 par. 231, WNT |II
2343.
deeman duivel (vel.). Of volksetymologisch of onder invloed van rdligieuze taboe veranderde vorm van
demon, mogelijk via fr. démon, « lät.
daemon 'boze geest' « gr. daimpn
'boze geest'.
Van Schothorst 117.
deemst lichte mist (oudbeierl.). Afl.
bij eng. dim 'duister' (= on. dimkir
'duister', miers teim 'duister^).
Grondwoord van znl. deemster
'duister'.
Opprel51,EW106.
deensj voorhoofd (vero. heerl.). Met

in de verbinding echt ena\é) (= en)
echt.
Ghijsen211.
{zo zot als een) dee heel verliefd,
geëxalteerd (leuv.). = limb. doeër
'gek' = mnl. door 'gek' = hgd. tor
'gek'. De ee is door ontronding uit
*eu ontstaan, zoals ook in leuv. beel
{= beul) en melen < meulen (= molen).
Goemans 150, TT VI 116.
dee groeikracht (hasp.). Afl. van
(ge)dijen (= got. theihan 'gedijen', ~
lit. tenkù 'ik heb genoeg').
Rutten 49, Tuerlinckx 118, EW 110.
deefelen brij- en deegachtig worden,
brij- en deegachtig maken (wvla.).
Getransporteerd wvla., Zeeuws dêêfel taaie dikke massa (bv. modder) ~
deeg.
Ghijsen 61, 159, 187, De Bo 190,
219, Weijnen 1991 par 60 (voor afwisseling van f en g).
deeg
plezier
(holl.,
GoereeOverflakkee, nbrab., gron., nbet). In
de vormen deage en deege komt het
in het n.oostnl. ook voor met de betekenis 'levenskracht' en in de verbinding gen deege hebben 'niet aarden'.
~ gedijen. Betekenisontwikeling:
'aanwas' > 'welvaart' > 'baat' > 'plezier'. Voor deze betekenisontwikkeling vergelijke men ook: ergens in
groeien.
Weijnen 1937, par. 223, WNT III
2324, De Bont 128, Deunk/Entjes 39,
Wanink 85.
deek, veek, vaak, vèèk, diek, daak,
daok aangespoelde ruigte (zeel.,
holl., utr., n.o. overijs.). = veecke uit
1512 = fri. teek 'id.'. Van een wortel
die 'bedekken' betekent en aanwezig
is in nl. dekken en lat. tegere 'dekken', zodat het woord moet betekend
hebben: bedekking van het water.
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dege - dem

germ. -iska- afgeleid van de heterofoon van n.oostnl. duneggen f 'slapen'. Voor de metonymia van 'slaap'
naar 'voorhoofd' zij verwezen naar
ohgd. Unna, dat beide betekenissen
heeft.
Jongeneel 1884, 11, Falk/Torp 1262.
dege I volwassen, flink voor zijn
leeftijd, fier (Zeeuws). Wschl. geassimileerd uit mnl. te dege, bevattende
de derde nv van mnl. dêghe 'aanwas,
voorspoed'. ~ degelijk en afgeleid
van (ge)dijen (= got. theihan 'gedijen'). Mogelijk ook is het als rechtstreekse afleiding bij (ge)dijen gevormd evenals gron. deeg (bnw.)
'goed', (bw.) 'terdege'.
Ghijsen 160-161, Ter Laan 154-155.
(van) dege II, (van) deeg terdege
(Fijnaart, Oerle, Zeeland). ~ dege I f.
De variant (van) deges heeft er een
analogische bijwoordelijke s bij gekregen.
De Bont 1958, 128, Ghijsen 161.
degel kookpan met lange steel
(limb.). Evenals oeng. tigele 'tegel,
dakpan, pot' « lat. tegula, (waarvan
de betekenis 'dakpan' nog de afleiding bij lat. tegere 'bedekken' verraadt), dat reeds een recipiënt aanduidt, zoals ook nl. teil (eveneens «
lat. tegula). De begin-J is wschl. door
volksetymologie naar limb. duppe
'pot' ontstaan.
Roukens 165, NEW 727.
deger terdege, geheel, telkens weer
(Meierijs, geld., nlimb.). = mnl. deger
bw. 'geheel', mndd., mhgd. dëger.
Vgl. fri. diger 'zuinig, nauwlettend'.
~ terdege, degelijk, gedijen, dege I t,
dege II f.
De Bont 1958, 128, Schols/Linssen
141, eigen mat., TNTL XXXIV 2-3,
WNT III 2363.

dei drek (wvla.). Wschl. = het tussenwerpsel dei (dei, dei) uit een kinderliedje: slaan op 't boze bolletje,
van dei, dei, dei! Zeker bij koeiendrek kan men aan een klappend geluid denken. ~ wvla. deister 'id.',
brab. deisteren 'tot moes maken', nl.
desem, ~ oiers tais 'deeg', kymrisch
tail 'mest', gr. tilos 'dunne stoelgang', obulg. tina 'slijk'.
De Bo 192-193, WVD I afl. rund
169, WNT III 2363, NEW 112, IEW
1053-1054.
deis vol walging, onwillig, moe, boos
(dr.). ~ deinzen, mnl. ook deisen.
Verdere etymologie duister.
Kocks 191.
deister dadel, drek (z.w. van ovla.).
Verkort < kadeister (= kadaster | ) .
TT XXXV 114.
del I litteken (gron., dr., oostnbr.). =
nl. del 'laagte, kuil' = eng. dell 'bebost dal' = mnl. delle 'laagte'. Afl.
van dal, een litteken ligt immers iets
dieper in de huid.
Ter Laan 156, De Bont 1958, 129,
Hadderingh/Veenstra, 74.
del II geelbleek (Cadzand). Naast
deluw zoals geel naast geluw maar
met singulier korte klinker. Geen
verdere etymologie.
Ghijsen 162.
delt, dellen, deller hooizolder (vla.).
< de (lidw.) + hilde f. Vla. delte,
dilte 'dorsvloer' is wel hetzelfde
woord.
TT X 39-42, TNZN VIII. 10.
dem schor, hees (nholl.). ~ vla.
deemster en oudbeierl. deemst 'lichte
mist'. ~ eng. dim 'donker, schemerig', mnl. bedemen 'donker worden',
hgd. dämmerung 'schemering', ohgd.
demar 'duisternis', oind. tarnas'duisternis', lit. témti 'donker wor-

demelijk - derik

den'. Niet alleen de na de m optredende vocaal in demar maar vooral
de acutus van témti wijst erop, dat het
proto-indo-europees bij dit woord na
de m een laryngaal gekend heeft. De
betekenis 'schor' berust op synaesthesie.
TT 50, 156, Winter 1965, 217, Beekes 1998, 14-15.
demelijk walglijk zoet, smakeloos
(limb.). Met metanalytische d <
*eemelijk (= jammerlijk = ieme(r)lik

Î).
Album Edgard Blancquaert 333-338.
dem mersken donker worden (n.o.). ~
dummering | .
WALD 1987, 112.
den I, din dorsvloer (peell., limb.). =
hgd tenne. = oeng. (ö-)den 'dorsvloer' ~ gr. thénar 'vlakte', ~ oind.
dhanu- 'zandbank, strand'.
Kluge 776, Weijnen 1937, 157, Roukens 112, WBD 130, De Bont 1958,
130.
den II meisje (venr.). = nl. deerne,
hgd. dirne 'meisje, lichtekooi', ono.
thema 'slavin'. Afl. bij got. thius
'knecht' (hiervan is afgeleid ww.
dienen). Vgl. voor rn: got. widuwairna 'wees' naast weduwe.
Schols/Linssen 141.
den III, dein, dent, dem effen gemaakte plaats op het veld waar men
dorst of vlas reept, dorskleed (vla.,
oostelijk zvla.). = den f 'dorsvloer'.
Teirlinck 1254, Ghijsen 161.
dengel, deinjer, deiner, deinde
dorsvloer (vla., antw.). Afl. bij den
III |.
TNZNVIIIkrt. 10.
denneband, (met ander eerste deel)
nereband en dïêlband tasmuurtje
(prov. Brabant). Het eerste deel is
respectievelijk den f 'dorsvloer',

nere (= ere | 'dorsvloer') en deel Î
'dorsvloer'. Omdat in de buurt ook
nerewandje, delewand en dennewand voorkomen, ligt volksetymologische vervorming van -band uit
-wand voor de hand.
WBD 130.
dènter trapportaal (leuv.). = mnl.
dormter 'slaapzaal' « mlat. dormitorium (= fra. dortoir) 'slaapzaal'.
Betekenisontwikkeling: 'geheel v.
slaapcellen' > 'gang voor slaapcellen'
> 'ruimte vôôr slaapkamer' > 'trapportaal'.
Goemans 165, Huidealbum Hu^o
Ryckeboer 261-267 (geeft bezwareft).
der, dir meisje (Cuyks en verder
westelijk langs de Maas) = den II \,
Weijnen 1937, par. 215 en kaart 96
dere, deren, eren, ere, nere, nëèr
mannetjesbij. Vgl. ni. dar, os. dr éne
'hommel' (= ohgd. treno 'hommel'),
mnl. dorne 'broedbij, hommel'. ~ gr.
tenthrënë 'bij, wesp'. ~ dreunen.
Geluidnabootsend. De vorm ere(n)
heeft de d door metanalyse verloren.
De vormen met n- hebben deze w^er
door een andere metanalyse gekregen.
De Bont 1958, 131.
derf klef, taai en hard gez. van de
grond, te nat (limb., brab.). = h$d.
derb 'grof, ~ arm. derbuk 'ruw',
ono. thjarfr 'driest'. Mogelijk ~ gr.
thrómbos (vgl. ni. trombose) en ~
oind. drapsâh 'druppel'.
WBD I 191, II, afl. I, 125, De B^nt
1958, 128, WNT III 2425, IÖW
1022-1025,257-258.
derik, dering herik (op de grens van
Antwerpen en prov. Brabant en
belglimb.). Met aangroeiing van het
lidwoord < herik, hederïk (= hgd.
hederich).

desser - dienn
'betamen', got. gadofs 'passend'.
Verder verwant zijn nl. dapper en
russ. dobryj 'goed'.
Kocks 199, 233, De Bo 305, NEW
109, Vasmer356.
deuzig duizelig (Zeeuws). = mnl.
dos ich 'bedwelmd' = eng. dizzy.
Ablautend ~ nl. duizelig, dwaas,
doezelen. Met grammatische wisseling-door I ÎMat D 60, vr 11. Ghijsen 171, OV 1
199, WNT III2473, OV 1199.
devoeën, devöö doffer (belglimb.).
Verzwakt uit duifhoorn, waarvan het
vervormde laatste deel ook aanwezig
is in meloon j .
TT VI 177.
didderen, dedderen,
dudderen
bibberen (antw., wvla.). = reeds 14eeuws eng. en nog noordengels dial.
didder, dither 'bibberen'. Wschl.
klankschilderend.
Cornelissen/Vervliet 349, De Bo 239,
EDDII921,ODEE278.
die aan het begin van een bijzin,
terugverwijzend naar een onzijdig
woord (vla.). Geen betrekkelijk voornaamwoord maar voegwoord. = onfr.
thie, the.
OT VII242, Weijnen 1971, blz. 65.
diedeldaantjen flierefluiten (gron.).
Mogelijk « fra. se dandiner 'wiegelen' (afl. van fra. dandin, expressief
de beweging uitdrukkende benaming
voor een klokje); vgl. it. dondolare
'wiegelen' en eng. dandie 'op de knie
laten dansen'.
Kroesels 73-74.
dieneg, dienerg, dienderg opgezet,
dik, zuchtig (gron., dr.). Afl. bij daine | .
Ter Laan 166, Kocks 201.
dienn opzetten, dik worden (dr.,
gron.). Mogelijk = oeng. dindan

Goossens 1988,97, 101.
desser, dester, dessel, destel rijn (in
een molen) (limb.). « lat. dextralis
'bijl', afl. v. lat. dexter 'rechter'.
Goossens 1992, 4, Stroop 106, 112.
dèt dat (noordh.). Gezien ofri. thet (=
nl. dat) is deze vorm uit het fri. substraat overgenomen. Moeilijk te verklaren is de e in limb., bommelerw.
en oostnbr. dè, dèt 'dat'.
W. de Vries 1895, 31, Weijnen 1937,
12, 51, Weijnenl991,7.
deudel, deutel dooier (zogron.). ~ nl.
dooier < mnl. dôdre, de / kan een
ander achtervoegsel zijn of singulier <
r. De palatale klank is misschien te
verklaren uit umlaut, gezien oeng.
dydrin 'id.'.
TNZN IX 2.
deuje enigszins voorovergebogen en
een beetje slingerend lopen (Bergenop-Zoom). ~ Tolens deu 'duizelig',
nl. duizelen, ono. düja 'schudden' en
arm. dedevim 'ik wankel' (het laatste
woord met geredupliceerde wortel).
Heestermans 1997, 127, IEW 261264, TT LUI 98-99.
deureken verzengen (zovla.). Afl.
van door + heet. k ontstond eerst in
vormen voor / als parasitaire k Later
werd kt vereenvoudigd tot k.
TT XXXV 68-69.
deut, duit, deuk naaf v.e. wiel
(nholl.). ~ eeml. deutel 'pinnetje' ~
dot ~ hgd. dial. dutte 'tap, lepel'. ~
{lis)dodde, gelet op de rolronde
bloeiwijze.
TNZN III 6, WNT III 2470, Nagel
e.a. 76.
deuve, duve, duge bedaard, kalm,
zoet (gez. v. kinderen) (dr.). ~ wvla.
gedoevig 'volgzaam', mnl. onghedouf 'ruw', mnl. onghedieve 'buitengewoon', nl. deftig, got. gadaban
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diezig - doal

'zwellen' en dan ~ hgd. dehnen 'rekken' en lat. tendere 'uitspannen',
maar waarschijnlijk = nholl. daine f.
TT III23-25, W. de Vries 1895, 32.
diezig mistig (n.oostnl., Zeeuws). =
nl. dijzig 'id.'. ~ ohgd. dinstar 'duister'. Misschien ns < ms en dan ~
deemster 'donker' en ~ dem f. Afl. =
bunsch. diezerig 'mistig'.
Kocks 203, Nagel e.a. 76, Ter Laan
166, Ghijsen 176, Kluge 21, 199.
dil, dille deel van gereedschap waarin
de steel sluit (n.oostnl.). Ablautend ~
met n.o. dul 'id.' (= hgd. tülle 'id.') ~
hgd. dohle 'buis'. Combinatie buiten
het Germaans onzeker.
Sassen 40, Crompvoets 197, FWH
117 (ook andere etymologie).
dilleke fiets (Bergen-op-Zoom). «
eng. dilly 'voertuig van verscheiden
aard' « fra. diligence < fra. carosse de
diligence « lat. diligentia. Betekenisontwikkeling: 'zorgvuldigheid' >
'bedrijvige haast' > 'haast' > 'snel
vervoermiddel'.
Heestermans 1988, 10, ODEE 268,
DELF 187.
dilte, deljtj zolder boven bedrijfsruimte (wvla., Zeeuws, westelijk
ovla.). Men meent wel algemeen dat
het een aaneengroeiing is van bilde |
met het lidwoord van bepaaldheid,
maar een bezwaar is dat in het ruime
gebied er geen enkele vorm zonder d
is overgebleven. Waarschijnlijker is
dan: een -t- afleiding van een heteroniem van tilj.
TNZN VII 5, WNT XVII 117-118,
WBD119.
dilten in twee delen verdelen (wvla.).
Afleiding van dilt, delt 'helft' (< de
helft).
De Bo 205.
dimdaosie, diverdaotsie plezier

(dr.). Met suffixverandering « fra.
divertissement, afl. van fra. divertir
'afleiden' < lat. divertere 'afwenden'.
De betekenisschakel is 'zich afwenden van zijn gewone werkzaamheden'.
Kroesels83,DELF191.
disch armbestuur, toog, toonbank
(wvla.). = nl. dis 'tafel' = dusj |.
De Bo 207.
distel, destel, dichtel, dester bep.
klompenmakerswerktuig, kuipersdissel (znl.). = desser f 'rijn'.
Van Bakel 1963, 127, WVD II afl. IV
42.
ditten-en-datten dadels (zwvla.).
Speelse vervorming van datten f.
TT XXXV 114.
djak, djakke, zjak zweep (vla.,
brab.). Afl. van klanknabootsônd
djakken 'met de zweep klappen'.
WNT III 2668-2669, WBD 751, OT
II 348-350.
djanter duivel (leuv.). « fra. diantre,
eufemistische vervorming van fra.
diable 'id.' < lat. diabolus 'id.' « gr.
diabolos 'id.', lett. 'bedrieger', afl. bij
gr. diaballö 'ik bedrieg', lett. 'ik gooi
uiteen'.
Goemans 155, DELF 185.
djok, djuk en daaruit vereenvoudigd
dok stoot, schok (vla.). Vgl. got.
jiuka 'toorn, strijd', eng. jog 'lichte
stoot'. ~ got. jiukan 'vuistvechter
zijn'. Van een basis die 'opwinden'
betekent.
De Bo 209, 213, WNT III 2749, IEW
512.
doal torenkraai, kauw (limb.). = hgd.
dohle 'bep. kraai'. Afl. bij onoihatopoètisch Duits dial. dalen 'babbelen'.
Alsters e.a. 110, Amkreutz e.a. 73,
Kluge 136.

dobbe - doezerig

dobbe vaart, gegraven kom (nnl.). =
mndd. dobbe 'moerassig land' ~ mnl.
dubben, dabben 'graven'. Van een
i.e. basis die 'diep' betekent en ook
aanwezig is in nl. diep, bret. doun
'diep', tsjech. doupa 'gat' en eng.
dump 'diep met water gevuld gat'.
WNT III 2669, Boekenoogen 153,
IEW 267.
dobbig wazig (wint.). ~ mnl. doven
'gek zijn, razen' (= os. dobon 'gek
zijn', hgd. toben 'razen') ~ nl. dof,
doof, duf, ~ gr. tüphos 'rook, damp'.
OTIV 119, Deunk/Entjes 42.
dobm, dubm, (met ken-suffix) dobken op en neer gaan van de vloer
(Twents). Wschl. ~ oeng. duf an 'zinken'. Van een basis die 'diep' betekent en ook voorkomt in dobbe \.
Bezoen 1938, 50, IEW 267-268.
doddelen, dottele moeilijk verstaanbaar spreken (znl.). Klanknabootsend: vgl. hgd. doddeln, dudern,
todern.
WNT III2681, Bernaerts 29, De Bont
1958, 139.
doe I, do jij (oostnl.). Vgl. mnl. du,
hgd. du, fra. tu (< lat. tu), alb. tl Dus
Oerindo-europees.
Hulshof/Schaars 30, Weijnen 1966,
kaart 33
doe II, doew toen (peell., limb.). =
mnl. doe 'id.' = ohgd. duo 'id.' =
onfr. thuo 'id.' ~ de, dat, dan, gr. to
'het', oind. tat 'het'. Nnl. toen kreeg t
in de verbinding end(e) doe en n naar
analogie van bv. dan.
Roukens kit. 86, Schols/Linssen 143.
doekig licht mistig (dr.). Vgl. dook f.
Kocks 208.
doen I dons (gron.). = fri. dun 'varkenshaar' = eng. doun 'dons', hgd.
daune 'dons', oudijsl. dünn. ~
duustt-

DB VI 79-89, Kluge 123.
doen II dronken (gron., dr.). = fri.
dun 'gedompeld'. Van een basis die
'wervelen' (gez. van damp) betekent
en voorkomt in hgd. dunst 'damp',
lat. fömus 'rook' en oind. dhüma-h
'damp'. Vergelijk voor de n schoon
naast schouwen.
TNTL XXXIV 4-5, IEW 261 -268.h
does, doets, doesj, doits, doeits
kookpot, wasketel (op de grens van
zovla. en brab.). Misschien « ofra.
dois, doiz 'waterloop' (< lat. *ductum
~ lat. duco 'leid'). Betekenisontwikkeling: 'waterleiding' > 'waterhouder'
> 'ketel'.
TT XIX 15-22.
doeskodde, doeskoarde, doezebolle
lisdodde (Zweeloo, De Leek, Ruinen). Het eerste element = dons =
duus ]. Het tweede = kodde II |
resp. bol (= mnl. bolle, ablautend ~
bal).
DB VI 79-89.
doesterig slaperig, onverzorgd (dr.,
twents). ~ beduusd, duizelen, doezelen, no.dial. düsa 'doezelen' ~ mnl.
dosich 'duizelig' en eng. dizzy
'dwaas'. ~ dwaas. Van een i.e. basis
die ook in hgd. dunst 'damp' en lat.
furo 'ik raas' aanwezig is.
Kocks 250, Dijkhuis 214, NEW 144,
IEW 268-271.
doet kus (gron.). Misschien singulier
= toet 'mond'.
TT IV 59.
doezerig veenachtig (dr.). ~ dr. doster 'bep. veenlaag', ~ dr. douze 'veen
direct onder de bouwvoor', ~ dr.
doenzig 'met veen direct onder de
bouwvoor'. ~ twents does 'lichte
begroeiing', ~ twents duusholt
'weekhout', ~ duust tKocks 211,210, Dijkhuis 214, 252.

dog - dole

dog levenslust, levenskracht (achtern.). Hoewel in dezelfde streek ook
deage voor levenskracht gebruikt
wordt, zijn de twee woorden etymologisch verschillend: dog is verwant
met deugen en deugd en verder met
gr. tugchänö 'ik tref, oudiers dual
'passend' en russ. duzij 'krachtig'.
Hulshof/Schaars 31, Deunk/Entjes
43, NEW 113.
dogge domoor (dr.). = ono. dugga
'waardeloze kerel'. Misschien = eng.
dog 'hond' (mogelijk aanvankelijk
als aanduiding van een grote soort).
Bergsma92, ODEE281.
dokke wilde zuring, kliskruid, hoefblad (znl.). = mnl. docke 'wilde zuring' = eng. doek 'zuring' en
(bur)dock 'kliskruid' = oeng. docce
'(lat.) dilla', = hgd. docke 'herfsttijloos', = ouddeens àdokke (letterlijk:
waterzuring vgl. a f). Vgl. ook schots
dogha 'klis', iers meacandogha
'klis'. Geen verdere verwantschap.
Mogelijk uit substraat.
Mnl Wb II 270-271, De Bo 213-214,
Heukels219,NEW123.
dokkele pootjebaden (midden van
nbrab.). Mogelijk iterativum bij 17eeeuws dokken 'duiken' (of 'doen
duiken'?) ~ duiken.
Swanenberg red. 165, 133, 111,
Naaijkens 41, WNT III2753.
dokken stoten, kloppen, slaan (vla.).
Vgl. oostfri. duken 'slaan, stoten'.
Gezien de wvla. nevenvorm tokken
'id.' zou men evenals bij fra. toquer
'stoten, slaan' aan een onomatopee
kunnen denken. Ook mogelijk is
herkomst uit een i.e. basis die 'stoten,
slaan' betekent en aanwezig is in gr.
tükos 'hamer', Iets tukstêt 'kloppen',
miers tüag 'bijl', oijsl. thoka 'rukken'
en, met mobiele s, in no. stauka 'sto-

ten' en mnl. stuken 'stoten' van een
basis die ook aanwezig is in oind.
tujâti 'hij stoot'.
De Bo 214, WNT III 2751-2752,
DELF 608, IEW 1032-1033.
dokus, (verkort) dook sukkel, sul
(zeel., tilb.). Wschl. verkort uit de
eigennaam Judocus. Vaak is de semantische ontwikkeling niet duidelijk
als eigennamen tot soortnamen worden.
Ghijsen 183-184, Van Rijen 51.
dol I moeite, last (westelijk nl. bezMiden de grote rivieren). ~ got. thulan
'lijden' ~ nl. dulden ~ lat. tuli 'ik
droeg' ~ oind. tulä 'gewicht'.
De Bont 1958, 135, WNT III 27572758 (andere etymologie), Weijrien
1937, 165-166, NEW 144-145.
dol II tol (Meierij). Wschl. # tol,
maar = nl. dol 'roeipen'. Vgl. hgd.
dolle 'roeipen', ono. thollr 'pin',
mndd. dolle 'roeipen', eng. thöle
'pin', lit. tulîs 'pin in wagenas, dcj>l'.
Mogelijk van een basis die zwellen
betekent en ook aanwezig is in lat.
tumor 'gezwel'. De grondbetekenis
zal 'dikke houten pin' zijn.
Hoppenbrouwers 102, OV I 200,
IEW 1080-1081, NEW 124.
dol III spitsmuis (zvla., vla., brab.)i =
dol II 'tol' met grondbet. 'dikke
houten pin'. Vgl. lit. tulis 'pin in
wagenas'.
Ghijsen 184, Cornelissen/Vervüet
362, ED 35.
dole I ondiepe greppel, kuil (gron.),
dool eendenkooi (dr.). = ohgd. dola
'sloot'. Abl. ~ dal en russ. dol 'däl'.
Als inrichting om eenden te vangen
heeft men een geheel van bochtige
nauw toelopende waterwegen.
Kocks 217, Ter Laan 177, IEW 245246, WNT III 3822.

dole - donkel

dole II moederkoren (wvla.). ~ dolik
'bep. gevaarlijke grassoort nl. lolium
temulentum'. ~ gr. tholós 'slik, vuil'.
Het was vuil bij uitstek. De woorden
hangen met dol 'dwaas' samen. Dolik
heet in het hgd. dan ook tollhafer.
De Bo 214-215, NEW 124.
dolleke, dölleke vleinaam voor
kindje (antw., geldov.). Verkleinwoord bij eng. doli 'pop'. Mogelijk =
nl. dol 'roeipen', namelijk als afl. van
een wortel die 'zwellen' betekent en
aanwezig is in gr. tülos 'knop'.
De Bont 1958, 147, EW 113, ODEE
282 en Cornelissen/Vervliet 1652
(suggereren verbasteringen van eigennamen resp. van Dorothy en

Dolf).
dollen, dolen poten met een grondboor (Veenkoloniën). « fri. dolle
delven (= delven).
TT IX 36-38.
dolsen in de rug stompen (wvla.).
Afl., met affect uitdrukkende s, van
dollen 'een hevige klap bv. met een
pin op het voorhoofd geven', een
woord dat zelf afgeleid is van dol |
met grondbetekenis 'dikke houten
pin'.
De Bo 215, WNT III 2755-2756,
2773.
dom, daom, domme, domp naaf van
een wiel (zholl., antw., prov. Brabant). = duim = mnl. dwne = hgd.
daumen, vgl. eng. thumb. ~ lat. tumor
'ziekelijk gezwel' ~ oind. tümra'gezwollen' ~ gr. tümbos 'grafheuvel'.
TNZN III 6, Bernaerts 29, IEW 1082.
dommie, dommee, dommiest straks
(dr.), Ss. van daar of hgd. da 'daar'
en mit (= met) of mee (= mede); het
derde woord met bijwoordelijke s en
paragogische t.

Kroesels 80.
domp I kluit veen, afgesneden laars,
benedenstuk van de mast (holl. en
omg., Blerik), dompe stuk neusvuil
(dr.). = nl., fri. domp 'groot iets' =
eng. dump 'vormeloos stuk'.
Boekenoogen 160, Crompvoets 176,
Van Doorn 112, WNT III 2795,
Kocks214.
domp II damp, rook, mist (vla.,
brab.). Ablautend ~ damp.
Goemans 158, OT IV 60-62.
dompen naar voren overslaan of
doen overslaan (bommelerw., zholl.)
Genasaleerde vorm van een wortel
die 'diep' betekent en ook aanwezig
is in diep en dompelen.
Opprel 52, Van de Water 69, IEW
267-268.
dong mest, mestvaalt (westerkw.). =
mnl. dong, donge 'mest', ohgd. tunga
'mest', ofri., oeng. dung 'mest'. Eerste deel v. n.oostnl. dongbuit 'mestvaalt'. Vgl. mnl. donc onderaardse
bewaarplaats, onderaards weefvertrek, mghd. tune 'half ondergronds
weefvertrek', ono. dyngja 'vrouwenvertrek'. Van een i.e. wortel die 'bedekken' betekent en aanwezig is in
lit. dengti 'bedekken'. Men bedenke
nl. dat Latijnse schrijvers verhalen
dat de Germanen hun ondergrondse
bewaarplaatsen met een laag mest
afdekten.
Ter Laan 179, NEW 126, Kocks 215.
donkel (in de weerspreuk: Sinte
Pesjonkel om acht uren donkel) donker (Hoofdplaat), doenkel (hagel.). =
hgd. dunkel. ~ (maar met een ander
achtervoegsel) donker. ~ hit. dankwis
'donker' ~ eng. dank, dunk 'vochtig'.
Het woord zal dan wsch. oorspronkelijk 'nevelig vochtig' betekend hebben.

dônnermàierbesée - dooplicht

WNT III 2820, Kluge 147-148, Tuerlinckx 125.
dônnermàierbesée uitroep van uiterste verbazing (Bedum). « fra. donne
moi un baiser 'geef me een kus'; het
laatste woord is een getransponeerde
onbepaalde wijs < lat. bäsiäre 'kussen'.
OTII 126-128.
dons, donst bloem van meel (znl.). =
duust f.
WNT III2826-2827, De Bont 138.
donte mannetjesbij (achterh.). <
*domte (= rijnl. drunte 'id.'). Afl. bij
mnl. dorne 'broedbij', mndd. dorne
'hommel', eng. drone 'mannetjesbij'
~ gr. thronaks 'mannetjesbij'. Het
suffix is ook aanwezig in mndd. hömelte 'hommel'. Voor de overgang rn
> n vergelijke men ravensteins dan
'meisje' naast deerne en Elten-Bergs
kene 'karnen' naast nl. karnen. Hulshof/Schaars 31, Rh Wb I 1503, Weijnen 1937 § 96, Bruijel 42, NEW 263,
TT LUI, 96.
dook mist, nevel (gron., dr., holl.,
Breda). Vgl. 16e-eeuws daeck, dake
(door Kiliaen Saksisch en Fries genoemd), dee. tage, ndd. daak, ono.
thoka 'nevel', fri. teek, töök, Färör
toka. Van een basis die 'zwellen'
betekent en ook aanwezig is in lat.
tumor 'gezwel' en in nl. duister.
ALE I Comm 24, Carte 3, OT IV 6061, IEW 1081, Lerchner 1965, 63-64,
WNT III2893.
dool I gat in de grond als merkteken
bij de hooioogst (Marken). = dole \.
TT IX 38.
dool II, doel, doorl, dorring dooier
(div. dial.). Afleidingen bij dial. door
t 'dooier'.
TNZNIX2, WBD1025.
doolage stuk grond dat niet draagt

doordat er een waterader onder zit
(vla., brab.). Eerste element = dood
(bnw.), tweede element ~ liggen.
WNT III 2894-2895 (oudere etymologieën worden afgewezen), WVD
67, WBD 194, Crompvoets 205.
doom, daom damp, nevel (znl.). =
hgd. daum = mnl. doom 'damp, wasem'. Van een i.e. wortel die ook
aanwezig is in lat. fumus 'rook', oirid.
dhûma- 'damp'.
WNT III 2896, De Bo 219,
Schols/Linssen 139, NEW 121, 127,
doon I, (met achtervoegsel) donig
vochtig, klam (holl.). ~ got. daüns
'damp' ~ doom | 'damp'.
Opprel 52, TT XLVI 36-37 (andere
etymologie).
doon II, deun nabij (Oerle, limb.). =
nl. deun 'strak gespannen, schriel'. =
nholl. don 'strak gespannen, gierig,
dichtbij', ensch. don 'dronken, volgevreten'. ~ hgd. dehnen 'rekken',
hgd. dohne 'vogelstrik', zw. taha
'pees', ~ lonn. dunn 'dikker wordeln,
opzetten', lat. tendere 'spannen'. Vgl.
voor de betekenisovergang: straks
bw. naast strak bn.
Schols/Linssen 147, De Bont 1958,
137, Bezoen 4, Pannekeet 79-80,
NEW 113, TT XLVI 36.
doonveugeltien vogeltje waarvan het
tegen het raam tikken als voorteken
van naderende dood gold (dr.). Het
eerste deel = meervoudig zelfstandig
gebruikt bn. doon < doden vgl. dr.
doodiek 'weg waarlangs de doowaegen 'lijkwagen' ging'.
Hadderingh/Veenstra 79, Kocks 207.
dooplicht dwaallicht (prov. Brabant).
Men zag er de zielen van ongedoopjte
kinderen in die vroegen om gedoopt
te worden.
TT XIII 87.

door - dreen

dem van een rivier (Afferden). = mnl.
draep 'terp, hoogte'. Mogelijk = (met
metathesis) terp = n.oostnl. darp f =
os. tharp 'dorp'. Ablautend ~ dorp.
Van Doorn 117-118.
drabben snel trippelend gaan (hagel.). Intensiefvorm bij draven. ~ lat.
trepidus 'trappelende, onrustig' ~
russ. trepatj 'beven, sidderen'.
Tuerlinckxl62,EW117.
draddel oogetter (waasl.). ~ draad en
draaien etter bevat nl. weefseldelen.
Joos 188.
drage, drag barenswee (gewestelijke
znl.). ~ dragen 'zwanger zijn'.
WNT III 3227, De Bo 229.
dral, draal, drei stijfgedraaid, vlug,
stevig, ferm (nholl., dr., gron.) = hgd.
drall 'stevig'. ~ drillen, draaien.
Heeroma 1951, 287, WNT III 3249.
draln zeuren, praten als een dronken
iemand (Twents). = nl. dralen 'talmen' = wfa. draolen 'slepend praten'.
Mogelijk ~ achterh., heerdes, dr.,
overijss. drao 'stroef, lui, langzaam,
onaangenaam' (= ono. thrär 'hardnekkig', no. traa 'weerbarstig', ijsl.
thrär 'weerbarstig' ~ nl. dringen).
Grondbet. dus wsch.: 'stroef.
Dijkhuis 230, NEW 132, Draaijer 11,
Hulshof/Schaars 32, Van Schothorst
120, Bosch 10, Kocks 221.
dranselier, ranselier ruif (prov.
Brabant). Vergaand vervormd < rasteliere | .
Eylenbosch 183, 187.
dras slijkspat, moeras, koffiedik,
droesem (antw., geld., limb., Goeree).
Vgl. ozw. thrask 'moeras'.
Cornelissen/Vervliet 375, NEW 132.
dreen dar (limb.) = os. dreno = ohgd.
treno 'hommel' = ouddee. drene. ~
dar. ~ droon f. Van een klankschilderende wortel die ook aanwezig is in

door I suffig, dromerig, dwaas, onnozel (oostnl.). = rnnl. door 'dwaas'
= hgd. tor 'dwaas'. Met grammatische wisseling ~ duizelig en deuzig f.
TNTL LVII 150, Bezoen 1938, 31,
Dijkhuis 223, Kluge 782.
door II, doorn dooier (div. dial.). De
eerste vorm = dooier (= mnl. dôdre =
hgd. dotter); bij de tweede vorm is
een n uit verbogen naamvallen eraan
gegroeid (vgl. oeng. dydrin 'id.').
TNZNIX2,NEW127.
dop tol (wnbr., antw.) denappel
(antw.). = ohgd. topf 'tol', ~ deuvel, ~
Zweeds dubb 'pin', no. dobb 'pin in
slede'.
Swanenberg red. 1993, 249, Cornelissen/Vervliet I 369, NEW 128.
döppes vaatwerk (Venlo). Vgl. duppe|.
Alsters e.a. 115.
dorpel, durpel, delper drempel
(brab., limb., ovla., Zeeuws). Vgl.
duropalo in de Lex Salica. Gezien de
variant drempel met prenasalering
leenwoord uit een niet-Indo-Europees
substraat. De drempel moet gezien
oude huwelijksgebruiken al heel
vroeg een grote rol hebben gespeeld.
OT II 52-55, Beekes 1999, 14-17.
dorre korst oogvuil (dr.). Met overgang van dd > rr = twents döddekes
'afvaldotjes' (mv. van het verkleinwoord). ~ ndd. dodder 'neusvuil,
dooier'. ~ dot, vgl. no. dott 'strowis'.
Wschl. affectieve vormingen.
Kocks 218, Dijkhuis 212, HerrmannWinter 64, EW 1997, 115-116.
dorren durven (fravla., oosten van
prov. Brabant, limb.) = oeng. durran
'id.' = os. gi-durran 'id.'. ~ oind.
dhârsati 'waagt'.
DB XXIII 134-136.
draap zandhoogte of rug op de bo-
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dreet - drem
glijden'. Wschl. van dezelfde basis
als nl. draaien, drab en lat. terere
'wrijven'.
Ghijsen 193, WNT III 3365, Ter
Laan 189.
drei lap, vod, rafel, eigenwijs meisje,
losbandig meisje, gedraaid garen
(n.oostnl.). ~ dr. drei 'sterk gedraaid,
flink', gron. drèl 'om zich zelf draaiend, scheef, vermoeid' (= ndd. dr&ll
'gedraaid, snel, monter'). ~ grcjn.
dreilen 'om zich zelf (doen) draaien'.
Niet ~ drie maar ~ draaien, ~ drillen,
~ drol. Van een proto-indo-europ.
basis die ook aanwezig is in lat. tero
'wrijven' en geredupliceerd in gr.
tetrainö 'ik wrijf stuk'.
TT 50, 158-160.
dreien strelen (znl.). = 16e-eeuWs
vla. dreelen 'troetelen'. ~ drei | . ~
draaien.
De Bo 229 (ziet ten onrechte etymologisch verband met strelen), WNT
III 3270-3271, IEW 1071-1072.
drem aandrang (dr.). Bij dr. dremmen 'opjagen', mnl. dremmën
'kwellen, drukken' (daarbij de afleidingen nl. bedremmeld en ndd.
dremmeln 'aanhoudend vragen f),
ndd. dremmen 'kwellen', ~ drammen
'aanhoudend proberen iets te krijgeti'
(~ mhgd. dram 'strijdgewoel'), ~
mndd. drummel 'gedrongen persooh',
ono. drumbr 'blok', ijsl. drambr
'houtknoest'. Vergelijk voor de ontwikkeling mb > m: eng. comb 'karft'
naast nl. kam. Van een basis die
'stollen, samenballen' betekent en
ook aanwezig is in gr. thrómbös
'bloedprop' (vgl. ni. thrombose).
Kocks 224-225, WNT III 3283-3284,
Ziesemer 1975 dl. II 105, HerrmanhWinter 71, Mnl Wb II 396-397, IEW
257-258, EWD 216-217.

drenzen. dreinen en in gr. tenthrënë
'bij, wesp'.
WLD II afl. VI, 6.
dreet scheet (vel.). Afl. bij drieten | .
Van Schothorst 121.
dreggen plagen, drenzen (oostnbr.,
utr.). = dreggen 'met een dreg werken'. Dus metafoor.
OV 1201, WNT III 3273.
drei vlug, haastig (Cuyk, limb.). =
mnl. drade, draey, drede, = nl.
{wel)dra, {zo)dra. ~ draaien 'wentelen'.
Schols/Linssen 149, Van Dinter e.a.
54, Mnl Wb II 371-372, Navorscher
IX 61-63, OV II215.
dreig I, dreeg, driege, draig gedrongen, veel opleverend, voedzaam,
goed doorvoed (n.oostnl). ~ dringen
(= (behoudens grammatische wisseling) got. threihan 'drukken'). Van
een wortel die 'drukken' betekent en
aanwezig is in lat. truncus 'boomstam' en av. thrachtanqm 'samengedrongen'. (2e nv. mv.).
Ter Laan 188, Sassen 61, Hadderingh/Veenstra 82, Bergsma 94-95,
IEW 1093-1094, Dijkhuis 232.
dreig II ondiep (limb.). = rijnl. dräi,
dreich 'id.'. Wschl. = dreig I t 'gedrongen' en dan van dezelfde wortel,
maar met de betekenis 'wassen',
'baden' zoals in Iers fothrucud 'baden' en lit. trinkti 'wassen'. Dan zou
de oorspr. bet. zijn: 'zo dat men er
kan wassen'.
OV II 215, IEW 1093-1094, Rh Wb
I, 1475-1476.
{op den) dreil {wezen) lopen slenteren (zbev.). ~ drillen 'slenteren, met
talrijke wendingen lopen', gron.
drèllen 'om zich zelf (doen) draaien',
gron. drei 'kronkel' en zbev. dreilen
'met de wind mee op z'n schaatsen
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drepse - driegen

Î. Mogelijk van een klankschilderende wortel die ook voorkomt in limb.
dreen 'dar' en hgd. drone 'dar'.
Hulshof/Schaars 33, NEW 134, ED
36, 38.
dreutel I keutel (leuv.). Van een
wortel die 'drukken' betekent en zo ~
droten II ].
Goemans 171.
dreutel II onhandig persoon (leuv.).
~ droten I \.
Goemans 171.
dreutelen talmen (hasp., antw.). ~
dreutel II f 'onhandig persoon'.
Goemans 171.
dreuzel, (met andere suffixen) droezelig, droezel troebel gez. van ogen
(limb.). Wschl. ~ droesem en dan
verder droef (= hgd. trübe 'troebel,
droef).
WLDIafl. IX 98, EW 118.
drezelen stremmen, afscheiden van
boterstof of kaasstof, schiften (brab.,
hasp.). ~ nl. drab, eng. draff 'gist',
lat. fracare 'ranzig zijn', gegisch
dräni 'bezinksel van olie', oudlitouws dragés (mv.), opruis. dragios
'gist', ono. dregg 'gist', gr. trephein
'stremmen'. De grondbetekenis van
deze woorden was 'drab' of/en 'gist,
stremsel'. De uitbreiding van de basis
dher met een sisklank komt alleen bij
drezelen voor. Wel hebben eveneens
verwant oeng. drösna 'gist', ohgd.
druosana 'gist, bodembezinksel' en
nl. droesem een uitbreidingselement s
+ nasaal.
Tuerlinckx 163, Rutten 57, IEW 251252, WBD 1020, NEW 137.
driegen met losse steken rijgen
(znl.). Wschl. in grammatische afwisseling met mhgd. drïhen 'stikken' (=
got. threihan drukken, knellen', in
grammatische wisseling met nl. drin-

drepse, dröpse bromus secalinus
(gron., twents, westerw., vel., achterh., nlimb., walch.). = hgd. trespe,
mndd. drespe. Afl. bij gron. dreb
'id.', nholl. drip 'id.'. Afl. bij het
eerste deel van no. draphavre 'raaigras'. ~ nl. dravik (= meng. drauk
'dravik'). Geen verwanten buiten het
Germaans, wschl. een substraatwoord.
Heukels 44-45, Dijkhuis 236, Sarauw
108, Van Schothorst 15, 121, WNT
III 3291, NEW 133, Kluge 789,
Falk/Torp 153.
drets, drits drek, slijk (vla.). Mogelijk van dezelfde basis als driften
'zijn gevoeg doen', eng. dirt 'vuil' en
russ. dristatj 'zijn gevoeg doen' en
buig. driskati met in anlaut oude d <
i.e. dk. Maar ook mogelijk 'diarree
hebben' van dezelfde basis als lat.
stercus 'drek' (met aan het begin
mobiele s) met in anlaut oude t. Mogelijk moet men van twee woordfamilies uitgaan, die bovendien door
elkaar gelopen kunnen zijn. Ook
Aarschots dretsen 'spatten' hoort
hierbij. Mogelijk zit in de vormen
met ts een s met intensiverende functie maar mogelijk is ts ook door assibilering uit k (vgl. het verwante drek)
ontstaan. Ook wvla. dretsig 'drassig'
zal verwant zijn.
De Bo 230, 234, IEW 1031-1032, LB
XXVII 91-93, Fraenkel 1122, WVD I
rund 169, Vasmer 370, NEW 134.
dretterig aan diarree lijdend (achterh.). Afl. bij -> drieten f.
Hulshof/Schaars 33.
dreunze verkoudheid van paarden
(achterh.). ~ drenzen (= westf. dränsen 'dreinen', lat. drensö 'ik
schreeuw'). ~ dreunen, ~ oind dhrânati 'weerklinkt', ~ dreen \ en droon
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drieklezoor - drol

gen). De ie moet als een relict beschouwd worden.
De Bont 151, WNT III 3316, Van
Haeringen 37-38.
drieklezoor, (verkort) drieklis onnozele hals, halve gare (div. dial.). = nl.
drieklezoor 'driekwart baksteen'. Ss.
van drie en klezoor f. Metafoor.
Daan 1942, 380-381, Bezoen 1938,
30.
dries dicht bij de woning gelegen
weide, min of meer begraasd dorpsplein (brab., vla., limb. en sporadisch
elders). = onl. thriusca, mndd.
drësch. Onzekere etymologie. Misschien van een basis die 'stukwrijven,
ploegend losmaken' betekent en ook
aanwezig is in lat. iero 'ik wrijf stuk',
obulg. trava 'tuin' (= russ. trava
'gras'). Misschien oorspr. een bnw.
dat nog leeft in Zeeuws driest bnw,
'verwaarloosd', gez. van land; znw.
'verwaarloosd stuk land'. Grondbet.
dan: 'tijdelijk braakliggend land'.
NEW 135-136, EW 118, Ghijsen
195, De Bo 233, OV 1201.
drieten, drijten zijn gevoeg doen
(gron., geld., utr., venr., fravla.). =
mnl. driten 'id'. Vgl. buig. driskati
'diarree hebben'.
Eigen mat., Ter Laan 190, WNT III
3342, Schols/Linssen 150, Van
Schothorst 30, Mulder 34, WALD 't
Huus 26-27.
drift big van 8-12 weken (brab.). Of
rechtstreeks afgeleid van drijven gez.
van vee, of verkort uit driftvarken,
waarin drift, afgeleid van drijven,
'kudde' betekent. Samenhang van de
betekeniselementen 'troep' en 'stuks'
komt ook voor bij kurre f.
WBD 819, DB II 13-14.
drij drie (antw.) = ohgd. dri, de mannelijke vorm, = hgd. drei = oind.

trayah.
Cornelissen/Vervliet 377.
drijver big van 8-12 weken (brab.).
Evenals drift f afl. bij drijven, gez.
van vee.
WBD 819.
dripsele dribbelen (wnbr.). Afl. van
dribbelen, iteratief bij drijven (vgl.
bibberen naast beven).
Heestermans 1997, 57, EW 118.
droal stel van in elkaar draaiende
ringen (Oerle). Afleiding met /- suffix
van de wortel van draaien, dus zonder het oorspronkelijk een praeserisstam vormende /-suffix. ~ drei |De Bont 1958, 154 (neemt ten Onrechte ontlening uit een ander dialect
aan).
droefte ronde knop v.e. vaarboOm
(dr.). = Metaforisch gebruikt druif
zoals ook gron. droef 'verdikking a^an
een vaarboom', met een suffix dat
ook aanwezig is in rijnl. drunte
'mannetjesbij' naast eng. drdne
'mannetjesbij'.
Huldealbum Ryckeboer 509.
droel sloom iem. (wnbr.). Grondwoord van wvla. droelië 'zeurderige
vrouw'. Wschl. = oudbeierl., Zeeuws
droel 'kouwelijk iem.' ~ oudbeierl.
achter de kachel droele 'steeds bij de
kachel zitten'. Wschl. relictvorm bij
druilen, druilerig en affectief variërend met dralen (= wfa. draolen
'slepend praten'), waarnaast oostfri.
dr ölen 'talmen, zeuren'.
Van der Made 38, NEW 132, 140,
EW 120, De Bo 235, Opprel 53,
Ghijsen 198.
drol, drul grof geweven draad, stof
daarvan (wvla.). = drol 'excrementum'. ~ mhgd. gedrollen 'gedraaid', ~
drei î 'rafel'.
De Bo 235.

drollig - drulle

drollig boosaardig (wvla.). Terwijl
drollig in de betekenis 'grappig'
althans semantisch aan hgd. drollig
ontleend zou kunnen zijn, is het in de
betekenis 'boosaardig' een afl. bij
mnl. drol, dr olie 'alf, kabouter', te
vergelijken met mhgd. trolle 'lummel', no. troll 'bep. demonisch wezen', deens trold. Kabouters werden
niet alleen als hulpvaardig, maar ook
als boosaardig beschouwd. Relict dus
van oude demonologie.
De Bo 235, NEW 138.
drong, drung sterk opdringend, sterk
aandringend (n.oostnl.). Afl. van
dringen.
WNT III 3423.
drongert,
drunget
likdoorn
(n.w.overijs.). ~ drong f.
Mat. DC.
droon dar (n.o. van de prov. Luik). =
mnl., eng., dee. drone, hgd. dröhne. ~
dar ~ dreen f.
WLD II Afl. VI, 6.
droop, droup ontsteking van de uier
(gron., nholl.). = fri. droop. Afl. van
druipen.
Heeroma 1951, 288, Karsten 163.
droten I dutten, mijmeren (wvla.).
Misschien = mndd. dröten 'uitstellen', grondwoord van nl. dreutelen
'talmen' (= ndd. dröteln 'talmen', fri.
dreutelje 'talmen'). Vgl. gron. drutjen, drutn 'aarzelen, om de zaak
heen praten'.
NEW 135, Ter Laan 195, Goemans
171.
droten II, druëten ondiep ploegen
(zovla., wvla., limb.). Van een wortel
die drukken betekent en aanwezig is
in lat. trüdö 'ik dring' en oeng. örëat
'gedrang'. Ook mogelijk metaforisch
voor droten I f.
WVD I afl. ploegen 90, IEW 1095,

WLD I 85.
drousel lijster (dr.). Vgl. hgd., mnl.
drossel 'id.', ohgd. dröscala 'id.',
eng. throstle 'id.', en zonder /- suffix:
no. trost 'id.', met mobiele s: lit.
sträzdas 'id.'. Mogelijk een heel oude
klankwortel.
Kocks231,NEW402.
drouwn, drouden, druwwen dreigen, van plan zijn, op het punt staan
(n.oostnl.) = hgd. drohen 'dreigen', =
ouderhgd. dr ouwen 'dreigen' (jongere afl. bij mhgd. drö 'dreiging' en
jonger dan zolimb. druie | 'dreigen'). De tweede d van de tweede
vorm is hypercorrect.
TT III 22-24, Ter Laan 194, PBB
XVI 297, Kluge 143, Deunk/Entjes
52.
drozen suffen, soezen, langzaam met
iets bezig zijn, dralen, dromerig zijn,
met moeite de buik ontlasten (leuv.,
hasp., antw.). = 16e-eeuws nl. droosen 'suffen', dee. drose 'talmen'.
Grondvorm van ndd. dröser 'suffer'.
~ oeng. drûsian 'traag zijn' (met
affectieve verlenging van de klinker),
eng. drowse 'soezen'. Hogerop misschien ablautend ~ got. driusan 'vallen'.
WNT III 3469-3470, IEW 274-275,
ODEE 291, Goemans 171.
druie dreigen (zolimb.). = verouderd
hgd. dräuen 'id.' = ohgd. drewen 'id.'
= oeng. örëan 'id.'. ~ gr. truö 'ik
plaag'.
Jongeneel 14, Amkreutz e.a. 76,
Kluge 143.
drulle rollen, snel ronddraaien (brab.,
bommelerw., oudbeierl., Zeddam). =
geldov. drillen 'ronddraaien' = mnl.
drillen 'zwaaien', mndd. drillen 'rollen' = mhgd. drillen 'zwaaien' = eng.
thrill. 'doorboren'. ~ drol, ~ draaien.

drutsel - dulle

en Midden Limburg). De laatste vorm
vertoont bijwoordelijke -s. Het woord
= bijwoord van bnw. dik, dat ook in
mnl. dicke en ono. thukkr de betekenis 'menigvuldig, dicht' heeft. Voor
de u vergelijke men de ono. vormen
thukkr, thjukkr, thjokkr 'dik, dicht',
oiers tiug 'dik'. De geronde klinkers
wijzen erop dat het stam vormend
suffix in het germaans u of w bevat
moet hebben.
Van den Berg, krt. dikwijls.
dul kokervormig iets waarin een steel
past (n.oostnl.). = mnl., geld. dulle (=
hgd. tülle 'buisje'). Het woord is oud,
want » fra. douille. Wschl. ablautend
~ nl. dil(le) (mndd. dille) en ~ ohgd.
dola 'buis'. Misschien van de basis
waar ook dal bij hoort.
Bezoen 1938, 37, NEW 117, Gallée
1895, 10.
dulle I (kamare) elfrank (vla.). « lat.
dulcamärum 'bitterzoet' < dulce
amarum lett. 'zoet bitter'.
TTIV118,Heukels238-239.
dulle II naaf (zuidelijk zuidwestDrents). Vgl. fri. tölle, tuolle 'naaf,
melkstoeltje'. Mogelijk zijn twee
etymologisch verschillende woordön
door elkaar gelopen. Enerzijds zijn er
verwante vormen met r voor /: ij si.
thyrill 'roerstok', ono. thurla 'oprollen', ouder fri. tourle 'melkstoeltje',
Bilts turl 'melkstoeltje' en hgd. dorlen 'zich draaien', woorden met een
i.e. basis die o.a. 'draaien' betekent,
(waarbij men voor de wegval van r
kan denken aan hgd. welt 'wereld'
naast wereld en oostbrab. kei 'kerel'
naast nl. kerel). Anderzijds kunnen er
woorden zijn van een basis die een
'uitholling' of 'welving' aanduidt
zoals nl. dille \ 'soort buis om de
steel van een gereedschap op te ne-

Opprel 70, TT VII 25, WBD 443444.
drutsel huiduitslag (Meerselo). ~ got.
thrutsfill 'id.' (got. fill = vel), oeng;
ôrustfell 'id.'. ~ oiers. trosc 'id.'. ~
lat. trudere 'laten uitbotten'.
Mededeling W. Schols, IEW 10961097.
dubben nalezen, gez. van aardappelen (oostnbr.). = vero. nl. dubben
'begraven, graven'. ~ dobbe f.
OV I 200, WNT III 3546.
duchtig tochtig (zovla.). Irregulier <
dial. tuchtig (= tochtig). Afl. bij tocht
tweede deel van hartstocht, = afl. bij
mnl. tien 'trekken' (= lat. duco 'ik
leid').
WVD I afl. rund, 175, WNT XVII
270-277.
duge, deûge deugen (Grave, Huisseling). Terwijl het AB een klinker
heeft die oorspronkelijk in het mv. en
de infinitief thuis hoort (vgl. oudijsl.
duga) hebben deze dialecten het
vocalisme van h. enkv. (vgl. got.
daug 'deugt'), maar wel met singuliere palatale vocaal, die misschien uit
de umlaut in de optatiefvorm te verklaren is.
Jacob 88, Elemans 86.
duin wiers (Meierij). = duin 'rug
verstuivend zeezand'. Mogelijk van
een i.e. wortel die 'schudden' betekent en aanwezig is in oind. dhunóti
'schudt'.
TONkrt. 11.
duize achteruitgaan, achteruit eggen
(zeel.). = mndd. deus en = deinzen =
mnl. deinsen, deisen. Geen overtuigende etymologie.
Ghijsen 202.
duk dikwijls (oostelijk deel van Midden-Nederland), dik dikwijls (Meierij), dek, deks (prov. Brabant, Zuid-
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dulleve - duur

men, nl. dal, russ. dol 'dal', ensch.
dul t 'deel boven aan een spade
waarin de steel gestoken wordt',
geldov., mnl. dulle 'buis waarin een
steel gestoken wordt', ohgd. tülle
'buis waarin een steel gestoken
wordt', ohgd. dola 'buis', gr. thólos
'koepel'. Reeds vroeg is de frankische vorm van het woord in het franse douille 'schaft, overtrek' ontleend.
De verhouding tot dial. duil iisdodde, een plant met een kokervormige
aar' is ook onduidelijk.
Kocks 234, Bezoen (1938) 37, Gallée
1895, 10, Huidealbum Ryckeboer
510, Spenter 336-337, IEW 10711074, 245-246, NEW 117.
dulleve sloot (zeel.). = (met paragogische 0 nl. plaatsnaam Delft. Afl.
van delven 'graven'.
Ghijsen203.
dummering
avondschemering
(n.oostnl.). = hgd. dämmerung (met
variant in het suffix). ~ lat. tenebrae
'duisternis'. ~ russ. temnotó 'duisternis'.
WALD 1987, 112, Kluge 120.
duneggen
slapen
znw.
mv.
(n.oostnl.). = ohgd. dunwengi. Etym.
dus: het dunne van de wang'.
OT VII279-283, TNZN IV 2.
duppe, doppe vlak aardewerk
schaaltje (limb.). ~ hgd. topf ~ diep.
Benoemingsmotief dus: 'verdiepte
vorm'.
Kluge 782, Roukens 165-167.
durske meisje (Meierij). Verkleiningsvorrn van den II | (= nl. deerne,
dial. der). In deze dialecten is overgang van rn > rs normaal.
Weijnen 1937, par. 215.
durtauwd
doortrokken
(Oerle,
Weert). Het tweede deel = vdw. bij
touwen II t '(leer) bereiden'.

De Bont 1958, 145.
dusj tafel (zolimb., n.o. van de prov.
Luik). = nl. dis. Evenals hgd. tisch
'tafel' « lat. discus 'werpschijf, later
ook schotel' « gr. diskos 'werpschijf.
Betekenisontwikkeling: 'werpschijf >
'rond eetplankje' > 'schotel' > 'tafel'.
Amkreutz e.a. 80, Weijnen 1975, 216
en krt. 7.
duts sukkel (znl.). Wschl. afgeleid
van *dutsen (waarvan afgeleid nl.
dutselen), dat een intensief was bij
dutten (= mnl. dutten 'waanzinnig
doen'). ~ eng. to dote suffen', ijsl.
dotte 'knikkebollen', ~ Kleefs dod
'gek' (uit 1477). ~ hgd. verdutzt
'verward', ~ duizelen.
WNT III 3678-3679, LB XXVII 94,
Kluge 812.
dutselèèchtech vergeetachtig, dromerig (wvla., oostnbr.). Afl. bij znl.
duts t 'sukkel'.
De Bont 1958, 146, Vos/Van der
Wijst 51.
dutte deuk (wint.). Mogelijk van de
basis die in diep en duiken en deuk
kan verondersteld worden.
Deunk/Entjes 52, NEW 115-116,
113.
duunger kunstmest (kerkr.). « hgd.
dünger 'mest', afl. van hgd. dung
'mest' (= mhgd. tune 'half onderaards
weefvertrek' = nl. (toponymisch)
donk 'hoogte', ~ lit. dengti 'bedekken'. Volgens Tacitus en Plinius
waren bij de oude Germanen de winterruimten tegen de koude met mest
bedekt. Dat verklaart het samengaan
van de motieven 'bedekking' en
'mest'.
Kluge 147, Amkreutz e.a. 79.
duur stier (zlimb.). Vgl. no. tyr 'id.'
(= nl. stier, met mobiele s). De samenhang met lat. taurus 'id.' (met

duurn - dwelen

verkleiningssuffix > fra. taureau 'id.')
en hebr. sor 'id.' is onduidelijk. Aangezien ook het vocalisme van stier
afwijkt van dat van duur wordt voor
duur aan ontlening uit het Skandinavisch gedacht. Daarvoor wordt dan
het Noormannenkamp in Elsloo of
Asselt aansprakelijk gesteld.
TNZN I 14-15, Beekes 1990, 60,
NEW 699.
duurn, deurn durven (gron., dr.). =
ono., ijsl. thora 'wagen' = no. tora
'wagen'. Van een wortel die ook
aanwezig is in oind. turâ- 'sterk'.
IEW 1083, DB XXIII 134-136, 169180 (andere etymologie).
duust, dust, dost, doest vossestaart,
afval van gepelde gerst, van vlas en
van graan, schilfers, bolster, rommel
(gron., dr., Zeeuws). = dons f 'bloem
van meel'. = hgd. dunst 'nevel', nl.
dons (met singulier verlies van t),
eng. dust 'stof. Van een basis die
'stuiven', 'waaien' betekent en ook
aanwezig is in fra. fumer 'roken', vla.
doom 'damp', oind. dhvamsati 'stuift
uiteen'.
DB VI 79-89, IEW 261-270 Kocks
210.
düvelkäärtn speelkaarten (Hartem).
Voor strenge protestanten waren
speelkaarten het werk van de duivel.
Mulder 35.
dwaaslicht dwaallicht (hasp., aarsch.,
limb., hagel.). Het eerste deel is het
hoofdwoord van mnl. te dwase 'tot
dwaasheid' en is ook aanwezig in
mnl. gedwas 'spookbedrog' (in mv.
gedwasse f). Abi. ~ dwaas, eerste
deel van ofri. dweshed 'dwaasheid'.
Relict van animistisch geloof dat
bepaalde zielen als vlammen voortleven. Frans feu fallet (~ fra. follie
'dwaasheid') levert een semantische

parallel).
TT XIII 88, Mnl Wb II 495-496,
Pauwels 1958, 181, WNT III 36983699.
dwalm dwaas, suffer, onverschillig
iemand (Dordrecht, Cuyks). ~ mnl,
mndd. dwelm 'id.'~ (be)dwelmen ~
dwalen ~ dwalmen | .
WNT III 3734-3735, De Navorscher
X145.
dwalmen dwalen (Genneps). ~
dwalm f, ~ dwalen.
Van Dinter 56.
dwêê teer in de bek, week van gemoed (zeel.), tegenzin (waasl.). (Met
afgesleten voorvoegsel ge-) = nl.
gedwee, mnl. ghedwêde, ghedwâde,
ohgd. gidwâdi 'bescheiden'. Gevormd van de wortel die misschien
ook aanwezig is in got. thiuth 'het
goede'.
Ghijsen 210, NEW 187, Joos 791.
dweer dwarrelwind, wervelwind
(nholl., bunsch.). = mndd. dwer,
dwere 'id.'. Vgl. fri. twierre 'id.'. ~
dwarrelen, ohgd. dweran 'draaien,
dooreenroeren', ohgd. dwiril 'roerstok', ono. thvara 'roerstok'. Van een
i.e. wortel die 'draaien, roeren' betekent en ook aanwezig is in oind.
tvarate 'ijlt' en lat. trua 'roerlepel'.
Boekenoogen 188, Nagel e.a. 82,
NEW 146.
dwegen al duwend bewegen (hagel.).
Vgl. russ. dvigatj 'bewegen', waarvan overigens de etymologie onduidelijk is.
Tuerlinckx 169, Vasmer I 330.
dwelen dwalen (dr.). = oostmnl.
dwelen 'id.', onfr. dwelan 'id.', os.
for-dwelan 'verzuimen'. Abi. ~ dwalen, abl. ~ dolen, abl. ~ got. dwats
'dwaas'.
Sassen 62.

dwelm - dweren

dwelm dromerig meisje, vervelend
iem. (dr.), sufferd (gron.). = mnl.,
mndd. dwelm 'dwaas', ~ gron.
dwelmen | 'zeuren', ~ dial. dwalm f
'dwaas, sufferd' ~ ohgd. twalm 'bedwelming' ~ got. dwalmon 'dwaas
zijn', ~ dol en dwalen en dr. dwelen
Î 'dwalen'.
Kocks 238, Ter Laan 202, WNT III
3734-3735, EW 73, ED 40.
dwelmen zeuren, telkens heen en
weer lopen (gron.). ~ mnl. dwelen

'dwalen'. ~ dolen, ~ dwalmen î, ~
dwalm f.
TNTLXLI 189-190.
dwene bewaakster (znl.). « sp. duena
'dame' < lat. domina 'meesteres' (~
lat. domus 'huis').
WNT III 3735.
dweren, tweren dwarsliggen (dr.). ~
got. thwairhs 'dwars'. Met prefix =
gron. gedweren 'zeuren'. ~ lat. torquëre 'draaien' en oind. tarkü- 'spil'.
Kocks 238, Ter Laan 243, NEW 147.

92

east - eemt

E
WLD I afl II 127, FWH 150, IEW 22.
eejem schoonzoon (heerl.). = hgd.
eidam 'id.'. = ohgd. eidum 'id.', =
ofri. äthom 'id.'. ~ avestisch oito'toekomend deel'. Men had nl. als
schoonzoon mede recht op de erfenis.
Jongeneel 15, Kluge 1975, 155.
èèk, eek azijn (oostnl.). = nl. edik.
Wschl. via het Romaans « lat. acetum. Er is metathesis van lat. e e n /
opgetreden.
Jrb. v.d. Vla. Ac. 1965, 326-332,
Roukens krt. 58
èèl nochtans (Hamont-Achel). =
evenwel. Vgl. voor de uitval van v
wnbr. ôôt (= hoofd).
Bernaerts 31
eelsk aanstellerig, speels (gron.). =
ono. elskr 'liefdevol'. Afl. bij dee.
elske 'liefhebben' met dezelfde wortel als lat. alere 'voeden, opvoeden'.
Kroesels 68-69, IEW 26.
eemt, emt, ernte, empe, êêmpe mier
(geld.) = mndd. emete, eng. emmet.
Het tweede deel ~ got. maitan 'snijden', wat slaat op het knagend vermogen van de mieren. Het eerste deel
is onduidelijk maar mogelijk het
eerste deel (ee) van eega en mnl. ie
'ooit' en het znw. eeuw (waar de w
oorspronkelijk alleen in de verbogen
naamvallen behouden bleef). Dan
betekent het woord 'altijd knagend'.
Mnl Wb I 396, Album Baader 96-97,

east aanstonds (schev.). = 17e-eeuws
haast 'spoedig' (> haast 'bijna').
Roeleveld 51.
echel bloedzuiger (overijs., brab.,
limb., zvla.). = (als ss.). hgd. blutegel
= nl. egel 'bep. zoogdier met stekels'.
Van een wortel die ook aanwezig is
in oind. ahi- 'slang'.
Van Sterkenburg, afb. 22.
echelstèèrt
waterhoos
(Meierij,
Standdaardbuiten, antw., Bergen-opZoom). Het eerste deel = echel \. Het
volksgeloof dacht sinds de totemistische tijd aan een bloedzuiger die het
water opzoog.
Heestermans 1988, 22 (andere etymologie), Cornelissen/Vervliet 393,
eigen mat.
eechenis, eekenis lies (waasl., antw.).
= 16e-eeuws eeghenisse, enghenisse,
inghenisse 'id.'. Onder toevoeging
van het suffix -nis « vulglat.
*inguinem (vervormd uit lat. inguen
'id.') >fra.aine 'id.'.
Joos 199, IEW 319, DELF 15.
eef boven andere uitstekende en ervan verschillende haveraar (hagel.). =
eve f 'bep. haver'.
Tuerlincks 173.
eegt, eegde, eid eg (westh., vla.,
brab., limb.) = os. egitha 'id.' = ofri.
eide 'id.'. NI. eg is echter gevormd
van het bijbehorend ww. eggen. ~ lat.
occa 'id.' ~ lit. akecios (mv.) 'id.'.
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een - eewelt

Kluge 18, NEW 442, Mulder 36, Van
Schothorst 125, Bosch 11, Gallée 11,
Kroesels 94.
een (vôôr naam van een weekdag, bv:
een zondag) verleden en aanstaande
(div. dial.). = mnl. vz. in.
HCTD XX 87-98, Wortes Anst 1986,
499, Mnl Wb III 818-819, Joos 207.
eenklips, eeklips, ongehuwd (wvla.).
Misschien ss. uit ee 'huwelijk' (=
hgd. ehe 'huwelijk') met *klibs (« lat.
caelebs, stamwoord van fra. célibataire 'ongehuwd'). Vgl. 16e-eeuws
een-klippigh en eenklipte 'id.'. De n
is een volksetymologisch insluipsel.
De Bo 254.
eenpestig eigenzinnig (ensch.). =
mnl. eenpassig 'id.', 'onverzettelijk'.
Bezoen 1938, 54.
eenscharig nog maar eenmaal geschoren (Meierij). Samenstellende
afleiding met een afl. van scheren.
WBD 906.
èènsele kibbelen (Hamont-Achel). ~
mnl. ansel 'wrok' < *andsel, afl. bij
mnl. anden 'irriteren', ~ èntele f.
Bernaerts 33.
(par) èèr (en par tèèr) overal, langs
velden en wegen (leuv.). « ofra. erre
(in het mv.) < lat. iter 'reis, weg'; tèèr
« fra. terre (in het mv.) < lat. terra
'land'\par « fra. par 'langs'.
Goemans 188.
eernd, eerns (voorgewende) boodschap,
gelegenheid,
aanleiding
(Twents). = os. arundi, ofri. erende,
eng. errand 'boodschap'. Vgl. ono.
eyrendi 'boodschap'. Misschien ~
got. airus 'boodschapper'. Misschien
~ oind. órva 'renner' en oind. aratis
'dienaar'. De s is misschien door
bijgedachte aan ernst te verklaren.
Dijkhuis 266, DB X 26, Feist 19 (ook
andere etymologieën), ODEE 324,

Bezoen 1938, 29.
eetsch vies (Waas). Geassibileerde
vorm van aek "fJoos 202.
eetwaar, eentwaar, entwaor ergens
(div. dial.). = mhgd. ëtewar. Het
eerste element = hetzelfde als in
eetwat Î, het tweede = nl. waar =
ofri. hwër 'waar' ~ got. hvar 'waar' ~
oind. kärki 'wanneer', ~ nl. wat.
Ghijsen 225, TT XLIII, 159-168,
Kluge 176, 177, EW 415.
eetwat, eentwat, entwat iets (wvla.,
wzvla.). = hgd. etwas 'id.' Het eerste
element is het eerste deel van nl.
ettelijk. Het ee-vocalisme is het gevolg van aansluiting bij het onbep.
vnw. een. Het tweede deel = nl. wat =
hgd. was 'wat' = oind. kat 'wat'.
Ghijsen 225, TT XLIII 159-168,
Kluge 176-177.
eeuwkant, eeuwland, êêveld moerassig land (zeel.). Het eerste deel =
het eerste deel van eeuwsel f.
Ghijsen 214-215.
eeuwsel, uwsel zomervoederweide
(brab.). Het eerste deel bevat de stam
van 16e-eeuws eeuwen 'etten, voeden' (= ono. œja 'etten'), een afleiding van eeuw (= got. aiws 'tijd',
'eeuwigheid' = lat. aevum 'tijd, eeuwigheid' = ono. œfi 'leven').
Pijnenburg 1980, 33-76, NEW 125.
eewelt onnozel, sprakeloos (lonn.). =
(behoudens het
afleidingssuffix)
limb. eeveldig, waarschijnlijk vel.
eeltig 'mensenschuw', wfa. eweld. ~
mnl. eenvout bnw. (= got. ainfalths
'eenvoudig', ss. met mnl. vouw (=
hgd. falte 'vouw')). Het bnw. kwam
in het Germaans met het christendom
als vertaling van lat. simplex, dat
reeds 'eenvoudig' betekende, en
gevormd was met lat. plica 'vouw'.
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èèzlech - eimaat

Bezoenl938,21,NEW150.
èèzlech vreesachtig (lonn.). Afl. bij
nl. ijzen (= ohgd. egisôn 'vrezen'). ~
got. agis 'vrees'. ~ oiers âgor 'ik
vrees'.
Bezoen22,EW179.
eft wrak van een schip, oneffenheid
in zeebodem (Marken). ~ hechten (=
mnl. hechten, heften 'vastmaken',
ofri. hefta 'boeien', got. haftjan 'zich
hechten aan'), afl. bij *hafta- 'gevangen' (= lat. captus 'gepakt'). Men
bleef nl. aan een uitsteeksel vast
zitten.
Van Doorn 119, NEW 241.
eg hoek, kant, zelfkant (nholl.,
n.oostnl.). = eng. edge, fri. igge, hgd.
ecke, os. eggia 'scherpe kant'. ~ lat.
acer 'scherp'.
Pannekeet 91, Dijkhuis 269, Kocks
245, W. de Vries 1895, 53, Kluge
151.
egeins, egeuns, egeinst, egeunst
opnieuw (hagel, zovla.). = meng.
agens, resp. eng. against < oeng.
ongën, ongegn (= eng. again, os.
angegin, hgd. entgegen, zw. igen,
ono. igegri). De woorden bevatten
een voorzetsel, een woord dat ook
aanwezig is in nl. jegens, een bijwoordelijke s (en paragogische t).
Teirlinck I 395, Tuerlinckx 395.
egelantier, (t.g.v. metanalyse) negelantier egel (utr. en gebied eromheen). = egelantier (bep. roos). Men
zag er volksetymologisch egel ('stekels' zijn 'doornen' ) en dier in.
TNZN I krt. 10, WNT III 3963.
egger, agger, negger, ever, evel,
effer, ebel bep. boor (div. dial.). =
16e-eeuws eggher, evegher = nl.
avegaar < navegaar. Het eerste deel =
naafVan een wiel = hgd. nabe 'naaf,
eng. nave 'naaf, ono. nçf 'naaf, ~

oind. nabhya- 'naaf, navel'. Het
tweede deel zit ook in elger en betekent oorspr. 'speer'; vgl. oiers gar
'speer' en oind. hetas- 'werptuig'. De
ouderdom blijkt ook uit Fins napakaira, dat ontleend is aan het Noordgermaans (vgl. ono. nafarr 'boor').
WNT III 3965, NEW 156, 22. WVD
II afl. IV 76, WLD II afl. V 15$,
WBD II2717-2720.
eidek, eidas hagedis (zholl., bet.). <=
mnl. eghedisse, ohgd. çgidçhsa «=
hgd. eidechse. Het eerste deel ~ gr.
óphis 'slang', oind. ahi- 'slang'. Het
tweede deel ~ mhgd. dahse 'rots*.
Het diertje leeft nl. in rotsspleten.
Van Sterkenburg 241-243, Kluge
155, NEW 231 (ook andere etymologieën).
eierhèèrmken wezel (Twents). S$.
van ei en verkleinwoord van harm f.
De wezel eet graag eieren.
Bezoen 1948, 131.
eikeren herkauwen (wvla.). Met
metathesis < ouder nl. edericken (*=
nirken Î).
WVD I afl. rund 155.
eiloof klimop (znl., oostnl.). De
klankverhouding t.o.v. zeker verwante vormen als wvla. iefte 'id.',
16e-eeuws ieve ' aardveil ', mndd.
iwlôf eng. ivy, ohgd. ebehewi, hgd.
efeu, is onduidelijk. Waarschijnlijk is
de verscheidenheid een gevolg vah
taboe; de klimop werd immers als
onheil brengend beschouwd. Verdere
etymologie zeer onzeker.
WNT III4019, NEW 153.
eimaat, eimad, eemed, nijmad,
iemed, ijment nagras (nbrab., bet.,
bommelerw.). Het eerste deel is mo*
gelijk identiek met het eerste deel van
etgroen, dat 'herhaling' betekent en
ook aanwezig is in fra. et 'en' < lat. et

eine - els

'en'. Moeilijk zijn dan te verklaren
dial. nomet, amat, ammat en hgd.
öhmd 'id.', ohgd. ämad 'id.'. Zie
voor een soortgelijk naast elkaar
voorkomen eemt 'mier' en aomezeek
'mier'. Het tweede deel = het tweede
deel van toemaot f. 'id.' De « is door
volksetymologie ontstaan.
TON kit. 3, NEW 163, Weijnen
1937, 168, Zs f dt Ma, XVIII 235236, OV 1208.
eine kafhaald (Zeeuws). = gr. koinà
(wschl. onz. mv.) 'hooi', kroatisch
sïjeno 'hooi'.
Ghijsen326,IEW610.
(iemand) el een ander (wvla.). =
eerste element van elders, = lat. alius
'ander', gr. allos 'ander' ~ toch. A
älya-k3 'een ander'. Mogelijk wijst
oostiraans hal-ci 'alwie' op een proto-indo-europese aan het begin staande laryngaal (H2).
Leiegouw XXXVI, 293, IEW 25-26.
eirstgas
voorlopig
(gron.). <
*eerstgangs.
W. de Vries 1895, 14, Ter Laan 210.
eiter bep. hokje aan een molen (vla.).
= nl. outer 'altaar' = altaar (« lat.
altare, afl. bij lat. altus 'hoog').
WVD II afl. V 86.
ek hoek (kerkr.). = eg f 'hoek'.
Amkreutz e.a. 82.
(ziech) ekele walgen (kerkr.). = hgd.
ekeln 'id.' Verder geen etymologie.
Amkreutz e.a. 82, Kluge 161.
eks bijl (ensch.). Vgl. ohgd. ackus.
Variant van aks \ met een suffix dat
een umlautsfactor bevat.
Bezoen 1938, 1.
eiber, erbel aardbei (zlimb.). = hgd.
erdbeere 'id', ss. van hgd. erde 'aarde' (= nl. aarde) + 'beer t 'bes'. De /
is een gevolg van dissimilatie.
OTIX 26.

elder, ulder uier (langs de kust van
nholl. tot wvla.). Vgl. eng. dial. elder
'id.' Afl. bij got. alan 'voeden'.
HCTDX 113-185.
èlfe woekerbeestje in de huid van
koeien (Heerde). = mnl. elf 'boze
geest, demon'. Het nl. elf 'lieflijke
nimf is een latere ontlening aan het
hgd. Dit verdrong mnl. alf 'boze
geest, demon', dat aanwezig is in de
nbrab. plaatsnaam Alfen < Alfheim,
waarin heim: woonplaats betekent.
Heerde bewaart dus een relict van de
demonologische oorsprong van namen van ziekteverschijnselen.
Bosch 11, ED 43, EW 1997, 126,
EWD 232, Weijnen/Ficq-Weijnen
passim.
elkebot, allebot telkens (Twents,
gron.). Sk. met bot 'stoot', te vergelijken met boten | 'slaan, kloppen'.
Vgl. ook stoot in de betekenis 'poosje'.
Bezoen 1938, par. 29, WNT III 672674, OT II 216-220.
eikeren herkauwen (wvla.). Wsch.
met metathesis < wvla., fravla. erkelen 'id.', iteratief bij in Duitse dialecten voorkomend erken 'id.' (=
mnl. edericken). Vgl. nirken | . Mogelijk is ook: / < d en optreden van
metathesis, maar minder wsch.
WVD I afl. rund 155, DWEB I 298521.
elnkouk kantkoek (noordh.). e = nl.
eind, l = zelfde achtervoegsel als in
vastelavond.
W. de Vries 1971,66.
els eisbitter (zlimb.). Vgl. alsem,
evenals rijnl. els, eisen « lat. aloxinum (> ofra. aluisne) « gr. aloë oksinës.
Jongeneel 16, Amkreutz e.a. 81,
NEW 14.

elsie - èntele

O. Jespersen, The philosophy of
grammar (herdr. 1948), 335, Weijnen
1966, 322, 323.
en II indien (fravla.). = mnl. en 'indien'. Een ander geval van naast
elkaar voorkomen van onderschikkende en andere functie vertoont in f.
TT XLV 50-79.
eng kafnaald (oudbeierl.). Ofwel
ingwaeoonse heterofoon van ang \
ofwel met ander stamvormend suffix
zoals ono. angi 'spits puntje'. ~ angel.
Opprel 50.
engenis, eechenis |, ekenis liés
(antw., prov. Brabant). « mlat. inguen
'lies'.
WNT III 3790, Goemans 178.
enkeling nakomeling, kleinzoon
(valk.). Afl. bij hgd. enkelikind)
'kleinkind', -ing geeft afstamming
aan (vgl. Karoling naast Karel (de
Grote) en koning naast kunne). De
verbinding k(e)l vormt verkleinwoorden (vgl. ohgd. huoninklïn 'kipje'
naast nl. hoen 'kip'. Het grondwoord
is een lalwoord dat een voorouder of
grootouder aanduidt en aanwezig is
in hgd. ahn 'voorouder', lat. anus
'oude vrouw', gr. annis 'grootmoeder', hit hannas 'oude vrouw', arm.
han 'grootmoeder'. Relict van het
animisme waarbij men gelooft dat de
voorouder in het kleinkind herboren
wordt.
Dorren 53, Winter 1965, 102.
èntele kibbelen, bekvechten (midden
van nbrab.). Frequentatief bij mdl.
anden 'irriteren' (= hgd. ahndèn
'wreken'), afl. van mnl. ande 'ijvet'
(oorspr. 'gemoedsbeweging'), ~ got.
-anan 'ademen' ~ gr. anemos 'wind'
~ lat. anima 'lucht, levensadem, ziel'.
De Bont 1958, 42, Naaijkens 47.

elsie bep. prikwerktuig (wnbr. en
mnbr. + omgeving). < els 'id.' < mnl.
eisene. Het element -ie is analoog
achtergevoegd of een gevolg van
foneemversterking.
WBD II 683, Weijnen 1980, 9-15,
Naaijkens, 47.
elswelten ziekelijk zijn (wvla.). Het
tweede deel = wvla. zweiten f 'van
ellende vergaan', het eerste is waarschijnlijk vereenvoudigd < elf. Het
geheel betekent dan: wegkwijnen
door de invloed van een (kwade) elf.
Overblijfsel dus uit de demonologie.
De Bo 83.
emig smakeloos, walglijk zoet
(limb.). Door suffix wijziging <
*emerig, (met door het zinsverband
veroorzaakte y'-afval) < *jeemerig (=
mnl. jamerich). Grondbetekenis dus:
'jammerlijk'.
Album Edgard Blancquaert 333-338.
empe lastige eigenwijze vrouw (achterh.). = dial. empe, eemt \ dat
'mier' betekent. Hiervan afgeleid of
ermee samengesteld zijn dr. empen
'kleinzerig', dr. empen 'huilen',
achterh. emperig 'lastig, ongeduldig', twents èmpeers 'lichtgeraakt of
schuw mens' (-eers = aars vgl. bofkont), twents (è)èmpig 'overgevoelig
en prikkelbaar', twents empstetjen
'overgevoelig meisje' (het tweede
deel is staartje), gron. empengat
'snibbige vrouw' (vgl. bofkont).
Hulshof/Schaars 37, Kocks 249,
Dijkhuis 277.
en I (toonloze uitspraak) ontkennend
bw (div. dial.). = mnl. en 'id.' ~ got.
ni 'id.'. Mogelijk vindt het woord zijn
oorsprong in het nasale geluid dat een
kind voortbrengt als het met gesloten
mond protesteert tegen eten dat men
het opdringt.
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eppe - erpel

bloem trekt de gal uit de aarde (en
geeft zo bittere melk). Ze wordt dan
ook bij galziekte gebruikt.
Roukens 366 en krt. 76.
ere, eren (met metanalytische n)
nere, (in ss.) schuurere, dorsere
dorsvloer, koestal, gang, voorste
ruimte van het huis (znl.). Via het
Romaans (vgl. fra. aire 'dorsvloer') «
lat. area 'dorsvloer enz.'. Wschl. £
ono. arinn 'haard', gezien de geografische verbreiding.
Weijnen 1975, 199, Roukens 112-118
en krt. 4 en 23, WBD 129, 73, 76-77.
érel arend van de zeis (zeel.). ~
arend Î, maar met een ander achtervoegsel.
TNZNkrt. 1.
eren ploegen (Meierijs, utr., Waas,
wvla.). Vgl. gr. aróö 'id.', lat. aro
'id.', lit. ârti 'id.', obulg. orjç 'id.',
arm. haravunk 'akkerland'. De armeense h is een overblijfsel van de
proto-Indo-europese laryngaal.
Van Sterkenburg krt. 19, Weijnen
1937, 173, BB XXIX, 58.
erks, (met achtervoegsel) erksel kaft,
vel papier (middenlimb.). Wschl.
vervormd « lat. arcus 'boog' als
leenvertaling van boog f.
TNF 116 + Commentaar 116/17-18.
ermel mouw (kerkr.). = hgd. örmel =
verkleinwoord van arm.
Amkreutze.a. 85.
erne, ernte, erntre bewerkt uiteinde
van iets dat in een bepaald gat moet
passen (wvla.). ~ arend \. ~ ofri.
erna 'tandwortel'.
DB XXIV 214, De Bo 270.
erpel, elper mannelijke wilde eend
(vla., prov. Brabant). Afl. bij ono.
jarpr 'donker', oeng. eorp 'donker',
ohgd. erpf 'donker', ~ russ. rjabój
'bontgekleurd'.

eppe, aepe selderie, kruipende boterbloem (n.oostnl.). Evenals hgd. eppich « lat. apium graveolens 'bij
voorkeur door bijen bezochte plant'
(lat. apis betekent 'bij', graveolens
betekent 'riekend').
NEW 159, WNT III 4153, Hulshof/Schaars 9.
eppelijn, leppelijn kamille (prov.
Brabant). ~ eppe | .
WBD 1484.
epper lief, net, nuffig (wfri.). Wsch.
~ fri. eptich 'net, deftig, gemaakt
deftig, precies'. Vgl. wfri. eppetrut
'laks onhandig meisje'. Mogelijk met
ontronding ~ hgd. üppich < ohgd.
uppïg 'overvloedig, onnut, nietig,
lichtvaardig, overmoedig' en dan ~
nl. op (= oeng. en ono. upp, met affect uitdrukkende lange medeklinker)
en nl. over (met oorspro. korte consonant) of nl. euvel (= hgd. übel
'kwaad'). De grondbetekenis zal dan
'boven de maat' geweest zijn, waaruit
betekenissen als 'gemaakt deftig',
'overmoedig', 'nuffig' en 'weelderig'
af te leiden zijn.
Pannekeet 1984, 93, Kluge 1975,
807, NEW 492-493, Pfeifer 1490.
er hekwerk (leuv.). = nl. hor = mnl.
horde 'gevlochten mat', hgd. hürde,
got. haurds 'deur', ono. huró
'vlechtwerk', ~ lat. crätis 'vlechtwerk' ~ gr. kârtalos 'korf ' ~ opruis.
korto 'omheining'. Van een basis die
'winden, vlechten' betekent.
Goemansl87, EW174.
erdis, artis hagedis (brab.). Evenals
eidek f maar met de syllabe versterkende r < mnl. eghedisse 'id.'.
Van Sterkenburg 241-243.
erdsgalle paardebloem (peell.). Het
eerste deel = aarde (= hgd. erde), het
tweede = gal. Benoemingsmotief: de
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errel - eulen

de boom zit'.
Cornelissen/Vervliet I 409, De Bont
167, TNTL XVI 9, Kluge 34.
etgard, etgarde, etgert, etgar, eskert nagras (n.oostnl.). Onder invloed van (ook mndd.) gart, garde
'landmaat, deel v.e. akker'< etgrode f
en etgroon |TON 3', NEW 162-163.
etgrode, etgro nagras (nholl.). Het
eerste element is als voorvoegsel oök
aanwezig in got. ith 'maar' en in nl.
etmaal. Het betekent 'weer terug' en
is identiek met fr. et < lat. et 'en') en
is ook aanwezig in iterum 'opnieuw'
en gr. eti 'nog'. gro(de) ~ ono. groÓr
'wasdom' ~ nl. groeien.
TON 3.
etgroon nagras (n.oostnl., nholl.).
Het element groon is gezien het ontbreken van umlaut niet identiek met
nl. groen (= hgd. grün, eng. green),
maar het woord is oorspr. mv. van
etgrode | .
TON krt. 3, NEW 162-163.
euj verlegen, niet goed in orde (achterh.). = eerste deel van ootmoed, hgd. öde 'leeg', got. auth(ei)s 'leeg'.
~ gr. aüsios 'leeg'. De begrippen
'verlegen' en 'ootmoed' liggen dicht
bijeen.
Roelofs/Willemsen/Schaars 35, Kluge 519, WALD 1993, 166.
eul, heul (en ss.) klaproos (brab.,
ovla.). = mnl. oele « lat. oleum 'olie'.
Het benoemingsmotief is de uit de
plant gewonnen olie.
Brok 1991, 109-110,94.
eulen als men over een kleine bnlg
rijdt een meisje kussen, bij een brug
even aanleggen (Zeeuws). Dit slaat
op oude Zeeuws-zholl. gebruiken die
bij het passeren van een heul (i=
Zeeuws eule) plaatsvonden. Het znw.

WBD 1005, Weijnen 1978, 92, Kluge
173, IEW334.
errel kneu (Kortrijk en omg.). Verband met 16e-eeuws fra. herle 'bep.
watervogel' of ~ hgd. erle 'els' omdat
vinkachtigen graag zaadjes van de els
pikken (vgl. antw. elsvogeltje 'sijsje')TT XXIII 118.
erse, ersje, jest, dj est, huts, èèse,
ets, uirs egel (zovla.). « fra. herse
'eg' (wegens de pinnen; vgl. Meierijs
pinegel 'egel').
TNZNIkrt. 10.
esde eest (Heerlen). 4- ast \ 'bakoven', maar = mnl. eeste, este 'id.', =
oeng. äst 'id.', eng. oast 'id.'. ~ ni. as
'van verbranding overgebleven rest',
~ lat. aedes 'eigenl.: huiselijke
haard', oind. ëdhas 'brandhout'. ~ lat.
aestus 'hitte' ~ lat. aestas 'zomer' (>
fra. été 'zomer').
Jongeneell6,NEW150.
esse schakel (dr.). Wegens de gelijkenis met de letter s.
Bergsma 111.
esser wagenmaker (zolimb.). Afl. van
as; oorspr. duidde het woord dus
alleen de asmaker aan.
TNZN IX 5, Jongeneel 16.
essiech azijn (zolimb.). = hgd. essich
(met metathesis) « lat. acetum 'azijn'.
Blijkens de overgang van t > s een
leenwoord van voor de Hoogduitse
klankverschuiving (tussen 5 e en 7e
eeuw n. Chr.).
Roukens krt. 58.
ester houtachtig vlasdeeltje of hennepdeeltje (kemp.). = 16e-eeuws nl.
ester e 'id.'. Vgl. 15e-eeuws ni. este
'knoest, knoop' ~ hgd. ast 'tak' (=
got. asts 'tak' = gr. ózos 'tak' = arm.
ost 'tak'), afl. met een voorvoegsel
bij de stam van zitten, dus 'wat tegen
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eun - evel

= mnl. heule 'boogbrug', = hgd.
höhle 'holte', = ohgd. holi 'gat',
tweede deel van Kwintsheul. ~ hol. ~
ono. hylr 'plas, met water gevulde
holte'.
Ghijsen 332, NEW 255, EW 169,
WNT VI 707.
eun, un, unj, in, insje, ooindj, oond
ui (limb.). « lat. unio 'ui'. De ontlening stamt reeds uit de tijd van de
Romeinse overheersing in Nederland.
Toen had de vierde naamval de eerste
nog niet verdrongen zoals later in de
oervormen van juin f en andjoen Î,
die uiteindelijk op unionem (4e nv.)
teruggaan.
Roukens kit. 68, Weiter par. 235, TT
II 10-16 (met kaart).
eupen open (n.oostnl.). = ofri. epen
'id.' = fri. iepen 'id.' = ozw. ypin
'id.'. In de tweede lettergreep heeft
ablautend, anders dan bij nl. open (=
eng. open, hgd. offen), een umlaut
veroorzakende / gestaan.
TNTL XXXVIII 270.
euvelmaot, euvelmaots, eulemaot
ongeduldig, zenuwachtig (dr.). =
ulemaot f.
DB XIV 94-96.
euven hinderen (Zuidwolde, dr.). =
hgd. üben 'beoefenen' ~ oefenen ~
fra. oeuvre 'werk' (< lat. opus 'werk'
= oind. àpas- 'werk'). De grondbetekenis van het ww. is 'voortdurend
met iets bezig zijn'. Daaruit ontstond
ook 'het land bebouwen' (vgl. ohgd.
uobo 'landbouwer').
DB XIV 94-95, Bergsma 113.
euver over (n.oostnl.). 4- over, maar =
hgd. über, dus uit een vorm waarin
oorspr. een umlautsfactor aanwezig
was zoals in onfr. ovir 'over'.
DB XIV 94-95.
euzie, eus, deus, euzel, deuze, neu-

ze, neuzeldrop, oos, deuzienge,
dozing, dozie onderrand van strobedekking (znl.). Heterofonen en afleidingen en samenstellingen bij eng.
eaves, got. ubizwa 'voorhal'. Misschien zijn de vormen die een oo
bevatten eer verwant met Beiers obse
'prieel', ofri. ose, mndd. ovese, oijsl.
ups, waar blijkbaar geen umlautsfactor valt aan te wijzen. De vormen met
d- en n- hebben deze door metanalyse.
WBD I 27-29, Kranzmayer 42, Roukens Kit. 5, WVD I afl. II, wet. app.
281, NEW 499.
{haken en) euzn, {hoakn en) ouzn
haken en ogen (gron., Twents). =
M.E. holl. {haken ende) noosen, fri.
{heaken en) oezen = mv. van
schoonebeeks euse 'oog waar een
haakje in past' en van het eerste deel
van vel. ooshout \ = hgd. öse 'strop,
strik' = ono. œs 'gat in de rand van
een schoen waardoor een riem kan
gestoken worden', = Iets ùosi (4e nv.)
'hengsel'; ~ lit. qsà 'oor, lus', lat.
ans a 'oor, gat in de rand van een
schoen waardoor een riem kan gestoken worden' (> fra. anse 'hengsel,
handvat').
TT XV 152, Kluge 525, Kocks 254,
IEW 48.
eve, evene, evie bep. haver (brab.,
Opgrimbie). = mnl. evene 'zwarte
haver' « lat. avena 'haver'; ë werd i
en veroorzaakte toen umlaut. De ie
ontstond of door suffixverwisseling
of door foneemversterking.
WLD I afl. 4, 11, afl. V 108, WBD
1404, TT VI 116, Weijnen 1980, 1415.
evel, evvel echter (zlimb.). < evenwel.
Amkreutz e.a. 86, Jongeneel 17,
Endepols 93.
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everdasse - ezn

middellijk (in en bij peell.). <
*eenweges. Voor het bijeen liggen
der begrippen 'weg' en 'aanstonds'
vergelijk hgd. sofort 'aanstonds'.
EB 22/4/49.
eweg (bw.) weg (brab., twents). =
eng. away 'id.'. Samenkoppeling van
een voorzetsel met het znw. weg. Dit
zelfde voorzetsel, een \, een nevenvorm van in, wordt ook gebruikt vóór
namen van de dagen van de week als
de vorige of eerstkomende bedoeld
wordt.
Wanink 99, Goemans 457, WNT III
3808, Bernaerts31.
ezelsvijg, ezelstront dadel (wvla.).
Mogelijk verbasterd < wvla. engelse
vijg (mogelijk engels in de betekenis
'vreemd' ).
TT XXXV 113.
ezn eens (noordh.). e = één, zn =
(onbeklemtoond) zin, waarvan de
oorspronkelijke betekenis die van
got. sinths 'keer' is.
W. de Vries 1895,26.

everdasse,
ewweltaske
hagedis
(overijs.). = os. ewidehsa = os. egithassa - nl. hagedis. Mogelijk was het
eerste lid ~ gr. óphis 'slang' en oind.
ahi- 'slang' en heeft het zich aangepast aan (ook os.) ewi 'lam' (~ lat.
ovis 'schaap', nl. ooi).
DB II 59.
evermenneke, evermaan kabouter
(maastr.). Het eerste deel is een verbastering van elf,, Vgl. maastr. haaf
(= nl. half). Evenals elswelten \ een
overblijfsel uit de demonologie.
Endepols 94.
evermond spruw (wvla.). < wvla.
evelmond 'spruw'. Eerste deel = nl.
euvel 'slecht' = got. ubils 'slecht' =
fri. evel 'kwaal' ~ miers fel 'slecht'.
De Bo 272.
(niks) eweerd (niets) waard (dr).
Vdw. van mnl. weerden 'hoogachten'
(= hgd. werten 'schatten, taxeren'), e<ge-.
N Tg LUI 224-225.
ewees, eiwees, eiewees, eweges on-
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faam - fêêlen

F
zel (Zeeuws, Goerees). « fra. fade
'zwak, kwijnend' < Galloromeins
*fatidus, een kruising van lat. fatuus
'dwaas' en vapidus 'bezet met kim'.
Ghijsen230, WNT XVIII 144-145.
faoierik dromer (Zeeuws). Afl. bij
faoi f.
Ghijsen 230.
fasseel mutsaard (vla., Gennep). «
ofra. faiscel (= fra. faisceau) < vulglat. *fascellus (afl. bij lat. fascis
'bundel').
HCTD XIII 377-378, Van Dinter 61.
feeëg in staat (kerkr.). = hgd. fähig ~
nl. vangen. De grondbetekenis 'in
staat om te vangen' laat zich vergelijken met fra. capable 'id.' bij lat.
capere 'nemen' en eng. nimble 'geschikt' bij nl. nemen.
Amkreutz e.a. 88, Kluge 180.
feeëler fout (kerkr.). = hgd. fehler
'id.' (afl. bij hgd. fehlen (= limb. fêle

faam honger (kerkr.). Wschl. «
kloosterlatijn fames 'honger' (van de
abdij Rolduc, gelegen in Kerkrade).
Amkreutz e.a. 87.
fafoel wie zich opzichtig kleedt
(leuv.). « waals f af ouille 'indiscrete
vrouw'.
Goemans 193.
fak (mv. fagge) mutsaard (n.o. van
prov. Luik). « wa. verwant van fra.
fagot 'id.', mogelijk een vervorming
van gri.phakelos 'id.'.
HCTD XIII 382, DELF 240.
fakseren, fokseren dwingen (gron.,
zholl., dr.). « fra. forcer 'id.' < vulg\dX.*fortiare, afl. van lat. *fortia (=
fra. force 'kracht').
Hadderingh/Veenstra 94, Opprel 56.
falkemèus, vèllekemous, vaerkemous velletje dat rond 24 augustus
(St. Bartholomeus) over bramen en
frambozen komt (Oerle). Volksetymologische vervorming van de aan
het kerklatijn ontleende naam Bartholomeus. Deze heilige is volgens de
overlevering gestroopt; vandaar het
element velleke.
De Bont 1958, 170.
fannie bep. boot (zuidgeld. en omg.).
Genoemd naar de dochter van de
scheepsbouwer: Fanny, vervorming
in kindertaal van Frans.
Van Doorn 360. 291.
faoi zonder levenskracht, suf, onno-

Î).
Amkreutz e.a. 88, Kluge 189.
fêêlen knuffelen, liefkozend stoeien,
speels strelen (oostelijk zvla., Gent,
zovla.). = de niet-ingweoonse vorm
van wnbr., kemp. en Zeeuws fôôle
'id.' dat wel ten onrechte wordt beschouwd als « vero. fra. foler (~ prov.
fol 'dwaas') maar waarvan de vocaal
op ogerm. ai kan teruggaan. Verdere
etymologie ontbreekt.
Ghijsen 231, 242, Lievevrouw-

102

feem - fichtere

lijkheid voor de fruitteelt. Het tweede
deel = het tweede deel van zomervogel Î 'vlinder'.
HCTD IX 371-372.
ferië vakantie (kerkr.). Vgl. hg<jl.
ferien. « middeleeuws lat. feriae
'feestdagen'. Vieren en hgd. feiertag
zijn gevormd van een veel oudeiie
ontlening « lat. feriae (~ lat. ßsttts
'feestelijk').
Amkreutz e.a. 88, Kluge 193.
fernijn, fernent klein ongedierte
(znl., Zeeuws, oudbeierl.). = nl. venijn (mogelijk via fra. venin 'vergif)
« lat. venenum 'vergif.
WNT
XVIII
1714,
Cornelissen/Vervliet 417, De Bont 1958, 172.
ferrel klein roggebroodje (Nijmegen). = nl. verrei 'een vierde deel' (<
vierde deel). = oeng. feordan-dcël.
Eigen mat.
fersaoke, versaoke oneerlijk geen
kleur of troef bijspelen (brab.). (Mét
singuliere s en f) = nl. verzaken = os.
forasakan 'verzaken' = eng. forsake
'in de steek laten'. ~ zaak en got.
sakan 'strijden' (grondbetekenis:
'voor het gerecht met woorden strijden', het voorvoegsel heeft een ongunstige betekenis).
De Bont 1960, 703, Mnl Wb VIII
2317, NEW 853.
fersjet, forsjet etensvork (vla>,
limb.). « fra. fourchette 'id.', verkleinw. bij fra. fourche 'vork als
agrarisch werktuig' < lat. fur ca 'vork
als agrarisch werktuig'.
TNFkrt. 114.
fetter oomzegger (kerkr.). = hgd.
vetter 'id.' Afl. bij vader. Een oudere
betekenis is 'vaders broer'.
Amkreutz e.a. 88, Kluge 820.
fichtere, vichteren op een bepaalde
tijd van dienst veranderen gez. van

Coopman 1950, 381, Van Gestel 62,
Cornelissen/Vervliet 429-430.
feem, fäm, famke (dimin.) meisje
(antw., Zeeuws, Oerle, westerkw.). =
fri. faam, faamne, os. fême, ofri. famne, femne, oeng. fiêmne 'jonge
vrouw', ono. feima 'jonge vrouw'. ~
lit. piemëné 'herderin', ~ gr. poimen
'herder'. ~ oind. pati 'hoedt'. De
oorspr. betekenis is wschl. 'herderin'.
Evenals bret. bugel 'jongetje' (= gr.
boukólos 'koeherder') en dochter
(misschien ~ oind. dogdhi 'melkt')
tekenend
voor
de
sociaaleconomische verhoudingen.
J. de Vries 1962, 115 (verwerpt deze
etym. en geeft andere), IEW 839,
Fraenkel 585, Ter Laan 221, TON
kit. 26, Spenter 167, De Bont 170,
FWH 743 (onwschl. etymologie) en
Supplement 181.
feil, fèèle, veil dweil (holl., n.oostnl.,
vel.). = nl. dweil (afl. bij mnl. dwaen
'wassen').
Van Schothorst 52, Boekenoogen
206,
Wanink
95,
Hadderingh/Veenstra 291, Oeze volk V
131-132 (andere etym.).
fêle mankeren (limb.). Evenals hgd.
fehlen 'id.' « ofra falir, faillir < vulglat. *fallire < lat. fallere 'bedriegen'
Van Dinter e.a. 61, Endepols 96,
Jaspars 130, Schols/Linssen 159,
Kluge 189, EW 131.
fèlse bederven, vervalsen (oostnbr.,
antw.). = mnl. velschen 'bederven' =
mhgd. velschen 'vervalsen'. Afl. van
vals. De ƒ is expressief.
De Bont 1958, 171, Mnl Wb VIII
1216.
fenijntvogel vlinder (Poppel). Het
eerste deel = venijn 'vergif « fra.
venin 'vergif < lat. venënum 'vergif
Het benoemingsmotief is de schade-

103

fiebelekwinten - fietemadrul

huiselijk personeel, rond die tijd
vakantie hebben (Cuyk en omg.,
vel.). Afl. van (St.) Victor, de heilige
op wiens feest dit vroeger gebeurde
en die in Xanten, niet ver van het
Land van Cuyk, vereerd werd.
MNCDN 1971, 3-4, Schols/Linssen
160, Van Schothorst 220.
fiebelekwinten,
fiemelekwinken
fratsen (gron.). Het tweede deel bevat
ofwel nl. kwint 'gril' (« fra. quinte
'slecht humeur' < lat. quintä horä 'om
de vijf uren terugkerende aanval')
ofwel het eerste deel van kwinkslag
(~ mnl. quinken 'zich snel bewegen').
Het eerste deel misschien ~ femelen
(= fri. fimelje 'peuteren', hgd. fimmeln 'rondtasten') en gezien ndd.
fammeln en dee. famle 'rondtasten'
wel van germ. oorsprong.
Kroesels 72, NEW 166.
fieëber koorts (limb.). Vgl. hgd.
fieber 'id.'« lat. febris 'id.'(~ lat.
f avilia 'gloeiende as', f over e 'warm
maken').
Amkreutz e.a. 88, Jongeneel 17.
(in z'ne) fiefafoelie (lopen) druk doen
om indruk te maken (wvla.). ~ fafoel
ÎDe Bo 278, Goemans 193.
fieken geslachtsgemeenschap hebben
(gron., dr.). ~ fri. der utfykje 'er hard
vandoor gaan', ~ eng. fuck 'geslachtsgemeenschap hebben', ~ nl.
fokken. Misschien ~ Iets püga 'windstoot'. Wschl. is de grondbetekenis:
'stoten'. Mogelijk is bunsch. ftëten
'id.' een verwante vervorming.
Ter Laan 222, Kocks 262, NEW 174,
Nagel e.a. 91.
fiemel mannelijke hennep (Kadier,
Meerlo-Wanssum). « lat. ßmella
'vrouwtje' (wijst op oude verwarring
van de mannelijke en vrouwelijke

plant).
TT XXXVI 102.
fiep speen van rubber (oostnbr.).
Klanknabootsend.
Hoppenbrouwers 1996, 116, Vos/Van
der Wijst 57.
fieperke jankfluitje (wnbr.). Afleiding bij een ww. « hgd. fiepen 'janken' (klanknabootsend).
Heestermans 1988, 13.
fierter, fietel relikwiekast (vla.). «
mlat. feretrum 'draagbaar' of ofra.
fertere (afl. van lat. fero 'ik draag').
De relikwieën werden nl. in een kast
op een baar rondgedragen.
De Bo 279.
fiesternölle, fispernölle knutselen
(limb.). Wsch. min of meer tautologische samenstelling van nl. fitselen,
fistelen (= mnl. vitselen - nl. fiitselen
'met geduld bezigzijn, frutselen') +
neulen f 'zaniken'. De overgang / > r
kan een geval van dissimilatie zijn.
Volkskultur an Rhein und Maas, 8
Jahrg. 2/89 31-32.
fieteldans, fiedeldans met stuiptrekkingen gepaard gaande zenuwziekte
(vsch. dial.). Volksetymologische
vervorming van vitusdans (het vioolspel dat de dans begeleidde heette
fiedelen). St. Vitus werd tegen deze
ziekte, de chorea minor, zoals ook
tegen de chorea maior, een hysterische danswoede, aangeroepen, wschl.
omdat zijn feest valt op 15 juni, dus
in het solstitium, de tijd waarin vroeger heidense zonnewenddansen werden uitgevoerd, en men enige uiterlijke overeenkomst waarnam met de
chorea maior.
Weijnen/Ficq-Weijnen, 147, 206.
fietemadrul, fijtemarul, fijtemakrul, fijgemadrul dadel, vijg, bep.
heel luchtig koekje, sullige vrouw
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limb., ovla.). Evenals fes, fös in westelijk Moezelfrankisch wschl. « lat.
vissio 'stank, wezel' (~ lat. vissïre
'veesten'), hoewel dan als woordbegin eerder w te verwachten was. Mogelijk dus contaminatie met veesten.
FS I, Krt. 3 + blz. 18-54, LB LXXlI,
437-457 (geeft andere etymologie).
fitsjou, vitsjou bunzing (fravla.,
wvla.). Via frans fissau of heterofonen « lat. vissio 'stank, wezel' (~ lât.
vissïre 'veesten') met diminutiefsuffix.
FS I, Krt 3 + blz. 48-54, LB LXXII
437-457 (geeft andere etymologie).
flapper, flepper vlinder (rond Antwerpen). Contaminatie van *lappër
(verkorte vorm van schoenlapper
'bep. bontgekleurde vlinder', zo genoemd naar de lapjesachtige tekening
op de vleugels) met een met 77 beginnende benaming, zoals flikketeer f
of flieflater, een variant van fij fouter

(wvla.). Het eerste deel is verkort uit
gekonfijte. Vergelijk voor het tweede
deel ouder nl. matroele 'bep. etenswaar', brock-madroeler 'schooier',
wvla. matrol 'gedroogde appel',
wvla. matrote 'slordige vrouw'.
Mogelijk « uit het fra., gezien fra.
dial. matron 'bep. zacht gerecht'.
TT XXXV 110-115, De Bo 591,
WNT IX 317.
fij fouter, flieflater vlinder (zuidelijk
vla.). = ohgd. fifaltra, os. fifoldara,
oeng. fifealde. Reduplicatieve vorming zoals ook lat. päpilio 'id.'. De /
is volksetymologisch ingelast.
HCTD IX 337-340.
fij stère zachte wind (Brugge). Afleiding bij 16e-eeuws vijst 'wind', ~
ono. flsa 'winden laten', ablautend ~
nl. veest 'scheet'. Misschien ~ lat.
spïrare 'blazen' en russ. pisjtsjatj
'fluiten'.
Bds 1997 nr. 4.
fint bep. vis, alosa fallax, op voorn
lijkende vis (div. dial.). Vgl. hgd.
finte 'soort haring'. De fint heeft een
rij van acht tot tien donkere vlekken.
Wschl. is de oorspr. betekenis 'gespikkelde' en is het woord een participiale afleiding van een i.e. wortel
die ook aanwezig is in lat. pingo 'ik
schilder', obulg. pïstrü 'bont', obulg.
pïstrcgü 'forel'.
Van Doorn 277, NEW 168, Van de
Water 54.
finte ingebeelde of geveinsde kwalen, streken (limb., Flakkee, oudbeierl., antw.). = nl. fint 'vals voorwendsel'. Evenals Genneps fint 'list' « it.
finta 'veinzerij' (~ it. fingere 'veinzen' < lat. fingere 'veinzen').
Opprel 55, WNT III 4493, Van Dinter e.a. 62.
fis, vis, visse, vesse bunzing (brab.,

ÎHCTD IX 371.
flat koeiehoop (kerkr.). = nl. vla =
hgd. fladen 'platte koek'. Ofwel ~ gr.
platus 'plat, breed', obulg. pieste
'schouder' ofwel ~ oind. prathatë
'uitbreiden'.
Amkreutz e.a. 90, NEW 788.
flatse, (ne ven vorm?) flatsje niet
slagen, sloffend lopen, met kletsend
geluid ergens uitkomen of vallen, een
misser maken bij het beugelen, om de
oren kletsen, ondiep ploegen (limb.).
= rijnl. flatschen 'met kletsend geluid
vallen, morsen'. De oorsprong is
klankschilderend (zoals bij brab.,
limb., gron. flèèr 'oorveeg'), nog
duidelijk in 'om de oren slaan' en
'met kletsend geluid ergens uitkomen
of vallen'. Uit deze ontwikkelt zich
'morsen' en daaruit 'een misser ma-
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433, NEW 169, IEW 834, EW 134,
WNT III4531.
fleers klap, brijachtige
massa
(nholl.). Wschl. klankschilderend
woord bestaande uit oostnl., brab.,
utr. flèèr 'oorveeg, klap' (= bij Kiliaan voorkomend fiere 'klap') met
toegevoegde affectieve s.
Boekenoogen
210,
Cornelissen/Vervliet 422, Hoppenbrouwers
(1996) 118, Maasen-Goossens 76,
EW 134.
fleerzen diarree hebben, gez. van
koeien (zaanl.). Klankschilderend
metƒ7 zoals ook gronsv. flojjere 'zich
hangerig voelen' en Urks flèèt 'diarree'.
Boekenoogen 210.
fleisdank,
plisdank
beloning
(versch. dial.). = nl. plasdank, oorspr.
'dank t.g.v. het iemand behaagd hebben'; het eerste deel is ontleend aan
een vorm van fra. plaire (< lat. placere) ~ fra. plaisir (» ni. plezier).
De Bont 1958, 176, WNT XII2341.
flenken spijbelen (rond Nijmegen).
Mogelijk < plenken | .
TNZNVII10.
flènneg, vlènneg, filaaineg, flendeg
fel, venijnig, gemeen (nbet., gron.,
Meierij). = mnl. vileinig 'gemeen,
lelijk'. Behoudens het suffix « fra.
vilain 'gemeen, lelijk' (= laatlat.
villanus 'kenmerkend voor de bewoner v.e. boerderij', afl. van lat. villa
'landhuis, landhoeve').
De Bont 1958, 175.
flens griep (holl., zeel., wutr.). Verkort uit via het fra. of eng. aan it.
ontleend influenza 'id.'. De eigenlijke
betekenis van dit woord, dat samenhangt met lat. fluere 'vloeien, stromen', was 'invloed'. Men dacht nl.
aan invloed v.d. steuren op het li-

ken bij het beugelen' en 'niet slagen'.
De betekenis 'ondiep ploegen' sluit
aan bij 'sloffend lopen'.
Amkreutz e.a 90, Kats 79,
Schols/Linssen 163, Van Dinter e.a.
62, Rh Wb II 566, Wrede I 228, ED
49-50.
flatterig glibberig, verregend (gron.).
Wschl. -fladderen (= fri. fladder)'e =
zw. fladdra), en zoals ook flodderen
een expressief woord voor een slappe
beweging.
Ter Laan 226, NEW 169.
flebs smakeloos, flauw, geestloos
(znl.). Misschien vervormd uit flets.
WNT III4536.
flechde baardeczeem (kerkr.). = nl.
vlecht 'bep. schapenziekte' = hgd.
flechte 'bep. huiduitslag'. De ziekte
lijkt nl. vlechtwerk op te leveren. Ook
lat. vïtiligo 'baardeczeem' hangt
samen met lat. vieo 'ik vlecht'.
Amkreutz e.a. 90.
flèèr vrouw (ong. bv. lichtzinnig of
tamelijk brutaal) (brab., vel., utr.,
limb.), lap (limb.), snee, jaap (znl.),
klap (div. dial.). Vergelijk voor het
samengaan van de eerste twee betekenissen slet en slons. Mogelijk is er
samenhang met fladderen: vergelijk
vleermuis naast deens flädermus,
maar ook met flard, dat weer te vergelijken is met mndd. vlerre 'brede
vormloze wond', welke betekenis
weer identiek is met 'jaap' (bij flèèr).
Ook liggen de betekenissen 'jaap' en
'klap' bijeen. Mogelijk gaat de r via z
op s terug (vgl. waren naast was) en
is een verband met no.dial. flas 'afhangend stuk schors' en ono. flasa
'splinter' en lit. pläskana 'hoofdroos'.
Van
Schothorst
128,
Maasen/Goosens 76, Cornelissen/Vervliet
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de betekenisovergang van een vorm
van een bewegingswerkwoord naar
een tijdsbepaling vergelijke men mnl.
varinc 'spoedig', afgeleid van varen
'rijden'.
Rutten 67, Cornelissen/Vervliet 423,
Mnl Wb IX 667-669, Claes 60, NEW
172.
flik door jongens gemaakte handboog, stokje met twee kippe veren
waarmee men werpt (hagel., Oerle). ~
mnl. vlieke, vleke 'slagpen van een
vogel, pijl', ~ ohgd. flukki 'pijl'. Het
woord is vanuit het Germaanse süperstraat ontleend in fra. flèche 'pijl1.
De Bont 1958, 176, Tuerlinckx 188.
flikketeer, flippeteer, flikkelantier,
flikkerantier vlinder (peell., antwj).
flikke- = mnl. vlieke slagpen van e0n
vogel, 16e-eeuws vleke 'vlinder'. ~
vliegen, -teer = misschien -ter in
wiewouter f.
HCTD IX 329-382.
flinken slaan, trappen, gooien (vla.).
= mnl. vlinken 'zich vlug bewegen'. ~
flink (= mndd. flink 'vlug'), -flikkeren ~ eng.fling 'met kracht werpen'.
Van een wortel die ook 'slaan' betekent en ook in lat. plango 'ik sla'
aanwezig is en in lit. plàkti 'slaan'.
De Bo 285, WVD 1 afl. rund 163,
NEW 171, IEW 832.
flint, fleent geweer (achterh.,
nlimb.). « hgd. flinte 'id.'. ~ vlings \.
Schols/Linssen 163, Van Dinter e.a.
63, Hulshof/Schaars 39, Huissen 68.
flisdènker, flisdanker vleier (Oerle,
Lommei). Afl. van een heterofoon
van fleisdankf.
De Bont 1958, 176.
flits, fliks misschien (n.o. van prov.
Luik). = hgd. vielleicht met adverbale
s.
Weiter par. 239.

chaam.
Weijnen/Ficq-Weijnen krt. 2, blz.
122.
flensen krachtig slaan, gooien (holl.).
~ lit. plësti 'scheuren'. Van een basis
die 'afscheuren' betekent en (met s
mobile) ook aanwezig is in hgd.
spalten, ni. spouw 'spleet', gr. sphallö 'ik werp'.
WNT III4534, Opprel 55.
fiere bovenreep v.d. zegen (zlimb.).
Misschien = nl. vlier 'vliering'.
Wschl. « ofra. filière, afl. van fil (<
XdX.filum 'draad').
Van Doorn 339.
fleren vleien, slaan, het paard op de
nek kloppen (brab., vla.). ~ flèèr I f
'klap'.
Cornelissen/Vervliet 423, WBD 678.
fleuken, flu ken lompen (Zeeuws).
Vgl. eng. dial. fluke 'haarlok', nl.
vlok, Iets plauki 'sneeuwvlok, afval
bij het weven', lit. plóukas 'een haar',
Iets. plaükas 'vlokken, rafels'. Dat in
het germaans de k ook aanwezig is en
naast de eu u verschijnt kan uit een
proto-indo-europese laryngaal verklaard worden, waar in het litouws de
acutus voor pleit.
Ghijsen 238, EDD II426, IEW 837.
fleus, flus (soms voorafgegaan door
daar), spoedig, aanstonds, daar even
(brab., hasp., oostvla.). = mnl. vleus,
vlus 'id.' < mnl. vluechs (naast mnl.
vlooghs). Als bijwoord gebruikte 2e
nv. van mnl. vlooch 'het vliegen' (=
hgd. flug 'het vliegen'). Grondbetekenis dus 'in de vlucht'. De eu kan
beschouwd worden als gevolg van in
het westen verbreide palalalisatie, die
men bv. ook in dial. zeun naast zoon
aantreft. De u is ofwel uit eu verkort
voor chs ofwel een gevolg van samenval met mnl. vluchts 'id.'. Voor
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send.
TT IV 59-60.
florte veesten (Zaans), flort weke
uitwerpselen, scheut vloeistof (dr.,
gron.). Met rt klanknabootsend zoals
bliert 'diarree'. Vgl oostfri. flûrtjen
'diarree hebben'.
Boekenoogen 214, Kocks 275, Ter
Laan 229.
flots slag met vlakke hand (leuv.,
aarsch.). Klanknabootsing.
TTXI215, Goemans202.
flouk ondiep, plat (gez. van een bord)
(nholl.). Wschl. ~ nl. vlak. Misschien
~ oeng. flóc 'platvis' en eng. flookfooted 'platvoetig'.
Pannekeet 99.
flou wijn kussensloop (antw., vla.). «
lat pulvinus 'kussen'. Vergelijk voor
de beginmedeklinker flerecijn naast
pleuris.
Roukens krt. 31, Cornelissen/Vervliet
427, Weijnen 1991, par. 47.
fluis te welig opwassen waarbij er
geen graan in het koren komt (antw.).
= (in de meervoudsvorm) Zeeuws
fluisen 'speelkaarten zonder waarde',
identiek met 16e-eeuws fluys 'volgorde van drie speelkaarten van dezelfde kleur' « fra. flux.
WBD 1482, WNT III 4579.
fobbus denneappel (oostnbr.). Wschl.
~ Wanroys foep 'id.' Vgl. 17e-eeuws
nl. fobbelen 'verfrommelen', fobbig
'kwabbig'. Expressief woord.
Swanenberg red. 1993-238, 283,
WNT III4599.
foefelen heimelijk iets doen (znl.). ~
foef 'slimme streek, smoesje'. Misschien ~ zw. fubbla 'prutsen, knoeien'. Expressief woord.
Goemans203.
foek veerkracht (oostnbr.). « fra.
fougue 'onstuimigheid' « it. foga

flitsebaoge, vlizbaom, flietsjboag
boog om mee te schieten (oostnl.). =
hgd. flitzebogen. Het eerste deel =
flits 'pijl, bliksemschicht' « fra. flèche 'pijl' (« heterofoon van mnl,
vlieke 'pijl' (~ vliegen)), of heterofoon van flik | . Voor het verdwijnen
van g in -baom vgl. Twents bruuëm
'bruidegom'. De -n, oorspronkelijk in
de 4e nv., assimileerde aan de anlaut
tot -m.
Hadderingh/Veenstra 92, Bezoen 54
en 49, Kluge 207, Hulshof/Schaars
39, De Bont 1958, 176, Endepols
100, Amkreutze.a. 91.
floain liefkozen, vleiend spreken
(noordh.). = (flik)flooien, vleien, hgd.
flehen, got. {ga)thlaihan 'liefkozen',
ono.flâr 'bedrieglijk'.
W. de Vries 1895,46.
floistern met grote vlam branden,
flakkeren (nholl., gron.). = eng. fluster 'gejaagd maken'. Abl. ~ ijsl.
flaustr 'in de weer zijn', ono. flaustr
'golf. Vgl. oostfri. flóstern 'verhuizen' . Van een basis die ook in vlieten
en vloeien aanwezig is. Betekenisontwikkeling: 'in beweging brengen'
> 'heen en weer gaan' > 'flakkeren'.
Ter Laan 228, WNT XII 4581, W. de
Vries 1928, 36-37.
flonken slaan (hagel.). ~ flinken f.
Tuerlinckx 189.
flont vod, afhangende lap (gron.). ~
gron. flontjen 'knoeien'. ~ wfa.fluëder 'lap'. - nl. flodderen ~ oeng.
floterian 'fladderen' en buiten het
germ. lit. plevèsüoti 'fladderen'.
Vergelijk voor de inlassing van n
dialectisch moons naast moos en
walch. frenze 'aardbei' « frz. fraise.
Ter Laan 229, NEW 171, IEW 835837, Weijnen 1991, 165-167.
floppe zoenen (nholl.). Klanknaboot-
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avi- 'schaap'). Reeds Oerindoeuropees.
TNZN afl. 2, nr. 6.
foor kermis, kermisgeschenk (vlabelg.). « fra foire 'kermnis' < vulglat.
ßria 'markt' (= \at. ßria 'feestdag' ~
\at. ßstus 'feestelijk').
WNT III4624.
förske driftkopje (nbrab.). In verkleinwoordvorm « fra. force 'kracht'
< laatlat. fortia, als vrouwelijk Zn.
opgevat onzijdig meervoud van lat.
fortis 'sterk' (= fra.. fort 'sterk').
De Bont 1958, 178, DELF 258.
fos, fozze, fossen bosje, plukje (dr.,
gron., twents). Wschl. < n.oosthl.
fotse 'bosje, dotje, mannelijke geslachtsdelen' (= znl. fots 'vod,
slechte vrouw'). Misschien ~ limb.
vot t 'achterwerk' (~ mhgd. vut
'vrouwelijke schaamte' ~ nl. vuil ~
XdX.pütidus 'stinkend').
Kocks 280, Sassen 49, Ter Laan 232,
Dijkhuis 296, WNT III4645.
fraaien zich verheugen (dr.), waarbij
hoort dr. fraaide 'vreugde'. = hgd.
(sich) freuen, 'id.' = mnl. (hem)
vrouwen 'id.'. Factitivum bij hgd.
froh 'blij' (= os. fra, frao 'blij' = ono.
frär 'snel', = eerste deel van nl. vrolijk). ~ oind. prävate 'hij springt op'.
Semantische ontwikkeling: 'snel' >
'opgewekt' > 'blij'.
Kocks 282, EW 413, Kluge 1975,
220.
frabbe, frobbe, wrabbe persoon met
verschillende eigenschappen als:
klein, venijnig, vitterig, ondeugend,
vervelend, agressief, dwarsliggend,
het hoogste woord hebbend (dr.). ~
dr. frabbel 'krom, knoestig exemplaar'. ~ lat. verberare 'met roeden
slaan', lit. vifbas 'gard' en russ. wérba 'wilg, wilgentwijg'.

'onstuimigheid' < lat. fuga 'vlucht'.
OV I 202-203, DELF 260.
foekepot, foeperpot rommelpot (div.
dial). Het eerste element is klanknabootsend.
Dijkhuis 294, Huissen 68, De Bont
1958, 183.
foem, fom neusvuil, bal. v. kolengruis en leem, dikke vrouw (limb.).
Van een basis die 'stinken' betekent
en ook aanwezig is in nl. vuil, lat. pus
'etter', oind. püya- 'etter'.
Endepols 101, Van Dinter e.a. 63,
Jongeneel 68.
foetele, foedele bij het spel bedriegen
(brab., limb.). « fra. foutre 'neuken'
(< lat. futuere 'beslapen').
Bont 1958, 183, Bernaerts 35.
foezelen moffelen, rappe slinkse
handbewegingen maken (dr.). Misschien afgeleid van foezel 'slechte
jenever' (die werd wel in varkensblazen gesmokkeld) « Duits fusel
'slechte jenever' « lat. fusile 'vloeistof (aft. van lat. fundere 'gieten').
Hadderingh/Veenstra 94, Kluge 226.
fokkeln flakkeren (gron.). Afl. bij in
de Teuthonista van 1477 voorkomend
vocken 'waaien' (= hgd. focken
'waaien').
Ter Laan 231,D Will 1863.
fontonten, fantonten overbodige
plichtplegingen, uitvluchten (brab.). «
font ange 'bep. kapsel met linten en
strikken', genoemd naar Mlle de
Fontanges, een maitresse van Lodewijk XIV, die het eens bij opstekende
wind droeg.
TT XXIII 127-130.
fooi, vooi, voei, voe, veu vrouwelijk
konijn (brab., achterh.). Vervormingen bij ooi, euie, eu 'id.' in gron., dr.
en n.o. van stellingw., identiek met
ooi 'lam' (~ lat. ovis, gr. ois, oind.
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= mnl. wrenscen 'id.', dee. vrinske
'id.' ~ mnl. wrensc 'tochtig', dee.
vrinsk 'tochtig' ~ mnl. wrene
'hengst', ono. reini 'hengst'. Verdere
etymologie
onzeker.
WBD 613-614.
frenze, freze aardbei (walch., westelijk zvla., wvla.). « fra. fraise 'id.' <
vulglat. fraga 'aardbeien', opgevat
als vrouwelijk enkelvoud. De s is in
het fra. ingevoegd onder invloed van
framboise 'framboos'.
TNZN III 14, DELF 262.
frètele met een gaffeltje een nestje uit
een holle boom draaien (Oerle). Ablautend frequentatief bij door Kiliaen
opgetekend wrijten 'draaien', van een
wortel die 'rijten, kerven' betekent en
aanwezig is in got. writs 'streep',
ouddee. wrait 'kerfde', nhgd. reissen
'rijten', eng. write 'schrijven'.
De Bont 1958, 180, IEW 1163-1164.
(voor de) friem voor de schijn (wnbr.). « fra. (pour la) frime 'id.' < ofra.
frume ielijk gezicht' < lat. frumen
'keel, bek'.
Heestermans 1988, 82, DELF 265.
frioen kneu (wvla.). « oudpic. frion
'id.'. Onomatopee.
FEW III 780, TT XXIII 118, TNZN
VI 7.
froes darmscheil (leuv.). « wa. frase
(= fra. fraise 'id.', afl. van ouder fra.
fraiser 'uit z'n omhulsel halen', ~ lat.
frendere 'tandenknarsen').
Goemans 206, DELF 262.
frontal kopriem (antw., brab.). « fra.
frontal 'id.' (= lat. frontale 'id.', afl.
van lat. frons 'voorhoofd').
WBD 706.
frosseln worstelen (oostnl.). = worstelen.
Kroesels 83.

Kocks 282, IEW 1153.
frak jas (znl.). « fra. frac « eng. frock
« fra. froc 'monnikspij' « Frankische
verwant van ohgd. hrok (= nl. rok).
Vercoullie2 79, DELF 262, 266.
fraksln, frosseln worstelen (noordh.,
dr.). = (behoudens de umlautsfactor)
ofri. wraxlia, oeng. wraxlian. ~ nl.
worstelen ~ mnl. wrastelen 'worstelen'. Wschl. ~ wrikken, wroeten,
worgen.
W. de Vries 1895, 30, Sassen 47.
frank, vrank, vrenk knikker (limb.).
Afl. van 16e-eeuws wranghen ~
wringen; knikkers werden van leem
samengeperst.
Roukens 273-279, kit. 51.
frankef knikker (kerkr.). Verbleekte
tautologische
samenstelling
van
frank | 'knikker' en huuf f 'knikker'.
Roukens 274.
frankel knikker (rond kerkr.). =
frank | 'knikker' met verkleiningssuffix, of contaminatie van frank f
'knikker' en marbel f 'knikker'.
Roukens 274.
freit tegen de muur gemetselde beer,
een van de muurtjes om de haard
(znl.). Vgl. ofra. frit, fra. fruit 'afschuining van een muur'. Wschl. is
het znl. woord aan het franse ontleend.
Goemans 207, WNT IH 4674, WBD
41.
frenen ciseleren (wvla.). Afl. van
* chanfrein « fra. chanfrein 'afkanting' of rechtstreeks « fra. chanfreiner 'afkanten', zelf een ss. van chant
'kant' en fraindre 'breken' (< lat.
franger e 'breken').
De Bo 289, TNTL XXX 299-303.
frensen, (iteratief) frenselen hinneken (ten noordoosten van Mechelen).
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frotten hard wrijven (vla., brab.). «
fra. frotter 'id.' (met onduidelijke
etymologie).
Goemans 208.
fuit veulen (wnbr.). Mogelijk via een
fra. vorm « lat. fetus, foetus 'jong
dier'.

TNZN I krt. 5, Stroop 1970, 25-26,
WBD 543.
futsel uitslag (Oerle). Mogelijk verbastering naast got. thrutsfill evenals
drutsel \.
De Bont 1958, 179.
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G
wer ~ gabbelen | , alle labiaaluitbreidingen van een i.e. basis die 'gapen'
betekent en ook in gr. chaskö 'ik
gaap' aanwezig is.
De Bo 295, Ghijsen 245, IEW 419422, NEW 179.
gabbelen stiekem (spottend) praten
en lachen (gron., twents). = mnl.
gabbelen 'lachen, babbelen', = eng.
gabble 'rebbelen'. Evenals wvla.
gabberen 'snateren' (met daarbij
mndd. gabberie 'scherts') en, Zeeuws
gabberen 'babbelen' en eng. dial.
gabber 'vlug en onophoudelijk praten', afl. bij mnl. gabben 'spottend
lachen' (= eng. gab 'kletsen', ofri.
gabbia 'aanklagen', ono. gabba 'voor
de gek houden'). Alles ~ gapen, ~
gabbe f.
Ghijsen 245, Dijkhuis 300, Ter Laan
236, Sarauw 271, NEW 179, WNT
IV 114-115 (aanvechtbaar), EDD II
528.
gadden oprapen, verzamelen (achterh.). Misschien = ohgd. {bé)gaton
'treffen', mhgd. gaten 'gelijke dingen
bijeenvoegen'. Misschien = gaaie \
'zinnen' en grondwoord van nl. vergaderen en vergaren.
Hulshof/Schaars 42, IEW 423-424,
NEW 180.
gaenk mannetjesgans (venr.). = rijnl.
jenkt = nl. gent = eng. gannet. ~ gans.
Schols/Linssen 167, Rh Wb II 1018.

gaaien zinnen, naar wens zijn (Meierijs, limb.). = mnl. gaden 'bevallen'
~ gade 'echtgenoot', gading, weerga.
De grondbetekenis 'passend' is ook
aanwezig in ablautend ~ goed. Van
een wortel die betekent 'verenigen,
passen bij' en ook aanwezig is in
vergaderen en obulg. godü 'juiste
tijd' (= russ. god 'jaar'). Semantische
parallel: het lijkt mij en eng. like
'houden van'.
Ceelen e.a. 1978. 13, Van der Vleuten 33, Schols/Linssen 167, Alsters
e.a. 130, De Bont 1958,208.
gaal bui (nholl.). = eng. gale 'storm'.
Misschien oorspr. een bnw. gezien
no. galen 'slecht (gez. van het weer)'
en ono. galenn 'gek, razend'.
Pannekeet 102, ODEE 385.
gaar, jaar halfhoge deur, tuinpoortje
(zolimb.). = Akens jar 'hek, traliewerk'. = oostmnl. gader 'hek, traliewerk'. = hgd. gatter 'hek, traliewerk'.
= ohgd. gataro (lat. valvae, ostid). =
ozw. gadder 'hek, traliewerk', ~
tegader, vergaren, gade, weerga. De
grondbetekenis is: 'passend bijeen
gevoegd'.
Jongeneel 19, Amkreutz e.a. 122,
Hermanns 227, Kluge (1975) 235.
gabbe gapende wond (vla.). = eng.
gab 'mond', ~ gapen (= hgd. gaffen
'met open mond aankijken'), ~ oijsl.
gap 'wijde opening' en formeel nau-
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gaert - garetig

gaert lange stok (vla., brab., limb.,
zaanl., bommel.). = mnl. gheerde, os.
gerdia, hgd. gerte, eng. yard. ~ vormen zonder oorspr. / in het suffix: nl.
gard 'roe', lat. hasta 'lans'. Vergelijk
voor de betekenisontwikkeling nl.
roede 'dunne stok' en 'landmaat'.
Bernaerts 38, NEW 183-184.
gaffeltand oorworm (geldov.). Ss.
van gaffel en tang. Het beestje is naar
zijn staartaanhangsels, die samen op
een gaffel of tang lijken, genoemd.
De slotmedeklinker is ontstaan door
volksetymologie.
WALD 309-310, TT VI 161.
gagel tandvlees, verhemelte (n.o.). =
oeng. geagl 'keel', noordfri. gogel
'tandvlees'. Voor betekenisovergang
tussen 'verhemelte' en 'tandvlees'
vergelijke men hgd. gaumen naast
eng. gums. De betekenis 'keel' is wel
de oudste (zie het oeng. woord en
gron. zai het n kwoade goagel 'ze
heeft een grote bek, ze spreekt
kwaad'). Een velaire consonant staat
wel vaker aan het begin van woorden
die de keel aangeven (keel, fra. gorge
enz.; let ook op geeuwen).
Hulshof/Schaars 42, WALD 1993,
66-67, Ter Laan 263, WNT V 140,
W. de Vries 1895,36.
galdagen dagen rond 16 oktober
(dr.). Genoemd naar de H. Gallus
wiens feest op 16 oktober gevierd
wordt. Een van de in het Drents zeldzame herinneringen aan het katholicisme.
Kocks I 290.
galgejong bos hout van dikke stokken (wvla.). Wschl. een metonymia
die verband houdt met bestraffing.
De Bo 296; HCTD XIII 383.
galpert sul (Meierij). Afl. bij galpm
Î-

De Bont 1958, 184.
galpm schreeuwen (vel.). = os.
galpon 'schreeuwen'. ~ gelp f.
Mulder 41, Van den Bremen 48.
gander, (met in vogelnamen als uibik f vaker voorkomend /^-suffix)
ganderik mannelijke gans (brab.). =
eng. gander 'id.' = mndd. ganre 'id.'.
~ gaenk f.
WBD 1010, NEW 197.
gaon korenzwad (Cuyk, nlimb.). Met
opmerkelijke g, mogelijk, gezien de
variant ge-aan, een overblijfsel van
collectief ge-, naast jaan f ('id.').
TON, Toelichting bij kaart 1-10,
1957,blz.21.
gaor (bijw.) geheel en al (limb.,
brab., westerw.). = hgd. gar 'id.'.
Bijwoord bij gaar (= mnl. gaer 'gereed, gaar', ono. gerr 'gereed').
De Bont 1958, 208, Schols/Linssen
167.
gaorden, goorden, gaor, gaoren tuin
(achterh., Twents). = nl. gaarde =
hgd. garten = tweede deel van nl.
boomgaard = got. gar ds 'huis'. ~ lat.
hortus 'tuin', gr. khórtos 'omheinde
ruimte'. Of de Slavische en baltische
vormen in bv. Belgrado, Novgorod,
Petrograd en lit. gardas 'omheinde
ruimte' oerverwant of aan het germ.
ontleend zijn, is onzeker.
WALD 1987, 55, NEW 279, Dijkhuis
304.
garetig I, garretig prikkelbaar
(zlimb.). Afl. bij gard, dat zijn betekenis 'roede, twijg' uit die van 'stekel' ontwikkeld kan hebben, met een
achterv. -etig, dat zoals in dial. levetig uit -end en -ig ontwikkeld is.
LAW 66-72.
garetig II lijdend aan cysticerose
(gez. van varkens) (Epen). Vgl. de
oudere vormen gaerdatich en goor-
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garm - gazet

Schols/Linssen 169, Alsters e.a. 132,
WNT IV 308, Amkreutz e.a. 122.
gaspelier gras- en tuinanjer (fravla.).
Eerste deel = vla. gers 'gras'. Het
tweede deel < violier. De overgang
van v in p is singulier.
Brok 1991, 23.
gast, gars korenhok (nlimb., brab.,
oostnl.). ~ rijnl.-luxemb. garren
'moeizaam snijden', rijnl. garre 'oud
stomp mes', ouder eng. garse 'insnijden'. ~ miers gerraim 'ik snijd af (de
oorspr.: betekenis is dan: 'het afgesnedene'; vgl. hessisch sichling 'roggeschoof ~ nl. zicht) ofwel = gast
'kerel' (er zijn nl. semantische parallellen in: paap en menneke voor
'groepje schoven in het midden van
een hok' en 'hok van weinig schoven').
Dijkhuis 305, Goossens 1963, 142143, Foerste 30.
gatepetiel, gatemetiel vergiet (holl.,
vla.). Ss. van gaten (mv. van gat) +
plateel « ouder fra. platel (= fra.
plateau). Mogelijk met invloed van
lat. patella, diminutief van lat. patina
'schotel'.
TT XXI 59-71, WNT IV 345-346.
gavel I etensvork, vork voor agrarisch gebruik (nlimb.). = mnl. gavel
'vork' = nl. gaffel = hgd. gabel
'vork'; vgl. Oudiers gabul 'vork,
galg'. Mogelijk ~ gapen. Benoemd
dan naar de gapende vorm.
Roukens 130, Schols/Linssen 169,
Van Dinter e.a. 66.
gavel II, (mv.) gavels stuipen (z. van
belglimb.). Afl. bij gave 'id.' te
Nieuwenrode. ~ begaving f.
D 59, 17d, 2.
gazet, gezet krant (belgvla., limb.). «
fr. gazette 'krant' « Venetiaans gazete
(= it. gazetta 'Italiaanse munt die de

datig. Bij de ziekte bevinden zich
blaaswormen in het lichaam. Aangezien de ziekte ook met vinnigheid
wordt aangeduid, valt te denken aan
samenhang met gard, dat zijn betekenis 'twijg, roede' uit die van 'stekel'
ontwikkeld kan hebben.
LAW 66-72.
garm, germ, girm vrouwelijk konijn,
ooi die nog niet gelammerd heeft
(limb., geld., utr., Meierij, antw.).
Vgl. ono. gymbr 'eenjarig schaap',
onfr. ingimus 'dier dat een winter oud
is' en gr. khimaira 'geit' naast kheimerinós 'winters'.
TNZN II 7, NEW 184, 488, WBD
895.
garre (Zeeuws, waasl.), gôr (tess.),
gerre (vla.) kier. Nultrap bij nl. geer
(= ono. geiri 'wigvormig stuk aan een
kledingstuk' en oiers gae 'speer' <
oerg. *gaiza(n)). Voor gôr vergelijk
men tess. bar (= ni. bar) en voor
gerre mnl. merren 'marren' naast nl.
marren en got. marzjan 'ergeren'.
Ghijsen 254, De Bo 318, Teirlinck I
481, Joos 229, WVD II afl. IV 93,
Keyser 71, 34, NEW 188, 156, 429430.
garten, gerten, jarten, jirten doelloos slenteren, uit de weg gaan
(wvla., nholl.). ~ géért f.
De Bo 341, 362, Boekenoogen 230,
231.
garzele, garstele zwartschroeien
(gez. van de bovenkant van roggebrood) (nholl.). = ouder nl. gorstelen
'verschroeien' ~ russ. gorétj 'branden', oind. ghrnoti 'gloeit'.
Pannekeet 103.
gas, jaas, gats steeg (geld., limb.). «
hgd. gasse 'id.' (= zw., no. gâta
'straat', dee. gade 'straat', got. gatwo
'id.').
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gebbe - geen

prijs van een krant was'), als verkleiningsvorm « gr. gaza 'koninklijke
schat', wschl. « Middelperzisch ganj
'schat'.
Frisk 282, Van Veen 287.
gebbe schepnet aan gaffelvormige
stok (zholl). ~ gavel I \.
WNT IV 384, Van Doorn 243.
gebben steriliseren, gez. van biggen
(dr.). ~ gebbe \ ~ znl. gabbe 'gapende wond'. ~ waasl. gibbe 'mond'. ~
gapen (= russ. zevâtj 'gapen').
Kocks 300, NEW 179, Joos 258.
gebeer, gebèèr misbaar (n.oostnl.). =
nl. gebaar. ~ gebieëre f.
De Bont 1958, 192.
gebelschop, schebelskop mombakkes (gron.). Eerste deel = schabel
'voetenbankje' « ofra. exabelle 'id.'. <
lat. scabellum 'voetenbankje'. Het
tweede deel = kop 'hoofd'. Het
woord gaf oorspronkelijk dus een kop
op een kleine stander zoals in een
dameshoedenzaak aan.
Groningen I 57.
gebieëre, gebaere, gebaren doen
alsof, laten blijken (zonl.). = hgd.
gebühren, 'id.', ouder ni. gebaren
'id.'. Afleiding bij mnl. baren 'zich
vertonen' (afl. bij baar 'bloot').
WNT IV 381-382, TT VI 116,
Schols/Linssen 169.
gebont gebint (Meierij). Ablautend ~
gebint ~ binden.
WBDI11.
gedanke gedachte (Gennep). = hgd.
gedanke = os. githanco = oeng. gethonc. Verbaalabstractum bij denken
(= got. thagkjan 'denken').
Van Dinter e.a. 67.
geder, geer, gidder, gier uier
(n.oostnl., vel.). ~ uier maar met
singuliere ontwikkeling.
TT V 24-28.

gedoe boerderij (wvla., brab.). Niet
afgeleid van de stam van doen, maar
gesubstantiveerde infinitief gezien
het feit dat het woord ook als gedoen
verschijnt en omgekeerd doen in het
peell. doe luidt.
WBD I 5-7.
gedoest gedrongen (nholl.). Afl. bij
nl. duist 'bep. onkruid', mnl. doest
'spelt', hgd. dosche 'bosje, kwast',
no. tusta 'verwarde massa'. ~ Twents
duusholt 'struikgewas'. Van een
basis met bet. 'gedrongen', 'verward', die ook aanwezig is in duim en
duizend.
Pannekeet 105, Dijkhuis 252, NEW
142-143.
gedukkelek gebrekkig (Oerle). « fja.
caduc (~ lat. cadere 'vallen') met
achtervoegsel -lijk.
De Bont 1958, 194.
gedwasse, gedwase uiterlijke gedragingen (mv.), de verkeerde plannen
aanduiden (Meierijs). Meervoudsvorm bij 17e-eeuws gedwaes 'spookbedrog'- mnl. gedwas 'spookfoedrog', Mills gedwes (met singuliere
e) 'voorteken' en mhgd. getwas 'bedrieglijke spookachtige verschijning'.
~ dwaas in de betekenis 'bedrieglijk'
(vgl. een dwaas idee).
Swanenherg 1991, 87, mat. van P.
Vos, Weijnen 1937, 198, OV I 203,
WNT IV 654.
geel groot werpnet (limb.). < gedel «
ofra. guidel (= fra. guideau), verkleinwoord bij m.e.lat. guada.
Van Doorn 300, REW 382 (andere
etymologie).
geelgou wielewaal (n.oostnl.). Benoemingsmotief: de gele, gouden
kleur.
TT II23-27.
geen, gein, gien, gee, gei, geer, gie

geeps - gelag

geetling, gietling merel (n.oostnl.).
Gezien de rijnl. glosse gêtfugil kan
het eerste deel identiek zijn met geit.
Het zakelijk verband is echter onduidelijk. Op grond van mhgd. giude
'jubel' kan voor geet-, waarvan de
vocaal ook op ogerm. eu zou kunnen
teruggaan, het motief ook in de zangkunst van de vogel gezocht worden.
WALD 376, TON afl. 1, krt. 10 +
Toelichting 90, Goossens 1988, 3840.
gègend omgeving, streek (Gennep).
Gezien de begin -g wschl. £ doch «
hgd. gegend, wsch. evenals mnl.
jegenode 'streek' leenvertaling « fra.
contrée 'streek' of « it. contrada
'streek'; vgl. lat. contra 'tegen'.
Van Dinter e.a. 67.
gehengen toestaan (vel.). = mnl.
gehengen 'id.'. Causativum bij hangen. Letterlijke betekenis: (de teugels) laten hangen', dus in oorsprong
een ruiterterm.
Van Schothorst 132.
gehing beslag waaraan een deur in
een kozijn hangt (Huissen). = nl.
geheng, hgd. gehänge. Afl. van
* hengen 'doen hangen' (causativum
bij hangen).
Huissen 70.
gel, geld loos, niet drachtig, niet
bevrucht (gron., dr., nholl.), geit
gesneden vrouwelijk jong varken
(div. dial.). = fri. geld 'onvruchtbaar,
onbevrucht', ono. geldr 'onvruchtbaar' ~ eng. geld 'lubben, onvruchtbaar maken'. Van een wortel die
'snijden' betekent en aanwezig is in
got. giltha 'sikkel'.
NEW 190-192, Heeroma 1951, 287288, WNT IV 1067, Pannekeet 106,
WBD I 809.
gelag wat iemand gelegen komt

graszwad, korenzwad
(n.oostnl.,
oostnbr.). = wfa. geine = jaan f.
Wellicht is de n oorspronkelijk, maar
later als meervoudsuitgang geïnterpreteerd, waardoor de «-loze vormen
ontstonden. Mogelijk zijn de palatale
klinkers aan eeny' bevattend suffix toe
te schrijven.
BMDC 1955, 41-56, TON krt 2 met
Toelichting, NEW 874.
geeps ziekelijk flets (nholl.), geep,
gepig 'id.'(dr.). Afl. van geep 'bep.
vis' (wschl. afl. van nl. gijpen 'naar
adem snakken').
WNT IV 687-688, TNTL Lil 78-79,
Kocks 305.
{pp dé) gèèrt of gèèr (gaon) er snel
vandoor gaan (wnbr.). ~ 17e-eeuws
nl. gerden 'de benen uit elkaar zetten'
(= hgd. gräten), ~ got. griths 'schrede', ~ garten \. Wschl. ~ schrijden.
Wschl. ~ lat. gradior 'schrijden' en
lit. gridiju 'ik ga'. Echter geeft Brees
de gërde äf gaan 'verdwijnen, weggaan', aanleiding te denken aan got.
gards 'huis', een /-stam. Vgl. echter
gr. khórtos 'omheining', lat. hortus
'tuin'.
Heestermans 1988, 65, WNT IV
1629, LB XIV 45, Leiegouw
XXXVII 321-323.
geesem ongezond van kleur, met een
flauw makend gevoel van plotseling
opkomende honger, waarbij men
neiging tot gapen heeft (Hattem, dr.).
Het eerste deel is ook aanwezig in nl.
geeuwhonger (vgl. ndd. geehunger).
Het is identiek met hgd. jäh 'steil' en
in het nl. volksetymologisch tot
geeuw- geworden. Het tweede deel is
het achtervoegsel -zaam. Vermoedelijk heeft er een tussenvorm van het
type *geehongerzaam bestaan.
Mulder 42, Sassen 61.
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geleeg - gelp

(Oerle). = mnl. gelach 'wat iemand
gelegen komt'. Afl. bij mnl. geliggen
'gelegen zijn'.
De Bont 1958, 195, Mnl Wb II 1184,
1236.
geleeg, geleg, (ss.) binnengeleeg,
binnengeleg huisakker, boerenerf
(brab., vla.). = mnl. gelege 'kasteel',
mndd. gelege 'ligging'. Afl. met
collectief ge- bij liggen.
WBD 185, WVD I afl. II 269, WNT
IV 1038, Mnl Wb II 1214.
geleg (nog niet gebonden) graanschoof (limb.). ~ (neer)leggen.
Bernaerts 39.
gelei wagenspoor (zlimb.). Afl. bij
geleiden.
Van Sterkenburg 253.
geleis rails (Huissen). « hgd. geleise
'id.'. ~ leis f.
Huissen 71.
gelenk middenstuk van voet of zool
(wnbr.). = hgd. gelenk 'gewricht'.
Oorspr. bet. 'lichaamsdeel tussen
ribben en bekken'. Als collectivum
gevormd van ge met een heterofoon
van ohgd. (h)lanca 'heup'.
Van Gestel 73, Kluge 1975, 244.
gelfs met schuine hoeken (leuv.).
Uitsluitend nl. woord, reeds bij Kiliaen. Afl. van mnl. gehe, de oudere
vorm van golf, dat een wortel heeft
die ook in gillen optreedt. De betekenissen 'krom', typerend voor een
golf, en 'schuin' wisselen vaker af:
Duits krumm betekent nl. ook wel
'scheef; beide zijn namelijk tegengesteld aan 'recht'.
Goemans 227, WNT IV 1147-1148.
gelingen lukken (zolimb.). = hgd.
gelingen 'id.'. Van een wortel die
'licht, niet zwaar' betekent en ook
voorkomt in nl. long.
Jongeneel 20, Kluge 1975, 245.

gelint, glint, gèlent afrastering
(n.oostnl., zholl., znl.). ~ hgd. gelander (= kerkr. jelender 'balustrade').
Afl. met collectief voorv. van (Zuidduits dial.) land (~ lit. lentà 'plank'),
nog aanwezig in wvla. lange lertte
'opgeschoten meisje' en wvla. glßnten, metonymia voor 'langs staken
groeiende gewassen'. Getuige lat.
lentus betekent de wortel oorspr.
'buigzaam'.
Amkreutz e.a. 126, WNT IV 12221223, V 114-115, DB XXV 206,
WBD 219, WVD 142, Hadderingh/Veenstra 103, De vos 1991,
419, Kluge 244, IEW 677, HCTD
LXXII 174.
geile ondiepe kuil (Epe). Vgl. oettg.
gealla 'schaafwond', mhgd. galle
'afwijking in de akker', kleinruss.
zolok 'pijnlijkste plaats v.e. wond',
hit. kallar 'slecht'.
Van den Bremen-Van Vemde/Van
den Bremen 72, IEW 411.
gellig met een dikke buik (gez. van
schapen en geiten), misselijk, er nliet
gezond uitziend (gez. van mensen)
(vel., Twents, achterh.). Afleiding
van gal. Overblijfsel uit de oude
vochtenleer, die ziekten aan verkeerde vochtverdeling (o.a. van gal ) in
het lichaam toeschreef.
Van Schothorst 132, Mulder 43,
Wanink 100.
gelp, gilp welig, veel geslachtsdrift
vertonend, lang en smal, vochtig
warm, fel van licht (dr., geld., limb.,
brab.). = hgd. gelf. ~ oeng. gilpan
'zich beroemen', mnl. gelpen
'schreeuwen'. Ablautend ~ galpert f.
~ (nachtè)gaal, galm. Betekenisofttwikkeling: 'schreeuwen', > zich beroemen' > 'welig' > 'lang en smal' en
'vochtig warm'.

geluk - gengelen

Evenals eng. fortnight 'veertien dagen' (= oeng. ßowertlene niht) een
herinnering aan een cultuur die met
nachten rekende.
TT XLIV 42.
genan
naamgenoot,
kameraad
(Zeeuws). = ohgd. chinamno. Afl.
bestaande uit ge + naam + stamvormend achtervoegsel. Blijkens hgd.
naamvalsvormen als namen bevatte
de stam van naam een -n. Verder
werd mn > nn> n.
OT IX 175, WNT IV 1497-1498.
(zich of 'm) generen ijverig bezig
zijn, zich tevreden stellen (wvla.,
leuv.). = mnl. generen 'voeden, redden' = (zonder voorvoegsel) hgd.
nähren 'voeden' (~ nl. nering) = got.
ganasjan 'genezen' (overgankelijk;
met s t.g.v. analogie; causatief bij got.
ganisan 'genezen'; ~ gr. neomai 'ik
keer terug'). Grondbetekenis van de
wortel: 'behouden thuiskomen'. Vgl.
voor de verhouding s: r : was : waren; grammatische wisseling.
De Bo 314, Goemans 229, Mnl Wb II
1408-1412, WNT IV 1518-1521.
genes nageboorte (bet.). Afl. van
genezen. Semantische parallellen
leveren haal 'nageboorte' ~ helen,
ofri. sundels 'nageboorte' ~ ofri. sun
'gezond'.
TNF krt. 120, FWH Supplement 63.
gengelen, gängele, gingein slenteren,
straatslijpen, sukkelen (n.oostnl).
Vgl. hgd. gängeln 'leren lopen', iterativum bij mhgd. gengen 'doen lopen', dat een factitief is bij got. gaggan 'gaan' (gg uit te spreken als ng),
~ nl. gaan (= deens gaa), ~ gr. kikhanö 'ik bereik'.
Kocks 320, Dijkhuis 323, Ter Laan
260, Draaijer 1936, 16, Mulder 42,
EW 138, Kluge 1975, 231.

WNT IV 1276-1277, WBD 414, Van
Schothorst 17, WLD I afl. 4, 4,
Kocks 316, Schaars 1983, 117.
geluk door houtwal omgeven stuk
grond (kemp.). ~ luiken 'sluiten' (=
got. (ga)lukan 'sluiten').
Hoppenbrouwers [1996] 129.
gemecht, gemacht, gemach, gemeens, gemes mannelijke geslachtsdelen (brab., bommel., vel., nbet.). =
hgd. gemächt, ohgd. gimacht. Afl.
van macht, bedoeld als 'viriliteit'.
Vgl. voor gemechs en gemes: geraems f.
WBD 568, Van Schothorst 9, WNT
IV 1333-1334, Van de Water 78.
gemerig, met secundaire t gemertig
walglijk zoet (zlimb.). < *jémerig (=
mnl. jamerich 'ellendig'). Afl. bij
mnl. iamer 'misbaar' (> nl. jammer),
owfri. jamer, dhgà.jâmar.
Album Blancquaert 333-338.
gemet landmaat van wisselende
grootte, ongeveer tussen 3300 en
4479 vierkante meter (vla., ten n.o.
van Leie en Schelde,, zeel., zholl.,
nbr., antw.). Afl. bij meten. De oorspr. betekenis was in het algemeen:
'maat'. Dat was ook de betekenis van
os. en oeng. en soms nog van mnl.
gemet.
WNT IV 1422-1423, WBD 207-208,
MnlWblI 1355, WVDI 1,98.
gen (in gebruik met locale voorzetsels) lidwoord van bepaaldheid
(zlimb.) = gene = hgd. jener; een
andere minder wschl. opvatting ziet
er veralgemening in van een uit de(ri)
ontstane vorm die ontstond na preposities eindigend op n.
Mélanges J.L. Pauwels 1970, 169202.
genacht {zeggen) afscheid nemen
(zholl.). < goede nacht zeggen.
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genik - gerf

genik draaigewricht (venr.). = hgd.
genick 'nek'. Collectivum bij nek
(vgl. hgd. gebirge naast berg). Ablautend ~ hgd. nacken 'nek'. Van een
basis die voor 'iets ronds' gebruikt
wordt blijkens no. nakk 'bergkruin'
en oiers cnocc 'heuvel'.
Schols/Linssen 175, IEW 558-559.
genk vlug, dikwijls (holl.). Vgl. mnl.
genge 'gangbaar' en mnl. genge (=
mhgd. genge) 'gang'. ~ gang, gaan.
Voor 'vlug' vormt mnl. varinc 'snel'
(~ varen) een semantische parallel;
vgl. met een vaart(Je), met een gangetje.
Karsten 180, Boekenoogen 241, Mnl
Wb II1420.
genoajen {op) baat zoeken (bij)
(Oerle). Afl. bij Oerles genoaj 'verlichting van pijn' (= nl. genade =
onfr. ginätha 'genade'). Ablautend ~
got. nithan 'helpen'.
De Bont 1958, 198.
gepichel, gepuchel, gepuffel gepeupel (leuv., hagel., hasp.). < 16e-eeuws
ghepuffel < gepeupel « fra. peuple
'volk' (= lat. populus 'volk') + collectiva vormend ge-.
Goemans 230, EW 145.
gepse I aan de haal zijn (wnbr.).
Grondwoord van het iterativum dial.
gespelen 'haastig lopen'. Misschien
= kemp., hagel, gepsen 'met een
dunne roede slaan'. Van een basis die
'beslapen' betekent en aanwezig is in
oind. yabhati 'beslaapt' en in russ.
jebü 'beslaap'. Voor de samenhang
van de betekenissen 'beslapen' en
'slaan' vergelijke men neuken met
eveneens beide betekenissen en voor
de samenhang van 'haastig' en
'slaan' de uitdrukking: op hol slaan.
Swanenberg red. 1993, 152, 287,
Cornelissen/Vervliet 472, NEW 200,

IEW 298.
gepse II, gapse handvol, wat men in
beide handen naast elkaar kan houden
(n.oostnl.). = nl. gesp. Afl. bij gapen.
Dijkhuis 325, Hadderingh/Veenstra
97, Sarauw 245.
geraems, jerems geraamte, frame
(limb.). Afleiding van raam 'raamwerk' met ge en s, zoals limb. gederms 'gedarmte', gepeks 'bagage'
(vgl. hgd. gepäck).
Amkreutz e.a. 128, WLD II afl. V,
97, Publ LXXVIII-LXXXII 139.
gerak gerief, gereedschap, wat iem.
toekomt (n.oostnl., bunsch., Hattem).
= mnl., mndd. gerac 'het benodigde'
= fri. gerak 'het benodigde'. ~ raken
~ mnl., mndd. gereken 'te pakken
krijgen', ~ mhgd. gerecken 'bereiken', oeng. racian 'komen tot, besturen', nl. rekken, ~ lat. rego 'ik bestuur'. De oudste betekenis zal 'zich
uitstrekken tot' geweest zijn.
Hulshof/Schaars 44, Ter Laan 250,
Dijkhuis 325-326, Mulder 44, Nagel
e.a. 98, EW 299, 303.
gère gisten (limb.). = hgd. gähren
'id.'. Causativum bij ohgd. jesan
'id.'. ~ gr. zeö 'ik kook', oind. yasati
'hij kookt', -gier.
WLD II afl. II 38, Van Dinter e.a. 67,
EW 150.
gerechtzweer kind van broer of zus
(waasl.). Vgl. anderszweer f.
Joos 249.
geren begeren (vla., Oerle). = mnl.
gheren 'id.', ohgd. geron 'id.'.
Grondwoord van nl. begeren. ~ gaarne (= hgd. gerne = ofri. jerne). ~ lat.
hortor 'aansporen', gr. khairö 'ik
verheug me'.
De Bont 1958, 189, WNT IV 891.
gerf, gurref insnijding, geul, vagina
(nholl.). Van een basis die 'scheuren'
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gerôcht - gesem

betekent en ook aanwezig is in gr.
khardssö 'ik kerf en lit. zefti 'krabben'.
Daan 1942, 395, Boekenoogen 275,
Karsten I 190, IEW 441.
gerôcht beledigd (zeel.). = geraakt.
Vgl. gezocht naast zoeken en wacht
naast waken.
Ghijsen 272.
geruif wol van één schaap (roerm.).
Afl. bij roof f.
WNT XIII 1227.
gerven ruien (nholl.). = mnl. gherwen
'klaar maken' = onfr. gerwan 'sieren,
tooien' (vgl. gerfschaaf en oostnl.
gerfkamer 'kamer waar de priester
zich liturgisch kleedt'. Afl. van gaar
(= ono. gerr 'gereed' = hgd. bw. gar
'geheel').
Pannekeet 377. Boekenoogen 242.
ges, jes graanschoof (limb.). Wschl.
oorspr. meervoudsvorm bij gast t
'korenhok'. In natte zomers werd de
gemaaide haver maar in bundeltjes
van halve schoven opgezet. Om een
normale schoof te benoemen nam
men dan de meervoudsvorm.
Goossens 125.
geschejd verstandig (Gennep). = hgd.
gescheit = mhgd. geschlde 'slim'
(afleiding bij mhgd. schïden 'scheiden, uit elkaar gaan'). Ablautend ~
scheiden. De grondbetekenis is dus
'(met de geest) scheidend'.
Kluge 251, Van Dinter e.a. 69.
geschieër, gescheer paardentuig,
tafelbestek, gereedschap, kalvermachine (limb., Huissen, westelijk
ovla.). = hgd. geschirr 'gerei'. Afl.
van scheren in de oorspr. betekenis
'snijden' (= gr. keirö 'ik snijd'). De
oorspr. betekenis was dan ook 'door
snijden gevormd iets', een betekenis
die nog in ohgd. giscirri aanwezig is.

Houx 86, Huissen 71, WVD I afl.
rund 240, Schols/Linssen 176, Kluge
252, WLD II afl. V 156, WLD I afl.
10, 1-2.
geschift, geschieht (en zonder voorvoegsel) schift, schicht vagina van
een dier (antw., brab. en naaste
omg.). Van een i.e. basis die 'scheiden' betekent, waarbij men vooral
aan iets gespletens moet denken en
die aanwezig is in scheiden, lat. scindo 'ik scheur' en gr. skhizo 'ik
scheur' en verder met een labiale
formans in schiften, schijf, scheef f,
schibbe f, ofiri. skïvia 'delen' en hgd.
schiefer 'splinter, leisteen'. Een semantische parallel vertoont schede,
dat met scheiden verwant is.
WBD 372, 657, WLD I afl. 9, 40,
WVD afl. Rund I, 120, IEW 919-922.
geschot lendenpijn (leuv.). ~ scheut,
schieten; mogelijk nog van magische
oorsprong, de gedachte aan een
schietende demon.
Goemans 230, Weijnen/Ficq, 63, 64.
geschrit kruis in de broek (achterh.).
~ schrijlings (< schrijdelinck), afl. bij
schrijden. ~ ohgd. screiten 'uiteenspreiden' (historisch causatief bij nl.
schrijden). De betekenis 'wijdbeens
(gaan)' moet de oorspronkelijke geweest zijn.
Hulshof/Schaars 44, NEW 631.
gesem flauw van de honger (Epe).
Het eerste deel is gee van mnl. geedoot 'schielijke dood', nl. geeuwhonger (met volksetymologisch vervormd eerste deel), hgd. Jähzorn
'opvliegendheid' en identiek met
hgd.y'ä/j 'steil'. Het tweede deel = nl.
-zaam van wvla. traagzaam 'traag'
en n.oostnl. zazem 'verzadigd' (~
verzadigen en zat).
De Bo 1019, Van den Bremen-Van

gesjieperd - geujendienevèùl

Vemde/Van den Bremen 53, ED 243,
TT LUI 100-101.
gesjieperd gespikkeld, gevlekt (Bergen-op-Zoom). ~ cypers in: cyperse
kat 'zwart- en grijsgestreepte kat'.
Zulke katten kregen de naam van het
eiland Cyprus.
Heestermans juni 1997, 31, WNT III
2177.
gesluns, gesleuns ingewanden van
een geslacht dier, stukjes vlees, geslachtsdeel (geld., nlimb.). Met collectief ge- van slunse f 'afgescheurde
lap'.
Schols/Linssen 176, Houx e.a. 86,
Huissen 71, Mulder 44, NEW 651652.
gesj wel stenen fundering voor raamwerk (zlimb.). Afl. bij hgd. schwelle
'drempel' (= zult).
Veldeke 1993, 67, WLD II afl 9, 93,
94.
gesnarig vlijtig (wvla.). ~ dee., no.
snar 'snel', mndd. snarlïken 'snel',
no. snar a 'draaien, wringen'.
De Bo 320, Falk/Torp 1090.
gespéns spokerij (Gennep). Wschl. ^
maar « hgd. gespenst 'spook' (= os.
gispensti, ohgd. gispanst, beide afl.
bij ohgd. spanan 'lokken', mnl. spanen 'lokken'). Vermoedelijk van een
basis die 'trekken' betekent en ook
aanwezig is in nl. spannen en gr.
späö 'ik trek'.
Kluge 254, Van Dinter e.a. 69.
gestrid kruis in broek (dr.). ~ dr.
strie 'kruis in broek', ~ n.oostnl.
strieën | 'met grote stappen lopen'.
Kocks327,NEW710.
get I iets (limb.). Singuliere heterofoon van dialectisch iet 'iets'. Vgl.
naast nl. iemand, hgd. jemand en
mndd. giemant.
mat. S.G.V., Weijnen 1991, 161.

get II slopkous (vla., brab., limb.). «
fra. guêtre, wsch. « fränkische heterofoon
van
mnl.
wrest
'(enkelgewricht' (= eng. wrist, hgd. rist,
~ mnl. wrigen 'kromgroeien'). Er is
dus sprake van metonymia of van een
afl.
Cornelissen/Vervliet 483, Weijflen
1937, 155, Bernaerts 38-39.
getaken aanraken (zovla.). = met
regioniale rekking, afl. bij takken I f.
Teirlinckx 1491.
getèjd van plan (oostnbr.). Vdw. bij
teien Î- Het voorvoegsel ge drukt het
bereiken van een doel uit. Vgl. bet ij d
ÎOV I 229, De Bont 1958, 202,
MNCDN I 7-8
getrent, getränt afgericht (Oerle). =
mnl. getrahijnt. Vdw. bij mnl. trahinen 'mishandelen' « ofra. trahiner (=
fra. trainer, afl. bij lat. trahere 'trekken, slepen'). De betekenis 'afgericht, geslepen' is misschien beïnvloed door gedachte aan fra. trahir
'verraden'.
De Bont 1958, 202, Mnl Wb VIII
633-634
getrojje op zijn tenen getrapt
(kemp.). Pregnante betekenisontwikkeling v.h. voltooid deelwoord van
treden. Vergelijk voor de klinker
genomen naast nemen en gestolen
naast stelen.
Hoppenbrouwer (1996), 132.
geuë, gui gulp, scheut (dr.). Wschl. <
dr. geude < dr. geute (= geut | , afl.
van gieten).
Kocks 372.
geujendienevèùl knopkruid (kemp.).
Het laatste deel = nl. vuil (gesubstaintiveerd). Het onkruid groeide bij het
café van Dina Das, weduwe van Geu
(= lat. Godefridus) Verhoeven.

gèul - gewerre

Hoppenbrouwers (1996), 132.
gèul, goën, joër meter, doopmoeder
(limb.). = eng. godmother waarvan
het eerste deel god is. Eigenl. betekenis: 'moeder in zaken die God en
godsdienst betreffen'. Wschl. zijn /
en n uit r (van *moeder) vervormd en
zijn de woorden verholen samenstellingen. Een andere etymologie beschouwt gèiil als een /-afleiding bij
een heterofoon van got. gudja 'priester'.
Roukens 306-316, krt. 60.
geupsjel mestklont (Brunsum). = Afl.
bij hgd. gaupesche 'holle hand', afl.
bij (in 1544 geattesteerd) hgd. gaup
'vlakke hand', oijsl. gaupn 'holle
hand'. ~ lit. ziiipsnis 'iets minder dan
een handvol'. Van een wortel die
'gapen' betekent ook in nl. chaos («
gr. khâos 'lege ruimte') aanwezig is.
Een semantische parallel wordt geleverd door hamfel \ en oostnbr. moffel naast moffele f.
WLD I afl. I, 16, IEW 449, DW IV
1586-1587.
geurn, guurn stuivend ergens uitvallen (n.oostnl.). Zie godderen.
DB XXIII 207-211.
geut, goot bijkeuken (oostnbr., vel.)
= oeng. gyte 'goot'. Metonymisch
naar de afvoer van het vuile waswater. Mogelijk is het verschil van klinker aan oorspronkelijk al dan niet
aanwezig zijn van een umlautsfactor
in de volgende lettergreep toe te
schrijven.
WBD 64, Van Schothorst IV.
geuve, govie, (verklw.) goveken,
geuvel, geuvik, gevie grondel (limb.,
brab., vla.). « lat. gobio 'id.' Zeer oud
leenw. uit tijd van de Romeinse overheersing.
Van Doorn 233, Hoppenbrouwers

370.
geuving grondel (limb.). Met suffixtoevoeging < geuve |.
Van Doorn 233.
gevaar, gevaer paard en wagen
(n.oostnl., nlimb.). = fri. gefaer
'vaartuig'. Afl. van varen f (= hgd.
fahren) 'rijden'.
DBXIII, 111, Schols/Linssen 179,
Mulder 44
gevèèrs tweewielig rijtuig met kap
(Gennep). ~ gevaar 'paard en wagen'
f. Vgl. voor de s geraems
Weijnen 1991, 140-141, Van Dinter
e.a. 70.
gevellig dienstvaardig (Heerlen). =
hgd. gefällig 'dienstvaardig, welgevallig'. Afl. van gevallen 'behagen'.
Evenals bij bevallen kan men voor de
betekenis 'welgevallig' aan het gunstig vallen van het lot denken.
Jongeneel21,EW80.
gewarig waakzaam (znl.). = mnl.
gewarich opmerkzaam'. ~ gewaarworden, bewaren, waarnemen. Het
hoofdelelement = mnl. ware 'hoede,
zorg', ohgd. wara 'het achtslaan op'.
Het is ook aanwezig in eng. aware
'bewust'. Wsch. van een wortel die
'acht geven' betekent en aanwezig is
in lat. vereor 'ik vrees'.
Goemans 232, De Bont 1958, 203,
IEW 1164.
gewerf steel van de zicht (limb.). Afl.
bij werf f id.'.
WLD I afl. IV 56-57.
gewerre {laote), jeweëde (Josse),
gewarn (loatn), (laote) geworre
(laten) geworden (limb., gron.,
kemp.). = mnl. (laten) gewerden =
afl. met ge- bij mnl. werden (> mnl.,
nl. worden) 'worden'= hgd. gewerden
(lassen). Hgd. gewähren (lassen) 'id.'
is ontstaan door aanpassing aan ge-
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gewier - giement

van zwak \ 'id.'. Verg. voor de vorming gestreng naast streng.
De Bont 1958, 204, Swanenberg
1993,278.
gibberen lachend praten (hasp.).
Intensiefformatie met ander suffix bij
nl. giebelen (= dial. gij beien). ~ ndd.
gibbelen, gibelen 'spottend praten', ~
hgd. geifeln 'spotten', ~ eng. gibe
'spotten'. Van een zelfde basis als
tsjech. zipati 'hijgen'.
Tuerlinckx 219, NEW 205-206.
gicht bibberhanden (aarsch.), giçh
jicht (twents), gieg tetanus (maastn).
= nl. jicht 'gewrichtspijn' = fri. jecht
'belijdenis' = ohgd. jiht 'uitspraak' (~
ohgd. jehan 'zeggen, bekennen'). 0 e
oorspr. betekenis was 'door een formule magisch ziekte toebrengen'.
Vgl. vero. ndd. gichten 'medisch
onderzoeken' en het tweede lid van
biecht (= os. bigihto, waarvan het
tweede deel 'belijdenis' betekent).
Weijnen/Ficq-Weijnen 1995, 115,
Herrmann-Winter 100, EW 184.
gïeie(n) glurend kijken, begerig zijn
naar (Zeeuws). = 17e-eeuws gielèn
'bedelen'. ~ kemp. giejl 'muil, mond'
(= mnl., mhgd. giel 'muil'). ~ geeuwen (ohgd. giwën 'gapen'). Voor een
parallel in de klankontwikkeling zjij
gewezen op mnl. niel naast oeng.
neowol en nl. ziel naast got. saiwala
'ziel'.
WNT IV 2339-2340, Mnl Wb IV
2390, Ghijsen 277, Hoppenbrouwers
(1996), 134-135.
(doe verdulde) giement (verduivelde) kerel (heerl.). = mnl. giemant
'iemand', = iemand < mnl. ie 'ooit' +
man 'mens' + paragogische t. Naast
nl. iemand was bv. in het hgd. jemand
ontstaan en soms gaat begin-y' in g
over.

währen 'borg staan' (= mnl. gheweren 'waarborgen', ~ waarborg, ~ lat.
vereor 'ik vrees').
Amkreutz e.a. 130, Schols/Linssen
180, W. de Vries 1895, 70, Journal of
english and germanic philology
XVIII 250-271, Hoppenbrouwers
134.
gewier rumoer (Uddel.). ~ wierig f.
Afl. bij 16e-eeuws wieren 'ronddraaien'. Vgl. wier ï 'ijzerdraad'.
Winkler I 329.
gewijd onz. znw. macht (ovla.). =
wvla. gewijd 'gewijde zaken'. In het
ovla. wordt de oorzaak voor het gevolg genoemd; de betekenissen
stammen uit de R.K. sfeer.
Lievevrouw-Coopman 457, De Bo
372.
gewörmt insecten, (metaforisch)
kleine kinderen (ensch., Asten).
Evenals oorworm relict uit de voorwetenschappelijke tijd, toen worm
een veel ruimere betekenishad, o.a.
ook 'draak' en 'slang' betekende,
zoals mnl. worm.
Bezoen 29, eigen mat.
gewoud macht (vel.). = hgd. gewalt =
(uit een vorm met umlautsfactor) nl.
geweld, hgd. walten 'heersen' (= got.
waldari). Van een basis die 'sterk
zijn' betekent en ook aanwezig is in
lat. valere 'krachtig zijn' en in Tochaars B walo 'koning'.
Van Schothorst 135, Kluge 835-836.
gezaoms zaad (zlimb.). Afl. bij zaom
j . Vergelijk voor de vorming geraems.
WLD I afl. 4, 25-26.
gezeeg, gezeeëg mak (brab.). ~ zeeg
Î 'mak'
WBD 611-612.
gezwak lenig, flink (oostnbr.). Met
versterkend voorvoegsel gevormd
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gieps - gleistereg

Verzamelde opstellen Debrabandere
131-133.
girreln, gorreln dwarrelen (dr.). ~ dr.
girrelachtig 'korrelig'. ~ n.oostnl.
geurn | 'stuivend ergens uitvallen'.
Kocks 339.
gland gloeiend (nholl.). = het grondwoord van fri. glandich 'id.'. ~ gloeien, glans.
Heeroma 1951, 287.
glaren, glaeren, glariën 'doordringend aankijken, verwilderd aankijken' (wvla. zbev.). = mnl. glaren
'kleurig glanzen vnl. gez. van ogen'.
= mndd. glaren 'gloeien, glanzen'. ~
eng. dial. glare 'vaste wilde blik'.
Wschl. ~ glas.
Ghijsen 279, De Bo 331, EDD II 634,
WNT V 33.
glei, glaai glanzend, glimmend, glad
(vel, gron., zaanl.). = iers glé 'glanzend'. Afl. bij ofri. glia 'gloeien',
ono. gljä 'glinsteren'. ~ glimmen. ~
eng. gleam 'glanzen'.
Boekenoogen 248, Ter Laan 260,
IEW 432. NEW 210-211, TNTL
XXXIV 15-16.
gleien glimmen (noordoverijs.). ~

Jongeneel21, Weijnen 1991, 161.
gieps dunne roede (oostnbr.). = 16eeeuws nl. ghispe 'gesel', oostfri. gisp,
gispe 'smalle riem'. Grondwoord van
nl. gispen. Wschl. ~ gesel.
OV 1204, NEW 209.
gier, geer, gidder uier (n.oostnl.). =
os. geder 'id.' ~ uier (< mnl. ûder),
maar uit een vorm die oorspr. achter
d een andere vocaal heeft gehad. De g
is ofwel een gevolg van singuliere
ontwikkeling, of het voorvoegsel ge(een uier heeft vier kwartieren en kan
dus als collectief gezien worden).
NEW 757-758.
gietsig, jietsieg gierig, zuinig (achterh., zolimb.). = hgd. geizig 'gierig'.
~ russ zjdatj 'wachten', lit. geidziù
'begeer'.
Jongeneel 21, Amkreutz e.a. 132,
Hulshof/Schaars 45.
gïëzel ijzel (Hartem, Heerde, Achterh.). Formeel is mogelijk kruising
van nl. ijzel (= ohgd. isilla 'ijskegel')
met een i.e. wortel die aanwezig is in
gr. kheïma 'winter', gr. khion
'sneeuw', oind. hima-h 'sneeuw',
maar de geringe verbreiding van deze
veronderstelde kruising pleit hiertegen.
Mulder 45, IEW 425-426, Bosch 15,
Hulshof/Schaars 45, Wanink 102.
gije, gaeje wieden (limb., Cuyks). <
mnl. (limb.) geden (= hgdjäten).
Misschien = oind. yâtatë 'hij doet
moeite'.
TT VI 116, Schols/Linssen 167, Weijnen 1937, par. 241.
gijnappel, geenappel sinaasappel
(wvla.). Het eerste deel « fra. Gênes,
de fra. naam van Genua. Zo bevat
sinaasappel vermoedelijk niet de
naam China maar de naam van it.
Messina.

gleit
TNTL XXXIV 15-16.
gleistereg glanzend door gezwollenheid of strakheid (achterh.). ~ oudnnl.
gluister 'gloed' en oudnnl. gleuisteren, gluister en 'blaken', ~ oeng.
glisian 'lichten' en mhgd. glistern
'fonkelen'. Van een i.e. basis g"hel'glanzen', die o.a. voorkomt in oiers.
gel 'lichtend', en een i.e. uitbreiding
vertoont tot g"hlei-, die voortleeft in
dialectvormen met / terwijl in vormen
met dialectische ei de ablautstrap oi,
(> oergermaans ai) aanwezig is. Ndd.
gluusterig 'vurig, gez. van ogen'
heeft rondende invloed van de / on-
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gierig - glorie
(gron., dr.). ~ nholl. gland f.
Heeroma 1951, 287, W. de Vries
1895,65.
glippe, gluppe
gapende
snee
(n.oostnl.). = 15e-eeuws Kleefs glyppe 'spleet' = mndd. glippe 'spleet'. ~
no. dial. glïpa 'spleet'. Van een ba$is
die misschien 'snijden' betekent en
aanwezig is in arm. jlem 'ik ploeg',
oind. halo- 'ploeg', got giltha 'sikkel'.
WALD 1993, 187, Dijkhuis 340,
WNT V 116, NEW 211, IEW 434.
gloeze brandende kool (westerw.). =
17e-eeuws nl. gloos 'gloed' = fri.
gloeze 'id.', eng. gloss 'glans'.
NTg LUI 32-33.
glooi inkijkerig, te kijk (nholl.). =
ohgd. glaw 'schrander', Duits dial.
glau 'scherpziende', oeng. gleóv
'schrander', no. glogg 'met scherp
inzicht', got. glaggwu- 'nauwkeurig'.
~ nholl. glouwen 'gluren'. Verdere
samenhang onzeker; misschien ~
gluren. Betekenisontwikkeling: (actief) 'scherp ziend' > (passief) 'scherp
gezien kunnende worden
TNTL III 217-220; Festschrift Lidén
229-234.
glop, gloep spleet, opening, open
plek, gat, smalle doorgang, vangplaats in schuur, kooi waarin eenden
gevangen worden (nholl., n.oostnl).
= fri. gloppe 'slop', no. glopa 'gapen'. ~ gluipen. Het verbindend betekeniselement is: 'het met ver dichtgeknepen ogen loeren'.
Hadderingh/Veenstra 103, WNT V
148, NEW 212, Sassen 47, DB 51,
65-66.
glorie, gloria gloeiende kool, gloed,
vlam (n.oostnl.). = fri. gloarje 'id.'. ~
gloeien en gloor. De a van gloria
ontstond onder invloed van het ker-

dergaan.
Hulshof/Schaars 45, WNT V 167,
Weijnen 1991, par. 32 (oer ronding),
IEW 429-433.
gierig vettig, glibberig (gron., dr.). ~
dr. glaern 'glimmen van vettigheid',
~ gron. gleersk 'glad', afl. bij gron.
gleer 'vuil', ~ mndd., meng. glaren
'glanzen'. ~ oijsl. gier 'glas'. Van een
basis die ook in glijden en gleien f
wordt aangetroffen.
Sassen 76, Ter Laan 261, IEW 432.
glete, gleet slijtplek (dr.). ~ bunschotens glit 'gleuf, sleuf. ~ mnl.
glite 'kuil'. Gezien de t niet klankwettig te identificeren met dr. glee f
'slijtplek, gleuf (= nholl. gleed 'id.').
Wel komen beide vormen van een i.e.
basis die 'glanzen' betekent en aanwezig is in lat. helvus 'geel', nl. glans
en geel. De vormen met t bevatten
evenals os. glïtan 'glanzen' (= hgd.
gleissen) een ander dentaal element
dan het type gleed (en glee) dat in de
dentaal overeenstemt met ofri. gled
'glad' (= eng. glad 'blij').
Kocks 341-342, WNT V 54-55, IEW
429-433, Nagel e.a. 100, Mnl Hwb
225.
gleuzen ramen, gissen (Zeeuws) = nl.
glozen 'verklaren'. Afl. van glos
'verklarend woord' (« lat. glos(s)a «
gr. glössa 'woord'). Soortgelijke
vorming bij wnbr. tekste 'zeer uitvoerig praten' (afl. van tekst) en temen
'zeuren' (afl. bij mnl. terne 'onderwerp' « lat. thema « gr. thema).
Ghijsen 281, WNT V 159-162.
glieve gleuf, kier (n.oostnl.). = oostfri. glife. Nl. gleuf (~ ono. gljufr
'kloof) heeft oorspronkelijk een
ander vocalisme.
Hulshof/Schaars 45, NEW 210.
glin, glinde, glen, glende gloeiend
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gloriëtte - goert

kelijke Latijnse woord.
NTgLIII,33.
gloriëtte prieeltje (brab.). « fra. gloriëtte 'id.' (afl. bij fra. gloire 'glorie'). Oorspronkelijk duidde het fra.
woord het paleis van Willem van
Oranje aan, wschl. wegens de luxe.
WBD 1151-152.
gluien (mv.), glui, glei, geleit dekriet,
los riet, bos stro (vla., zeel.). Wschl. «
ofra. glui (> fra. glui), wschl. < ofra.
glai, gloi 'lis', < lat. gladius 'zwaard';
vgl. voor het benoemingsmotief nl.
gladiool 'zwaardlelie'.
TNZN VII 8, WNT V 162-163,
WVD II, afl. II, 10.
gniezen kniezen, grijnzen, met leedvermaak lachen (gron., dr.). Ofwel =
fri. gnïse, ndd. gnïsen, ofwel = wfa.
gnêsen.
Hadderingh/Veenstra 147, Ter Laan
263, WNT V 174.
gnissien winkelhaakje, inkeping (dr.).
~ hgd. gnitze 'mugje', mndd. gnitte
'mugje', tiroler gneist 'klein gesneden dingen', no. dial. gnita 'klein
ergens vanaf gesprongen stuk'. Van
een i.e. basis *ghen die 'kapot knagen' en 'iets kleins' betekent en ook
aanwezig is in oeng. gnagan 'knagen'
en ono. gnaga 'knagen'.
Kocks 347, IEW 436-437.
göbbeln klotsen, schommelen, in
beweging zijn, gez. van vloeistoffen
(gron., dr.). Frequentativum bij dr.
gobben 'id.', gron. göbben 'in beweging zijn' gez. van vloeistoffen, lillen, te ruim zitten, gez. van kleren'. ~
gron. gobbe 'weke modder, zware
regenbui' (vgl. slov. güba 'plooi').
Van een i.e. basis die 'in beweging
zijn' betekent en ook aanwezig is in
serbokroatisch gibati 'bewegen'.
Ter Laan 265, Hadderingh/Veenstra

103, WNT V 179-180, IEW 450.
godderen, gudderen met geweld in
menigte neervallen (dr., gron.). Oorspronkelijk van dezelfde grondvorm
als geurn î maar misschien via het
wfa. Misschien iterativum bij een
afleiding van een basis die ook aanwezig is in gieten en lat. futis 'gietkan'.
DB XXIII 207-211, IEW 447-448.
godshalder, godshelder, gaodsalder, godsolder, joëtsaler godspenning (znl.). Ss. van 2e nv. van God +
halier, heller 'bep. munt', zo genoemd omdat deze oorspr. in Hall in
Zwaben geslagen werd.
Roukens 256.
goedzie guts (kemp., wvla.). Evenals
guts « fra. gouge « laatlat. gubia
'holle beitel'. Vgl. voor de klank fra.
loge met uit ouder Frans ontleend nl.
loods, welk loge zelf ontleend is aan
een heterofoon van hgd. laube 'prieel'.
De Bont 1958, 215, EW 158, WNT V
1311-1312.
goeivrouw
baker
(Meierij,
belglimb.). Het eerste deel is een
volksetymologische vervorming van
God (de baker was vaak dezelfde als
de peettante, die een religieus begrip
belichaamt).
Roukens 316-323, krt. 62.
goeln huilen (dr., westerkw., Twents,
nholl.).= nholl. guile 'id.' = nl. guilen
(o.a. gez. van de wind). ~ fri. gûl
'schreeuw'. Ablautend ~ Noors gaule
'id.', ono. gaula 'id.'. Van dezelfde
basis als guienj 'huilen'.
Sassen 58. Ter Laan 266, Pannekeet
120, Dijkhuis 345, Falk/Torp 302.
goert veldkan (Hamont en Achel). «
fra. gourde 'id.' < lat. Cucurbita 'kalebas'. De gedroogde schaal diende

goesje - gorre

lel in snuffen naast snuiven.
Hoppenbrouwers 1996, 138, Molema
129, IEW 450, NEW 214, 667, Pannekeet 1984, 114, Scholtmeijer 69,
Kocks 351.
gons groeikracht, groeikracht wekkende stof (veluws). = twents gonst,
gunst 'vettigheid v.d. grond'. = nl.
gunst, mnl. gonst 'gunst'. Afleiding
van gunnen. Vgl. voor de f-afval Epes
drach (= nl. dracht) en pes (= nl.
pest) en Heerdes prach (= nl. pracht).
De betekenisontwikkeling ontstond In
de tijd waarin men de groeikracht als
goedgunstigheid van God beschouwde.
Bosch passim, WNT V 1293, Van
den Bremen-Van Vemde e.a. passim,
Goeman 1999,381.
goonzig, joosdieg, goonsdag woensdag (oostnl., znl.). Uit christelijke
overwegingen wschl. onder invloed
van het woord God verbasterde vorm
van woensdag, een woord dat de
naam van Wodan bevat.
Weijnen 1977,23.
gor {um gor) om het even, lood om
oud ijzer (dr.). Vgl. fri. gul om goarre. Het eerste woord = guil f (= hgd.
gaul), het laatste woord = hgd. göre
'merrie' ~ rijnl. gor 'gering, armzalig', ~ eng. girl 'meisje'.
DB XXXII 86, XXXIII 21, Kluge
265, Hadderingh/Veenstra 104.
gording horizontale dakstoelbalk
(brab.). ~ eng. girder 'dwarsbalk',
russ. zjerdj 'lange dunne stang'. -~
gordel.
WNT V 439, WBD 20-21, NEW 215,
IEW 444.
gorre buikriem v. paard, plank v. ±
16 cm. breedte (dr., gron.). = mnl.
gor de 'buikriem', mhgd. gurt 'gordel,
riem'. Abi. ~ got. gairda 'gordel,

voor het bewaren van vloeistoffen.
Bernaerts 41-42.
goesje, goersje gooien (zlimb.). Vgl.
limb. goezen 'zwiepen', limb. goesbolle 'aardappelvruchtjes aan een
lange twijg steken en zo ver mogelijk
wegslingeren'. ~ valk. goersj
'scheut' en ~ valk. goersje (mv.)
'slaag'. ~ 16e-eeuws guysen 'effluere
cum murmure seu strepitu'. Vgl. voor
het samenhangen van de betekenissen
'slaan' en 'gooien': nl. smijten en
eng. smite 'slaan'. Misschien ~ gooien (alleen nog voorkomend in ndd.
goyen 'gooien').
Eigen mat., WLD I afl. V 13, Dorren
68.
goesting, gusting zin, trek (geldov.,
brab.). Afl. bij vla. goeste 'id.',
bommel, gust 'id.' « ofra. goust (=
fra. goût 'smaak') < lat. gustus
'smaak' (~ nl. kiezen = got. kiusan
'kiezen').
De Bont 1958. 210, Goemans 235,
Van de Water 8.
goeze snorrebot (dr.). Afl. van goezen f. (= klanknabootsend ruin. goezn 'suizen').
Kocks 351, Sassen 58.
goezen, goerzen huilen, gez. van de
wind (antw., Genemuiden, dr.).
Klanknabootsend.
De Bont 1958, 263, Sassen 58.
gofferd, goffer zwaargebouwd iemand, lomperd, grote hoeveelheid,
groot ding (dr., nholl., kemp., utr.,
gron., twents). = fri. goffert 'id.'. ~
fri. goffe 'lomperd' (= no. goffe 'rijzige kerel'). Intensiefformaties naast
ndd. gobbert, wschl. ~ ndd. gobbe,
ndd. gubbe 'kleine hooihoop', Iets.
guba 'hoop', russ. gubâ 'bocht', van
een i.e. basis die 'buigen' betekent.
De intensiefvorming heeft een paral-
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riem'. Grondw. van gordel ~ gorden.
Van een i.e. wortel die 'vlechten,
omgorden, omheinen' betekent en
ook voorkomt in nl. gaarde, hgd.
garten 'tuin', lat. hortus 'tuin' en
russ. gorod 'stad' en de plaatsnamen
Belgrado
en
Novgorod.
Sassen 49, Ter Laan 268-269, NEW
215, Pannekeet 115.
goul golf (westerkw.). « fri. substraat.
Vgl. voor de medeklinkers fri. dolle =
delven, fri. heal = half.
Ter Laan 267.
gouwstam, gawstom, goudstang,
gaostem paardebloem (Heel, Achel
en omg.). Ss. van gans + tong. Zo
genoemd wegens de vorm van de
blaren. Het eerste element vindt misschien zijn oorsprong in het feit dat
de blaren door de ganzen gegeten
worden. Misschien is het woord echter ook gevormd onder invloed van
ganzebloem 'margriet'.
Beraaerts 42, Pauwels 1933, 151152, Brok 1993, 91-92.
graaf, graven (met n uit verbogen
nv.) sloot (Meierijs, geldov.). = ohgd.
grabo 'sloot', hgd. graben 'sloot',
eng. grave 'graf. Afl. bij ww. graven
(vgl. obulg. po-grebo 'ik begraaf).
Van een klankschilderende wortel die
ook in grabbelen aanwezig is en
'krabben, graven' betekent.
DB VI 107, Dijkhuis 352, Weijnen
1937, 179, Hulshof/Schaars 46, Kluge 266, WNT V 507.
graanzen dreinen, klagend huilen,
grommen (twents, dr.). = mndd.
gransen 'morren'. ~ dr. granen
'kreunen van pijn'. Misschien van
dezelfde basis als noors graate
'schreien' en got. grëtan 'schreien'.
Kocks 355, Dijkhuis 350, WNT V
570, IEW 439, Falk/Torp 339.

graat raat (limb.). Wsch. onder invloed van honig-raat door metanalyse ontstaan < raat.
WLD II afl. 6, 26-27.
graffeltand, graffeltante oorworm
(achterh.).
Vervormingen
van
n.oostnl. gaffeltand f.
WALD 309-310, TT VI 161.
graide, gried, grijde bep. soort
grasland (gron., dr., zaanl.). « fri.
(substraat) greide 'grasland'. ~ groeien.
Heeroma 1951, 287.
graimen, griemen, gremen, greimen knoeien, morsen (gron., dr.),
met vuile vingers besmeren (nholl.).
= fri. grieme 'morsen, knoeien'. Van
een met i.e. eu uitgebreide basis die
'wrijven' betekent, welke basis ook
aanwezig is in lit. gùrti 'verbrokkelen', gr. kherâs 'kiezel' en oind.
gharsati 'wrijft', en, met i.e. ei uitgebreid, ook in gr. chrio 'ik zalf, eng.
grime 'vuil, roet', wvla. griime 'roet
afgeven', oijsl. grima 'maskeren',
westelijk zvla. grim 'het fijnste van
het roet', wfri. grimmel 'vuile
vrouw', wfri. grim melig 'smerig',
wvla. griemte 'ziekte in het graan
waarbij zwart stof ontstaat' en wvla.
grijm 'zwartsel'. De korte vocaal kan
zowel aan ablaut als aan invloed van
de m worden toegeschreven vgl. blom
naast bloem.
Kocks 361-362, Ter Laan 274, Hadderingh/Veenstra
105,
Kroesels
(1991) 72, Pannekeet 1984, 33, 117,
De Bo 341, IEW 439, 457, NEW
220, Ghijsen 294.
graimmaank mengsel van goed veen
en slechte grond (gron.). Ss. van
graimen t en maank \.
NJLXXXIII 17-21.
grampel bep. ketting in stal (zholl.).

grand(e) - grelleg

richting gaand'.
De Bo 338-339, Tuerlinckx 212.
grëëg, graech begerig, gretig (oostnbr.). ^ gretig; wel van dezelfde basis
maar met andere uitbreiding). = oeng.
grœdig en (hoewel met ablaut in het
suffix) ohgd. grätag 'begerig', got.
grëdags 'hongerig' en nl. graag.
OV 1204, Vos/Van der Wijst 65.
grèèt begerig om te eten (wnbr;).
Grondwoord van nl. gretig. ~ grëëg

Met nasaal infix en een werktuig
aanduidend /-suffix bij ono. grapa
'graaien', obulg. grabiti 'roven'. Het
beduidt dus een werktuig dat iets
vasthoudt.
NEW 217, EW 153.
grand(e) grof meel (gron.), graand
korrel (twents). = hgd., ndd. grand
'grof zand, grof meel', ono. grand
'kiezel, zandig'. Abl. ~ grinte f. Abl.
~ nl. grond. Grondwoord van Munsterlands grennerich 'zandig'.
Dijkhuis 350, Ter Laan 274, Sarauw
266, IEW 459.
granen snorharen (wvla., Huissen). =
mnl. granen 'id.' = mv. van hgd.
granne 'stekel, stekelhaar'. ~ miers
grend 'bakkebaard'.
De Bo 337, Kluge 267, Huissen 73.
graopen inhalig zijn, schrapen
(n.oostnl.). = ono. grapa 'graaien', ~
russ. grebu 'ik pak', ~ nl. grap (tussenbetekenis: 'te pakken nemen'), ~
nl. grabbelen (bb is een affectieve
vorming).
Ter Laan 277, Kocks 357, Dijkhuis
352, NEW 217.
grashipper sprinkhaan (gron.). Ss.
met hippen 'springen'. Mogelijk is dit
identiek met huppen en dan een Fries
relict; vgl. fri. hip 'kleine sprong'.
Vgl. verder eng. grasshopper en dee.
graeshoppe met oudere klinkervariatie.
DB IV 97-103, NEW 258, ODEE
411.
grat (inz. in verbinding met bijwoorden) geheel en al, vlakaf, rechtuit
(wvla., hagel.). = hgd. gerade 'in
onveranderde richting gaand'. Misschien = mnl. gherat 'vlug' (afl. bij
nl. rad 'vlug'). Mogelijke betekenisontwikkeling: 'vlug' > 'goed gegroeid' > 'recht' > 'in onveranderde

ÎWBD910.
greide, grede, graide weiland (dr.,
gron.). = ndd. greide, fr. greide. Vgl.
ook oeng. grœd 'gras'. Abl. ~ plnm.
Groede en groeien. Uitsluitend germaanse woordgroep. Vgl. voor het
vocalisme gron. geit = nl. gaat en mei
als wnbr. vorm de plnm. Made.
Kocks 358, Ter Laan 275, 245, Mnl
Wb II2121, WNT V 643, IEW 454.
grein, grèèn koren (belglimb.). = mnl
grein 'korrel' « fra. grain 'korrel,
graan' < lat. gränum 'korrel' (ablautend ~ koren, got. kaum, obulg. zrüno
'korrel').
WLD I afl. 4, blz. 7-8.
greis, grees gruis (wvla., plat-Gents).
= nl gruis « ofra. grez (= fr. grès
'zandsteengruis') « een germ. woord
(vgl. wvla. gruus 'zemelen' (~ gort)ï).
TT XXXV 25-26, EW 157.
grel fel (gez. van licht) (dr., Twents ).
= hgd. grell 'schel' ~ mhgd. grellen
'schreeuwen van woede' ~ oeng.
gryllan 'knarsen', ~ hgd. grollen
'rommelen'.
Sassen 44, Dijkhuis 353, Kluge 269.
grelleg kil, huiverig (kemp.). = 170eeuws holl. grillig 'huiverig, kil'. Afl.
bij nl. grillen 'gruwen, huiveren,
rillen' (= oostfri. grillen 'huiveren,
rillen'). ~ (qf)grijzen (= mnl.
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gremelen - grijzen

Ghijsen 294, De Bo 341, Kocks 361362.
griemen zwart afgeven, morsen,
knoeien, met vuile vingers smeren
(wvla., dr., nholl.). = fri. grieme
'morsen, knoeien' = mnl. grimen
'zwart maken'. Vgl. eng. grime 'met
roet bevuilen'. Van een basis die
'bestrijken, besmeren' betekent en
ook aanwezig is in gr. khriö 'ik zalf,
ik besmeer' (en de afleiding khrisma
'zalf) en oijsl. grïma 'masker'. Fra.
grime is ontleend aan het germ. Gron.
en dr. gremen zijn ablautend verwant. De variant graimen (gron., dr.)
is ook verwant, maar moeilijker te
beoordelen.
De Bo 341, Pannekeet 33, 116, IEW
457, Ter Laan 294, Kroesels 72,
ODEE 414, Hadderingh/Veenstra
105, Kocks 361-362.
grienjoe huilebalk (maastr.). « wa.
grignou 'ontevreden', afl. bij ofra.
grigner (= een germ. ww. als nl.
grijnen, mnl. grinen 'huilen, grijnzen').
PL XCH-XCIV 398.
grieve, grève, griggen, gruffels
kanen (n.o. van Luik, gron.). = hgd.
grieben = fri. greauwen. Ablautend
~ eng. dial. groves.
TNZN VI 10, Kluge 270.
grijzekom duivenkervel (wvla.). =
mnl. grisecom, van een lat. achtervoegsel voorziene afleiding van het
ww. grijzen f 'schreien'; het sap
doet namelijk de ogen tranen.
TT IV 116-119, WNT V 755-756, De
Bo 342, Heukels 106.
(den) grijzen I varken (Waas). = dee.
gris 'varken'. Vroeger waren de varkens grijs i.p.v. rose, zoals nu nog in
Oost-Europa. Vandaar ook keldermot
(welks mot = mot I), kelderzeug en

(aj)grisen 'gruwen', = fri. grize 'ijzen', = oeng. (a)grïsan 'rillen, griezelen' grondvorm van nl. griezelen).
Vgl. voor de e: dial. smed naast smid
en belglimb. smet 'zweep' bij smijten. De // is geassimileerd uit zl < si
vgl. krul naast kroeshaar.
De Bont 1958, 211, WNT V 769,
764, NEW 220, ED 185.
gremelen 's avonds beginnen te
schemeren (antw.). ~ griemen \. De
betekenis 'schemer' heeft zich uit die
van 'donker' en die weer uit die van
'vuil' en die uit 'besmeerd' ontwikkeld.
NJLXXXIII 17-21.
grendel ploegboom (limb.). Volksetymologisch < grindel.
WLD I Afl. I 58-59.
grep, greb, grip, grib, grup, grub
greppel (div. dial.). = mnl. grebbe,
grubbe (16e-eeuw), gruppe (16e
eeuw), greppe, grippe, mndd. gruppe
'goot', eng. dial. grip 'id.'. ~ graven
(= hgd. graben, Lets gr ebt 'uithollen', obulg. (pó)grebc 'ik begraaf).
De nl. vormen op b zijn oorspronkelijk; de p is door intensivering te
verklaren.
Crompvoets 220-221, WNT V 67,
1178, 1160, FWH 212, 213, EDD
730-731.
greuzen, groezen (veel) onrijp fruit
eten, knarsen (geld., nbrab., limb.,
Twents). = ndd. grasen 'groen goed
kauwen, daarbij knarsen'. ~ ndd. gros
'onrijp goed, groenvoer', ~ groeien, ~
groes tSchols/Linssen 187, Dijkhuis 355,
WNT 879-883.
grïëmel, grimmel op een bepaalde
manier gevlekt rund (wvla., zvla.). ~
gron., dr. graimen | 'knoeien, morsen'.
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grijzen - groe
vocaal oorspronkelijk a was en de
tweede lettergreep een umlautsfactor
bevatte. Alle vormen zijn ~ lat. grunda 'dakstoel, grondpalen' en serv.
greda 'balk'.
WLD I afl. I 58-59.
grinte, grint grofmeel van boekweit,
grofmeel (n.oostnl.). = nl. grind
'kleine keitjes'. ~ eng. grind 'fijnmalen' (= lat. frendo 'ik wrijf stuk' =
lit. gréndziu 'ik wrijf, ik schuur').
Ablautend ~ grand(e) Î en grond.
EW 156, WNT V 785, Ter Laan 274,
Galléel895, 15,Kocks357.
gritsei, griesel bep. hark (brab., zw.
van belglimb.). Mogelijk is g restant
van het voorvoegsel ge- en zijn ts en
s door palatalisatie < k ontstaan in het
woord reek (of riek); el kan een achtervoegsel zijn dat een werktuig aangeeft.
HCTD VI 153-166 (andere etymologie), Roukens krt. 13, 14, OT III 346,
WBD 1435, 1464, De Bont 1962, par.
232.
grob zoveel men met de hand kan
pakken (brab., limb.). ~ mnl. grobben
'geld bijeenschrapen' (= eng. grub) ~
hgd. grübeln 'piekeren' ~ graven. Nl.
grobbelen en grabbelen zijn door
contaminatie met krabbelen ontstaan.
De Bont 1958, 212, WNT V 792-793,
Kluge 274, WLD 1 afl. IV 33.
grobbe I vrek (geld.). ~ mnl. grobben
'bijeenschapen' (= eng. grub).
WNT V 793, ED 63.
grobbe II villen, gez. van een vis,
schrapen, uit het net halen (zeel.). =
mnl. grobben 'bijeenschrapen' ~
grobbe I.
Ghijsen 294.
groe koortsrilling (Zeeuws). ~ gruwen, gruis, grut. Oorspr. betekenis
van de wortel: 'hard erover wrijven'.

keldervarken voor 'pissebed'; dat
insect is immers ook grijs (en z'n
vele pootjes doen aan tepels denken).
Joos266, TNZNkrt. 3.
grijzen II, greze een lelijk gezicht
trekken, schreien (limb., brab.). =
mnl. grisen. Als affectief woord, met
gr- begin, ~ Gemerts greengze (= nl.
grijnzen), grijnen, (ablautend) eng.
groan 'steunen, klagen', ~ ono. grina
'de mond vertrekken'.
De Bont 1958, 211, Goemans 237,
Vos/Van der Wijst 65.
grim masker, halster, spook (nholl.,
Rijssen). Ablautend ~ dee. kedelgrim
'ketelroet', dee. grime 'masker, halster'. ~ griemen \. Betekenisontwikkeling: 'spook' en 'halster' < 'masker' < 'smeersel'.
NJ LXXXIII 17-21, Boekenoogen
264, Schönfeld-Wichers 30.
grimd gevlekt (gron.). Afl. van grim
-griemen | .
NJ LXXXIII 17-21.
grim melen klonteren van melk (znl.).
= nl. grimmelen 'krioelen'. Affectief
woord.
NEW 221, NJ LXXXIII 17-21 (andere etymologie).
grind fijngemalen voer, vnl. van
meelafval (bommel., zaanl.). = nl.
grind 'kiezel'. Abi. ~ zaanl. grand
'id.', ndd. grand 'zand', ono. grand
'zand'. ~ eng. grind 'fijnwrijven' (=
lat. frendö 'ik wrijf stuk' ~ lit.
gréndziu 'ik wrijf). ~ grond, gruis,
gort.
Van de Water 81. EW 156.
grindel ploegboom (limb.). = ohgd.
grintil 'balk', os. grindil 'grendel',
oeng. grindel 'grendel' = afl. van
ono. grind 'raam'. Ablautend ~ grendel (= mndd. grendel 'grendel' = os.
grendel 'ploegboom'), waarvan de
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gröëb - gronze

Ook in het Slavisch openbaart zich
daarbij zowel de psychische als de
materiële kant. Vgl. russ. grum 'verschuivende aardlaag' en russ. grustj
'verdriet'.
WNT V 1206, Kluge 268-270, IEW
460 vlg.
gröëb greppel (z. van prov. Brabant).
Ablautend ~ dial. greb, grib, grep | .
Gezien de kortheid van de vocaal ^
groei boeman, griezel (Tungelroy). =
gruwel 'huivering' = hgd. greuel
'gruwel'. Vgl. ono. gryla 'spook,
heks'. Afl. bij nl. gruwen (= hgd.
grauen 'gruwen'). ~ hgd. grausen
'huiveren, gruwen'. Wschl. ~ russ.
grustj 'verdriet'. Van een wortel die
'vermorzelen' betekent en ook aanwezig is in gort.
Kooyman 49, 293, Kluge (1975)
269, NEW 225.
grôeleg bang, verlegen, eenkennig
(Epe).-groeitVan den Bremen-Van Vemde/Van
den Bremen 58.
groep mestgoot, voedergoot (brab.).
= ofri. gröpe. Vgl. ijsl. gröp 'groef. ~
grep t, grip 'greppel', greppel. Uiteindelijk wel met dezelfde basis als
nl. graven en groeve.
WBD 83-84, 94, NEW 222, Crompvoets 220.
groes gras, weide, grasland (brab.).
Abl. - gras.
TNZN I 14, WBD 210, 1396, Huissen 74.
groezen knarsen, onrijp fruit eten
(geld., oostnbr.). = ndd. grasen 'id.' ~
groes Î, ~ ndd. gros 'onrijp goed', ~
groeien, ~ groen.
OV I 205, WNT V 883, IEW 456.
groezelen huiveren (achterh.). Frequentatief bij heterofoon van hgd.
grausen 'id.' (abl. ~ mhgd. griuseln

'huiveren'). ~ gruwen. Hgd. gruseln
'griezelen' heeft zijn klinker wschl.
onder noordduitse invloed. ~ russ.
grustj 'verdriet' ~ groe j .
WALD De mens A, 151, EW 155,
Kluge 1975, 276, NEW 220, Kluge
269.
groffiaat gras- en tuinanjer (limb.). «
geleerdenlat. (herba) gariophilata
'id.'.
Brok 1991, 23, 37.
grom visingewanden (zholl.). = grom
'kroost' = oijsl. grom 'vuiligheid',
ofri. grum, grom 'ingewanden, vuiligheid'. Mogelijk van een wortel die
'afkrabben' betekent en aanwezig is
in got. gramsta '3e nv. enkv. splinter'
en mogelijk ook in lit. grémzti 'schaven'.
Van Doorn 230, IEW 458.
grommet, gromment, groement,
gromet nagras (limb.). = hgd. grummet, grumt 'id.' = mhgd. gruonmât
'id.'. Ss. van de wortel van groeien
met een afl. van maaien.
Veldeke 63, nr. 2, blz. 18-19, Zs f dt
Ma XVIII 235-236.
gronnië zeuren, mopperen (oostnbr.).
« fra. grogner 'knorren'< lat. grunnire
'knorren' (~ kreunen).
Van der Vleuten 39, Ceelen e.a. 16,
DELF 293, IEW 406.
grontenzak vistuig waarmee wel op
grondels werd gevist, althans met het
oorspronkelijk model (limb.). Het
eerste deel is mnl. gront 'grondel'.
Wschl. is deze vis zo genoemd omdat
die zich gaarne dicht bij de bodem
van het water bevindt (vgl. nl.
grond). Dat kan ook gelden voor ono.
grunnungr 'kabeljauwsoort die zich
graag bij de kust ophoudt'.
Van Doorn 255, NEW 224.
gronze, gronsen knorren (znl.). ~

groseillenbees - gùlpen
da 'hoop stenen', russ. grum 'aardschol'.
Swanenerg 1993, 123, De Bont
(1958) 213, IEW 460-462.
gruul, jruul aarden vaatwerk (kerkr.
en omg.). = rijnl. grüle 'pot'. Wschl.
contaminatie van uul (= oei | ) 'pot'
en oostmnl. en noorweegs dial. grope
'pot' (= hgd. gr oppen 'ijzeren pot').
Roukens 165, Goossens 1988, 160,
WLD II afl VIII 25-26, Rh Wb II
1444-1445.
gubbele braken (znl.). ~ gron. göbbeln Î 'klotsen'.
WNT V 179-180.
gugen begerig kijken (achterh.). ~ de
intensiefformatie hgd. gucken 'kijken'.
Hulshof/Schaars 47, Kluge 276.
guien huilen, gez. van de wind
(nholl.). Vgl. ono. geyja 'blaffen'. ~
gr. khâos (» nl. chaos). ~ oeng. gôian
'kreunen'. Oorspr. bet. 'gapen'.
WNT V 1219-1220, IEW 449, Boekenoogen 271.
guil, goeie versleten paard (gron.,
Temse, Waasl., venr.). = hgd. gaul
'paard, knol', mhgd. gul 'mannelijk
dier', mogelijk een afl. van de wortel
van
gieten
(benoemingsmotief:
'spermagieter').
TT XXII 59-63, Schols/Linssen 188,
Kluge 236, Joos 269.
guile huilen (nholl.). Gezien fri. güle
'id.' fri. substraat. Wschl. evenals nl.
huilen en latijns ululare 'brullen'
klanknabootsend.
Pannekeet 1982, 120, EW 176, WFT
VIII 45 (stelt de nl. en de fri. vorm
ten onrechte als identiek).
gulpen snijden gez. van een vrouwelijk varken (dr.). ~ gulp 'diepe snee'
(n.oostnl.). Gulp = nl. gulp (v.e.
broek). Wschl. ~ gron. gloep 'kier' (=

hgd. grunzen ~ nl. gronen 'knorren,
steunen'.
WBD 840, WNT VI043.
groseillenbees zwarte aalbes (Steenhuffel). Eerste deel « fra. groseille,
vervormd « mnl. croesel 'kruisbes' (=
kroesel f).
HCTD XI258.
grou, groe, groede litteken (gron.).
Vgl. fri. groed 'litteken' = ofri.
grioud 'gesneden' ~ ofri. gryowa
'een snee maken' (= mnl. groeven
'een snee maken').
Ter Laan 280, PBB XIX 356, WFT
VII 392 (andere etym.).
grouwe, groove, groeve begrafenis
(n.oostnl.). = ndd. grouve. Metonymia van groeve 'graf. Reeds mnl.
gr oef kon 'begrafenis' betekenen.
Dijkhuis 361, Schaars 1983, 40, Ter
Laan 281, Sarauw 231 (ten onrechte
wordt verband met rouw gezocht).
gruit kroos (Zeeuws). Vgl. 16eeeuws nl. gruyte 'lenticula, palustris,
ongepeld graan', eng. grout 'dunne
mortel', ofri. grët 'zand'. Vgl. obulg.
gruda 'aardklomp'. Van een wortel
die aanwezig is in mnl. griet 'grof
zand' en gr. khérados 'kiezelzand' en
'fijngestoten iets' betekent.
Ghijsen 297, W. de Vries 1928, 128129, WNT V 1168-1170, Verschuur
141.
gruizig niet kieskeurig, gretig, hongerig (utr., holl.). Metonymisch <
gruizig 'morsig', lett. 'vol gruis'.
WNT V 1175-1176, TT XLVI, 38.
grummel, greumel kruimel (brab.,
limb.). ~ 15e-eeuws Kleefs gromel,
grumel 'graveel' ~ Zweeds grumlig
'troebel'. Wschl. van een basis die
'kapot wrijven' betekent en ook aanwezig is in nl. gruit, hgd. griesz
'gruis', oijsl. grjöt 'gruis', russ. gru-
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gunzen - guus
glop 'nauwe steeg' = fri. gloppe
'slop', = no. dial. glop 'opening').
Wschl. ~ gluipen (= no. glupa 'gapen'). Wschl. is er ook verre verwantschap met gleuf in de oorspr.
betekenis 'spleet' en ono. gljüfr 'rotsspleet'.
Kocks 373, Ter Laan 284, NEW 212.
gunzen afgunstig en begerig kijken
(geld., overijs.). = nl. gonzen, ndd.
günsen 'weeklagen'. ~ mhgd. gunseln
'kermen'. Wschl. een nabootsing van
met de afgunst gepaard gaand geluid.
Van Schothorst 25, NEW 214, WNT
V 1307.
gurf kerf, greppel (nholl.). = 17eeeuws gerf= nl. kerf. Voor het naast
elkaar voorkomen van anlautende k
en g vergelijke men naast zaanl. koen
'knikken', zafr. ghoen 'knikker' en
afrik. ghwarrie naast eng. quarry.
Vôôr n ging k klankwettig over in het
holl., gron. en fri. b.v. in gnap < knap.

Boekenoogen 1897, 275, 479, Weijnen 199, 1191, brief van J. Bergerson.
gust, guust niet drachtig, onvruchtbaar (oostnl.). = mnl., mndd. gust
'id.'. Hoewel de vocaal onverklaard
is, ~ nl. geestgrond en met ndd. gëst
'onvruchtbaar'.
WBD 426, WLD I afl. 9, 80, Kocks
375, EWD 317, NEW 188.
gûûnzn benauwd ademhalen (dr.). =
gunzen Î
Sassen 79.
guus,
huus,
huust
kinderen
(Zeeuws). Met -s gevormd meervoud
van heterfoon van nl. guit (= noors
gut 'jongen'), dat verwant is met
guiten 'luid spotten', zaanl. guiten
'schreeuwen' en met ablautend noors
dial. gauta 'veel praten'.
WNT V 1224-1228, NEW 225-226,
Weijnen tnegentig 91-93 (andere
etymologie).

haafsjeid - haamhout

H
haaiman duinpan (walen., schouw.).
Tweede deel < *manne < *mande (=
mand). Eerste deel = wvla. haai
'schuinte', van een wortel die ook
voorkomt in haal en 'haak' betekent.
Het benoemingsmotief van dit
woorddeel is dus: 'insluitende hoge
landrug'.
TT XI 138-153.
haal hangijzer voor emmer of kookketel (brab., n.oostnl.). = ohgd. hähala, mndd. hâl, beide in de betekenis 'ketelhaak'. Afl. bij mnl. haen
'hangen' (= got. hähan 'hangen', met
grammatische wisseling ~ hangen).
WBD I 47-49, Hadderingh/Veenstra
114, Dijkhuis 414.
haam I, heem nageboorte (zutr., dr.,
oostnbr., Westterschellings, Oegstgeests, Ederveens). = fri. haam 'id.',
eng. heam 'id.'. = oeng. hama 'nageboorte, peul' ~ mndd. ham 'nageboorte, bedekking' = nl. haam 'gareel'. ~ hemel, lichaam, hemd, dee.,
no. ham 'huid', oind. sami 'peulvrucht'. Grondbetekenis: 'omhulsel'.
Scholtmeijer 71, TNF krt. 120, WBD
651-652, WNT V 1725-1726, NEW
229, Kocks 395.
haam II knieboog (wvla.). ~ ham
'achterschenkel', ~ ham | 'arend van
de zeis'.
De Bo 349.
haamhout zwenghout (antw.). Het

haafsjeid, haofsjeed helft (zlimb.).
Eerste deel = half, tweede deel afl.
van scheiden.
Endepols 131, Amkreutz e.a. 98.
haaft urgent (Udenhout). ~ mnl.
hachte 'risico' en nl. hachelijk. ~ lat.
cunctari 'aarzelen' en oind. sanka
'bezorgdheid, vrees'. ~ hangen. Betekenisontwikkeling: ('tussen hemel
en aarde) hangend' > 'hachelijk' >
'haast vereisend' > 'haastig'. Met ft
hypercorrect i.p.v. cht, zoals ook in
trefter < trechter.
Swanenberg 1993, 262-263, Weijnen
1991, par. 54, NEW 230, TT LUI,
103.
haagschool
{houden)
spijbelen
(brab., belglimb.). Het eerste element
betekent 'slecht' zoals in hagepreken.
Vgl. heg t.
TNZN afl. VII krt. 10.
haaider hoeder van vee (gron.). Afl.
van haaiden 'het vee hoeden'. Als
substraatelement « ofri. heda 'hoeden' (= oeng. hëdan 'behoeden' =
eng. heed = hgd. hüten = ni. hoeden).
DB XXIV 213.
haaidoeker iemand die alles aandurft
(vero. gron.). Verlenging van haidoek
'licht gewapende hong. soldaat' «
hong. (mv.) hajdük 'rover, infanterist'. Mogelijk ging de ontlening via
hgd. heiduck.
Ter Laan 285, Kluge 298.
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haamscheid - hacht

eerste deel is identiek met het tweede
deel van tooghaam f.
MNCDN III 7-13.
haamscheid zwenghout (zovla.). Het
eerste deel = het tweede deel van
tooghaam f. Het tweede deel = schei
'dwarshout' ~ scheiden ~ mnl. sceide
'plaats waar iets zich splitst'.
MNCDN III 7-13.
haamsei zwenghout (z.o. van
belglimb.). Ss. van het tweede deel
van tooghaam \ en zeel 'touw'. Dan
is het een metonymia, want er worden strengen aan bevestigd.
MNCDN III 7-13.
haanpe nageboorte van een paard
(ruin.) Afleiding met germaanse p,
zoals ook in ruin. daanp 'damp' (=
nl. damp) naast oind. dhâmati 'blaast'
of zw. dial. kuip 'slok', naast nl. keel,
van haam I \ 'nageboorte'.
Sassen 80, TT XXXIX 111.
haanske, haas, hèusj, hänse (ook =
mv.), aas handschoen (oostnl.). =
mnl. hansce. Ss. van hand en mnl.
scoe (= hgd. schuh 'schoen'), de
oorspronkelijke vorm van schoen, dat
zijn n uit het mv. overnam.
Hadderingh/Veenstra 111, Van de
Water 83, Grootaers/Grauls 36, Hulshof/Schaars 48, WLD II, afl. V, 10,
TT VI43, 118.
haarenkele de enkels kwetsen door
ze bij het gaan tegen elkaar te stoten
(brab. en omg.). Incorporerende samenstelling van het type schokschouderen. Het eerste deel is de stam van
het ww. haren 'scherpen' en n.oostnl.
haoren 'een pijnlijk gevoel geven' en
~ n.oostnl. harig 'pijnlijk' (afl. bij
een heterofoon van hgd. herb, dat
oorspr. 'scherp' betekende).
WBD 633-634, Huissen 76, Bernaerts
44, Kocks 399, Ter Laan 320.

haars hees, onaangenaam prikkelend
(zholl.). = 16e-eeuws haersch,
heersch - ndd. harsh, eng. harsh
'ruw'.
Opprel 58, TNTL 70, 265-266.
haarzak, aaszak wie ruzie zoekt,
vitterig iemand (znl., Zeeuws). Eerste
deel wschl. = hgd. hader 'twist' (afl.
bij eerste deel van eigennamen als
Hadewijch). Tweede deel = -zak van
woorden als rotzak, klootzak enz.
Goemans 15, Ghijsen 307, De Bont
797, WNT V 1462.
haas, hasen, ieës, hoose, hees, aes,
hes, hekse knieholte (zholl., zeel.,
nbrab., limb.). = mnl. haessen 'kniepees', dee. hase 'kniepees', ofri.
hösene 'hielpees', oeng. höhsinu
'hielpees', ono. hâsin 'kniepees v.e
dier, hielpees v.e. mens'. De wortel is
ook aanwezig in lit. kenklë 'knieholte' en Lets cinksla 'kniepees'. Dan
kan het eerste deel met hangen samenhangen; geslachte dieren werden
aan de achillespees opgehangen. De
in de oude vormen aanwezige s +
vocaal +n is mogelijk het woord zeen
of zenuw, dat ook 'pees' kon betekenen.
TNZN IV 4, Van de Water 85, IEW
566, WLD I afl. 9, 45.
haasterig, haisterg hees (nholl.,
gron.). Afl. bij hees.
TNTL LXX 265-266.
hacht I ketting of streng waaraan het
paard de kar trekt, ketting (of ander
gereedschap) waaraan de kookketel
hangt (brab., limb.). = mnl. hachte
'boei' (= oudijsl. hapt 'boei'. ~ ohgd.
-haft 'gevangen' (= lat. captus 'gevangen'), ~ Oiers cacht 'gevangene'.
Van een wortel die, zoals in lat. capio, 'vastpakken' betekent.
WNT V 1511, WBD 48, 729, Feist

hacht - haml
mek 'naakte bedelaar', waarvan het
eerste deel = holy 'naakt' (~ nl. kaal).
Alsters e.a. 141, Kluge 285-286,
Amkreutz e.a. 95.
halster, halfster inhoudsmaat van
plaatselijk
verschillende
inhoud
(znl.). Ss. van half+ zester, sister «
lat. sextarius (bij lat. sextus 'zesde').
In het latijn was de sextarius een
zesde van een congius, die voor ongeveer 1 liter gold.
WNT V 1706.
ham arend van de zeis (nholl., utr.,
vel., achterh., nlimb.). = ham 'varkensschenkel '. Van een wortel met
grondbetekenis 'iets gebogens', zoals
ook in lat. camurus 'gebogen'.
TNZNkrt. 1.EW161.
hame overeenstemmen (heerl.). Als
werkwoord gebruikt znw. haam 'gareel' de grondbetekenis is dus 'onder
hetzelfde haam lopen'. Voorbeeld v.
reminiscentie aan oude cultuur.
Jongeneel 24.
hameel zwenghout (belglimb.). =
hamei 'slagboom' met -eel t.g.v.
suffixverwisseling.
Vgl. karbeel,
houweel, gareel.
MNCDN III 7-13 (ook andere etym.).
hamel, hamer nageboorte (dr.). De
vorm met / is een afl. bij haam I f.
Het achterv. heeft zijn betekenis
verloren en de / is in r gewijzigd.
Kocks 389.
hamelig armoedig (Epe). Afl. van
gron., dr. haml î 'mager, schraal'.
Van den Bremen-Van Vemde/Van
den Bremen 61, ED 67.
hamfel, haffel handvol (limb., Meierij). < handvol.
TT VI 118, Amkreutz e.a. 95.
haml, haomel schraal, mager (gez.
van mens en dier) (gron., dr.). = nl.
hamel 'versneden ram' = ohgd. ha-

169, WLD I afl. II, 178, WLD I afl.
10, 36.
hacht II uit de rivierbodem stekende
punt (bommel.). = hacht I | (gezien
hgd. haft 'haak', oeng. heeft 'boei',
ono. hapt 'boei' ~ hechten (~ lat.
capio 'ik pak'). De grondbetekenis is
dus: 'datgene datje pakt'.
Van de Water 82, NEW 231.
hacht III haastig, presserend (Goirle).
~ Vgl. haaft Î.
TT 50, 151.
hachten wagen (ww.) (dr.). Afl. van
mnl. hachte 'risico'. ~ hachelijk, ~
oind. sanka 'bezorgdheid, vrees'.
Hadderingh/Veenstra 111, NEW 230.
haggeln, hacheln, hakkeln kibbelen
(dr., vel.). ~ dev., geld. heggele 'id.'
(= hgd. dial. häggeln 'id.'). Iterativum bij hakken. Soortgelijke ontwikkeling is in nbrab. stechelen 'ruzie
maken' naast steken.
Kocks 382-383, Bosch 16, Van de
Water 84, ED 193.
haiter opgewekt (kerkr.). = hgd.
heiter 'id.' (= oeng. hador 'helder').
Afl. bij ono. heiö 'heldere hemel'.
Amkreutz e.a. 95, Kluge 302.
haizer hees (kerkr.). = hgd. heiser
'id.' ~ hees. = eng. hoarse (met metathesis van sr > rs).
Amkreutz e.a. 94, Kluge 301.
halfesje boerin op een pachthoeve
(limb.). Het eerste deel = half. Oorspr. moest de helft van de opbrengst
aan de eigenaar afgedragen worden.
Het woord bevat verder eerst het
achtervoegsel er en dan ouder -sehe,
dat vrouwennamen vormt; vgl. ouder
znl. meesterse 'vrouw v.d. schoolmeester'.
Roukens 318, WNT IX 435.
haloenk smeerlap, schavuit (limb.). «
hgd. halunke 'schurk' « tsjech. holo-
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hammen - härm
= hunkeren Î 'hinniken' en onomatopoetisch van oorsprong). Eng. dial.
hanker 'hunkeren, talmen' is mogelijk niet ontleend aan, maar wschl.
identiek met wvla. hankeren 'hunkeren'.
De Bo 358, WNT V 2106.
hanne naam van diverse vogels (div.
dial.). < eigennaam Johanna.
TT 1100-101.
happe bep. bijl (znl.). = ohgd. happe
'sikkelvormig mes'. ~ heep (mnl.
hepé) 'bep. snoeimes'. ~ gr. kopis
'mes'. ~ Lets kapäns 'hakmes'. Onduidelijk is de verhouding tot hieëp

mal 'verminkt', oeng. homol 'verminkt'. Misschien ~ arm. kcamel
'drukken' en hgd. hemmen 'hinderen'.
W. de Vries 1895, 69, IEW 555.
hammen een gezwollen uier hebben
(dr.). ~ dr. hammig, aomig 'gezwollen, gez. v.e. uier'. ~ aom t 'zwelling
van de uier'.
Kocks 389.
hampel iemand die moeilijk loopt
(achterh.). ~ hgd. hampeln 'spartelen', ~ oiers camb 'krom', ~ gr.
skambos 'krombenig'. Evenals ompele t karakteristieke vorming.
Hulshof/Schaars 48, IF LI, 248-250.
han hebben (zlimb.). = hgd. haben =
got. haban 'id.' = lat. habere (met
onvoldoende verklaarde h). ~ ni.
hebben (met een ander stamvormend
suffix).
Jongeneel 24, Amkreutz e.a. 96.
handhave, anteef handvat (wvla.,
leuv., limb.). = mnl. hanthave 'id.',
ohgd. hanthaba. Het tweede deel ~
heffen ~ gr. köpë 'greep', ~ lat. capulus 'handvat' (~ lat. capere 'grijpen').
Goemans 242, De Bo 355-356, Kluge
287,WLDIafl. 10,60.
hangel haal (brab., vla.). ~ hangen.
Cornelissen/Vervliet 533, De Bo 357,
Joos 278.
hank dakspar (rond Tilburg). Vgl.
geldov. hank 'doodlopende rivierarm',
'buitendijkse
langwerpige
kolk', = mogelijk znl. hank 'schenkel'. Wschl. « ofra. hanke (= fra.
hanche), dat zelf weer uit het Germaans komt, gezien ohgd. ancha
'been', mhgd. anke 'voetgewricht'.
WBD 123, Bosch 171.
hankeren hunkeren (wvla.). Wschl.
klankvariant van nl. hunkeren (wschl.

ÎDe Bo 359, NEW 242-243.
hare, hoar bult in het land (oostnl.).
Bewaard als 3e nv. mv. in de plaatsnamen Haaren, Haren, ndd. har 'id.'
~ tweede deel van zw. dial. sten-har
'hoop stenen', oind. (sar)karä
'steen'.
WALD 1987, 27, Carnoy I 286, W.
de Vries 1946, 31 (andere aarzelende
etymologie), Van Schothorst 140.
harel gedeelte v.h. mes dat in 't hecht
zit (vel.). Misschien, behoudens singuliere h, identiek met Zeeuws arel,
èrel 'arend v.d. zeis'. Indien arend f
'bep. onderdeel v.d. zeis' een metafoor was van arend (< mnl. aren)
'bep. roofvogel' (wat echter onwschl.
is) zou dat ervoor pleiten dat harel
een heterofoon zou zijn van lit. erèlis
'bep. roofvogel', obulg. orïlü 'bep.
roofvogel'.
Van Schothorst 140, NEW 19.
harm wezel (overijs., vel., dr.). = os.,
ohgd. harmo 'wezel'= lit. sarmuo
'wezel'. Grondwoord voor ohgd.
harmelin (>> mlat. hermelinus >> nl.
hermelijn).
Van Sterkenburg afb. 26, NEW 253.
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harmeling - hebschaor

Contaminatie van abeluinig f en
haveloos.
TNTLLXVI, 313-318.
havig gemakkelijk te hanteren, handig (wvla.). Afl. bij oostmnl. haven
'hebben' (= hgd. haben, ~ nl. hebben,
onklankwettig verwant met lat. habere 'hebben'). Soortgelijke betekenisverhouding bij lat. habilis 'gemakkelijk te hanteren, handig', oorspronkelijk 'wat zich goed in de hand laat
houden', afl. bij lat. habere 'hebben'.
De Bo 361, Kluge 1975, 278, DELL
421.
hawkoetee, halkoti mislukt zakenman (zlimb.). « wa. halcoti 'id.' «
volksfra. haricoteur 'beunhaas' (afl.
bij ofra. haligote 'flard'). Benoemingsmotief: 'iemand in versleten
kleren'.
Publ XCII-XCIV 397, REW nr.
4045a.
hazegaar duizendblad (dr.). Ss. van
haas + gerwe 'id.' (~ gaar). De benaming slaat misschien op de toegekende heilzame kracht. Het woord
betekent dan: 'de voor gebruik gereed
staande'. In het eerste deel zit de
diernaam.
Hadderingh/Veenstra III, Heukels 23, WNT IV 1702-1703, NEW 199.
hazeschool (houden) spijbelen (ten
z.w. van Eindhoven). Verbastering
van haagschool Î (houden).
TNZN VII 10.
hazm handig (noordh.). < handzaam.
W. de Vries 1895, 18.
hebschaor, hapsjaart gierig iemand,
gelukkige in 't spel (nbrab., limb.),
hapschere kijfachtige vrouw (Epe). =
znl. hapschaar 'bep. lagere gerechts^
dienaar' (» fra. happe-chair). Het
eerste deel is happe f 'bep. bijl', het
tweede = hgd. scherge 'lagere ge-

harmeling wezel (vel.). Afleiding
van harm | of van harmeltjen f.
Van Sterkenburg afb. 26.
harmeltjen hermelijn (achterh.).
Verkleinwoordvorming van harm f.
Hulshof/Schaars 50.
harrei, herel vlasstengel (wnl.). =
mnl. heerle 'id.', mndd. harte, herle
'id.', mhgd. herl 'vlasbundel', eng.
harl 'vlasvezels'. Afl. bij ohgd. har o
'vlas', ofri. her 'vlas', ono. hgrr
'vlas'. Wschl. ~ haar.
Opprel 58, De Bo 371, Falk/Torp
454, Ghijsen 306.
harst voor braden geschikt stuk vlees
(oostnl.). = ndd. harst 'id.'. ~ nl.
harsten 'braden'(= ohgd. harsten
'braden') ~ ohgd. harst 'rooster',
16e-eeuws vla. harst 'eest', ~ lit.
kârstas 'heet', arm. xarsem 'ik
brand', ~ nl. haard.
De Bont 1958, 252, EW 164, IEW
572, WNT XIV 388, VII.
hasbeier ruwe kinkel, hoogpotig
varken (zlimb.). = maastr. hasbeier
'iemand uit de Haspengouw'. Afl. bij
de ontlening aan fra. hesbaye, gecontamineerd door de eerste lettergreep van nl. Haspengouw.
Publ XCII-XCIII 396-397.
hasj e pakken (Tegelen). « hgd. haschen (< iyer)haften 'in hechtenis
nemen', ~ nl. hechtenis ~ lat. capere
'(gevangen) nemen').
Houx e.a. 88.
hauw, houw peul (brab., bommel.).
Evenals hgd. schote (met mobiele s)
van een wortel die 'bedekken' betekent en ook in huid en huis aanwezig
is.
Van de Water 84, eigen mat., TT X
125, Mnl Wb III 614-615 (andere
etym.).
haveluinig armelijk gekleed (zholl.).
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rechtsdienaar' = ohgd. scario, afleiding bij nl. schaar 'troep'.
Swanenberg red. 131, Kats 99, Van
den Bremen 62, WNT V 2145-2146.
hecht mager dier, mager persoon,
domoor (znl.). = hgd. hecht 'snoek'.
Voor de identiciteit pleit dat in Cuyk
snoekebuuk voor 'mager paard'
gezegd wordt. ~ haak. De benaming
is afkomstig van de scherpe tanden
van de snoek.
Tuerlinckx 246, WNT VI 232, WBD
551, 594-595, Kluge 295.
hechten, hichten sterk hijgen, moeilijk ademen (achterh., oudbeierl.,
n.oostnl., utr.). = ndd. hechten 'id.'.
Frequentatief bij hijgen (= eng. hie
'streven').
Hulshof/Schaars 50, WNT VI 246,
WALD 1993, 213, Sassen 41, eigen
mat.
heebamme
vroedvrouw
(limb.,
Twents en achterh. aan de Duitse
grens). « hgd. hebamme 'id.' (< ohgd.
hevianna 'id.'). Het eerste deel = de
stam van hgd. heben 'opheffen', het
tweede deel is vervormd uit ohgd.
ana 'grootmoeder'. Het woord is een
herinnering aan het gebruik dat de
vroedvrouw het kind ophief en de
vader aanreikte. De m is een gevolg
van assimilatie aan de b.
WALD 1993, 140, TT I 67, II 7-8,
Kluge 295.
heebamsche vroedvrouw (Twents).
Evenals heebamme f « hgd. hebamme 'id.', maar uitgebreid met -sehe.
Dijkhuis 388.
heeël nageboorte van een koe (vel.).
~ haal 'id.', doch gevormd met een
stamvormend suffix met een umlautsfactor. Afl. bij helen: het benoemingsmotief is dan de omkleding van
de vrucht; helen betekent nl. oorspr.

'verbergen'; vgl. nl. verholen.
Van Schothorst 141.
heef, huf, (met «-metanalyse en tparagoge) neeft, neef gist, zuurdeeg
(znl.). = hgd. hefe 'gist'. ~ heffen.
WBD II afl. 1 93-94.
heejet kudde (limb.). = hgd. herde
'id.', got. hairda 'id.', oind. sârdha'id.'. Grondwoord van nl. herder.
Jongeneel 24, Amkreutz e.a. 101.
heejkele haken (verrichten van bep.
fraaie handwerken) (heerl.). = hgd.
häkeln, afl. van haken.
Jongeneel 25.
heemken huiskrekel (n.oostnl.). =
hgd. heimchen 'id.', verkleinwoord
bij mndd. hëme, ohgd. heimo 'id.',
oeng. häma 'id.'. Dit zijn zelf afleidingen bij hgd. heim (= nl. heem)
'huis'. Het diertje is blijkbaar heel
sterk met de woning geassocieerd.
Misschien is het wel een taboebenaming wegens het vreemde geluid. Het
deel -ke{ri) kan van huis uit het verkleiningsachtervoegsel zijn, maar
wordt ook wel verklaard door morfologische omzetting, zoals die optrad bij ohgd. mûh-heimo, mhgd.
mûcheime > zwits. heimuch 'id.' en
Zwabisch heimmauch 'id.', waarvan
het ene deel = got. muka- 'zacht'.
Van Sterkenburg afb. 21, WNT VI
477, Dijkhuis 389, Kluge 299, Orbis
VII 88.
heer, eer naar links, bevel aan een
ingespannen paard (brab.). = mnl.
here 'hierheen'. De vorm ziet er
oorspronkelijker uit dan aar \.
WBD 768.
heers horzel (Heeswijk). Bevat het
grondwoord van het woord horzel,
met oude ablaut (vgl. lit. sirsuonas).
TT XIII 22.
heet, hee, hijde vlasafval, werk

heetsel - heiligewerk

(n.oostnl.). = mnl., mndd. hede 'id.',
16e-eeuws nl. herde 'vlasvezel',
oeng. heorde 'vlasafval'. ~ ono. haddr 'lang hoofdhaar', ~ lit. kasà 'haar',
~gr. keskion 'haar'.
Gallée 1895, 17, Dijkhuis 387, WNT
VI 256-257, NEW 241, EW 165.
heetsel, hetsel mutsaard (brab.).
Afgeleid met -sel van een factitief
van heet 'warm'.
HCTD XIII 371-373.
heëve, haeve heffen (zolimb.). = hgd.
heben 'id.', onfr. hevon 'id.', ohgd.
hevan 'id.', meng, heven 'id.', eng.
heave 'id.'. Deze woorden zijn door
analogie naar verbogen vormen ontstaan uit vormen als os. hèbbian 'id.'
en oeng. hebban 'id.' en dit zijn weer
nevenvormen van nl. heffen, got.
haß an 'id.', lat. capio 'ik neem',
oind. kapatï 'twee handen vol'.
Amkreutz e.a. 101, eigen mat., NEW
244.
hef uieroedeem (nbrab.). ~ heffen.
Het benoemingsmotief is ofwel het
opgezet zijn van de uier ofwel een
element van de vochtenleer, die bijv.
ook bij zinkens | aan de dag treedt.
WBD463.
heg voorvoegsel met ongunstige
inhoud (znl.). Vgl. venr., hilv. hegwew 'oudere buitenechtelijk zwanger
geworden vrouw', venr. heggenaffekaot 'rechtskundig adviseur zonder
meesterstitel', heggeschool (houwe)
'de school verzuimen'. Vgl. haagschool Î en hagepreek. Het benamingsmotief bij dit laatste is dat men
iets niet in de geschikte ruimte, maar,
beschermd door hagen, buiten doet.
Schols/Linssen 196, Naaijkens 52,
WNT V 1532-1534.
hegen
schoonmaken,
verzorgen
(gron., geldov.). = mnl. hegen 'met

een haag omgeven, van het nodige
voorzien, schoonmaken', = ohgd.
hegen 'met een haag omgeven', =
hgd. hegen 'koesteren'. Afl. van
haag. Ook ~ dr. heigeren 'opknappen'. Deze vorm vertoont wschl.
invloed van de heterfonen waarin eg >
ei ontwikkeld is, zoals in ofri. heia en
mndd. heien.
Ter Laan 306, Gallée 1895, 17 (deze
onderscheidt hégen 'omheinen' van
hègen 'schoonmaken', zoals ook
hekel van hekelen; de reden is niet
duidelijk), WNT VI 435-436, Hadderingh/Veenstra 116.
heger vlaamse gaai (gron., nholl.). =
mnl. hegher 'reiger', mndd. heger
'reiger', no. dial. heigre 'reiger'.
Wschl. ~ reiger (= oeng. hrägra),
voor welks r achter h men kan denken aan russ. kritsjatj 'schreeuwen'
en gr. krike 'knarste' en ono. hrika
'knarsen'.
NEW 569.
heileuver,
eileuver
ooievaar
(n.oostnl.). Het tweede deel = ooievaar; heil slaat op het geloof dat de
vogel geluk brengt.
Van Sterkenburg afb. 23, Mulder 36.
heilicht dwaallicht (hagel., antw.).
Het eerste deel ~ heiig 'wazig bij
droge hitte', afl. bij ohgd. hei 'heet,
droog'. ~ heet, ~ lit. kaisti 'heet worden'. Semantische parallel: limb.
waaslicht 'dwaallicht'.
NEW 244-246, TT Xlll 85-86.
heiligewerk bep. klierziekte (oostnbr., limb.). Vgl. lat. morbus sacer,
letterlijk heilige of vervloekte ziekte.
Later werd de naam begrepen als
ziekte waarvoor men naar een heilige
ter bedevaart ging.
Swanenberg red. 35, Van Dinter e.a.
80.

heim - heksenscheut

nholl., vla., brab.). ~ haast, oeng.
hast 'heftigheid', got. haifsts 'twist'.
~ hgd. heftig (» nl. heftig). ~ ono.
heipt'vi) andschap '.
WNT VI487, EW 166.
heit vader (stellingw., zuidwesthoek
van gron.). « tri. heit 'vader'. Afl. bij
heten 'bevelen' (= hgd. heissen).
Oorspr. betekenis was dus: 'die de
bevelen geeft'. Het woord zit ook in
M.E. Gelders anythe 'grootvader',
verbasterd < *aenheete, waarin aen =
hgd. ahn 'grootvader' en in nl. schout
(= mnl. scouthête, hgd. schultheiss
'schout', iett.: die de verplichtingen
beveelt').
TNZN VI kit. 1, Us wurk 1988, 6873.
heize ruif, hekje (vla.). ~ ohgd. haisi
'struikgewas' (= eerste deel van
ohgd. Hesiwald, dat bij Tacitus Silva
Caesia heet, voortlevend in plaatsnamen als Heze en Hees). Als leenw.
aanwezig in pic. èz 'hek'. Grondwoord van heester (= mndd., mhgd.
heister 'jonge boom').
De Bo 366, EW 165, Ryckeboer
1997,202, NEW 244.
hekkei, hekel arend v.d. zeis
(n.oostnl., wvla.). = nl. hekel (>>
deens hegle 'hekel'), eng. hackle
'hekel', -haak.
TNZN afl. 1, kit. 1, De Bo 366, DEO
150.
heks I kleine wervelwind (venr.).
Men dacht aan een heks. Zo herinnert
houwmou | aan de Walküren.
Schols/Linssen 197.
heks II, hekse knieholte (nbrab.).
Contaminatie van hokse t'id.' en hes
(haas î 'id.').
TNZN IV kit. 4.
heksenscheut,
heksesjoes
spit
(zlimb. en langs de Duitse grens).

heim, êêm, eim (met achtervoegsels:
heiming, eemienk, hemsel) afrastering (brab., zeel.). = mnl. heim 'afrastering' (waarvan Zeeuws êême,
eime 'omheinen' afgeleid is). Ofwel
~ nl. vero. heem 'huis', eng. home
'tehuis', hgd. heim 'tehuis', got.
haims 'dorp' (omheining en woonplaats horen bij mensen immers ten
nauwste samen) ofwel onder invloed
daarvan < nl. hein (grondwoord van
omheinen; ~ heg).
WBD 218-219, WNT VI 474-477,
Ghijsen 323, 326, NEW 242.
heinen, handen, handen handig
voorkomen, gemakkelijk vallen (zuidelijke kemp.). Oorspr. betekenis:
'geschikt zijn voor iems hand' dus : ~
hand.
Cornelissen/Vervliet 531.
heiren weerlichten na een hete dag
(zuiden v.d. Kempen). = 16e-eeuws
heijderen 'id.' naast 16e-eeuws Heijden 'id.'. ~ Mekkelenburgs heidblicken 'id.'. Afl. bij ohgd., mnl., ndd.
hei 'hitte, droogte'. ~ nl. heiig, ~
zholl. verheien 'uitdrogen', ~ heet, ~
lit. kaitrà 'vuurgloed'.
Cornelissen/Vervliet 437-438, 546,
IEW 519, WNT VI 449, 438.
heirndel aarden vloer (gron.). heir =
herd f, haard. De betekenis 'vloer'
ontwikkelde zich uit die van 'vuurplaats'. Het tweede deel = nl. deel
'dorsvloer'. Het geheel is dus een
tautologische ss.
W. de Vries 1895, 32, Ter Laan 304.
heisje langs de huizen bedelen
(valk.). = mnl. heischen 'als eis stellen' = contaminatie van eischen (=
eng. ask) 'vragen'+ heten (= hgd.
heissen) 'bevelen'.
Dorren 79.
heisteren drukte maken (n.oostnl.,
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bergen' = (op) hemelen. Van een
wortel die ook in hemd en o.ind.
sämulya- 'wollen hemd' aanwezig is
en 'bedekken' betekent.
Kroesels 71, IEW 556-557, Oeze
Volk VI, 150.
hemp, hamp, hump hennep (dr.). =
hennep, os. hanap 'id.', ono hampr
'id.', ohgd. hanif 'id.'. Evenals gr.
kânnabis 'id.' en russ. konopljâ « een
nu uitgestorven taal, al voor de Germaanse klankverschuiving. De vorm
ontstond door verkorting en daarna
assimilatie. Het verschil tussen vormen met a dan wel e berust op het al
dan niet aanwezig zijn van / in de
volgende lettergreep.
TT XXXVI 103.
hennebei, hennebezie, hinnebei,
hinnebes, hindelbei framboos (diverse dial.). Vgl. hgd. himbeere, eng.
hindberry, ohgd. hintberi, zw. hindbar. Het eerste deel = hinde 'vr. hert',
het tweede is het woord voor 'bes'.
Waar de braambes hirschbeere heet,
verklaart men dat uit de overeenkomst tussen de dorens van de braam
en de bovenste takken van het hertegewei. Zo werden hennebei en drgl.
verklaard uit het feit dat de framboos
geen of heel weinig dorens heeft en
de hinde geen gewei.
Heukels 216, WNT VI 763, Bernaerts
45, Saxo-Frisia: III 38.
henneblome atropa belladonna, bilzenkruid, bitterzoet (n.o.). Het eerste
deel = het eerste deel van hennekleed
Î, het wijst op doodsgevaar. De
bloemen heten trouwens ook: doodkruid, doodbloem en de bessen van
bitterzoet werden als vergiftig beschouwd.
NEW 251, Saxo-Frisia III 38-39.
hennekleed, hendekleed, henen-

Vgl. hgd. hexenschuss 'id.'. = een
denkbeeldig schot dat toegebracht is
door een heks als demonisch vrouwelijk wezen.
Weijnen/Ficq 64, 113, 204,207, 212.
helf, (met secundair suffix) helfte
steel van een bijl (geldov.). = mnl.
helve, helf 'handvat', eng. helve
'handvat'. Ablautend ~ lit. kàlpa
'dwarshout aan slede'. Grondwoord
van mnl. heifier 'halster'.
Dijksterhuis 395, NEW 233, Hulshof/Schaars 51.
heileg nijdig, vlug (achterh., limb.,
antw.). Afl. bij hgd. heil 'helder', ~
ono. hjala 'spreken'. ~ lat. clamare
'schreeuwen' ~ fra. clair 'helder' (<
lat. clarus 'helder'). ~ lit. kalbà 'taal'.
Oorspr. gaf de wortel luidheid en
helderheid van klank aan, later wschl.
t.g.v. synaesthesie helderheid in visuele zin.
Hulshof/Schaars 51, WNT VI 501,
NEW 248.
hemeltje krekel (overijs.). = eerste
deel van heemken î met twee verkleiningssuffixen.
Van Sterkenburg Afb. 21.
hemer, (verkleinw.) eemertien, hiemertien krekel (dr., Twents). Afl. bij
eerste deel van heemken f. Mogelijk
vervormd uit hemel(tje) f.
Van Sterkenburg Afb. 21, Sassen 61,
Kocks431.
hemke zwenghout (nlimb.). Verkleinwoord van *ham (~ gr. kâmaks
'speer, lat', mhgd. hamel 'stang', dee.
hammei 'id.', oind. samyä 'stok'). ~
tooghaam f 'id.'.
MNCDN III 7-13, IEW 556.
hemmeln opknappen (n.oostnl.).
Geen rechtstreekse afleiding bij hemel. = fri. himmelje 'schoonmaken' =
mnl. hemelen 'schoonmaken, weg-
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zlimb.). = ohgd. hirni 'id.', eng. dial.
harns 'id.', ono. hjarni 'id.'. ~ lat.
cerebrum 'id.', gr. kéras 'hoofd',
oind. sirsan 'hoofd'. De nl. vorm met
s na r {hersenen) vertegenwoordigt
gezien de oind. vorm een ouder stadium. Door grammatische wisseling
is de s in z overgegaan. Deze z werd
tot r en viel samen met de voorafgaande r. Heerlens gehier (naast
hiere) heeft evenals hgd. gehirn 'id.'
het voorvoegsel ge-, dat een collectieve functie heeft.
Roelofs e.a. 50, Jongeneel 26.
herp gemelijk, bitter (kemp.). = hgd.
herb 'wrang', = mhgd. härwer
'scherp van smaak'. Grondwoord bij
haren 'scherpen' en oeng. hierwan
'bespotten'. Misschien van een met
mobiele s beginnende basis waarvan
ook scheren afkomstig is en beiers
schärben 'klein snijden'.
Cornelissen/Vervliet 552, IEW 940,
Kluge 1975, 304.
hersdreug zeer droog (Asten). Abi. ~
hors j .
Eigen mat., TT XIII 22 (minder
wschl.).
hertsdein damhert (antw.). Tautologische ss. van hert en mnl. dein
'damhert' (« ofra. dain 'damhert').
Cornelissen/Vervliet 555.
hertslaag hartinfarct (limb.). Het
eerste deel = hart, het tweede deel is
limb. sjlaag f.
Weijnen/Ficq, 67.
hes I, hisse, hèès kat (bommel., oostnbr.). = 16e-eeuws heusd. hesse 'id.'
= limb. heis 'knieboog', limb. hees
'knieboog', antw. hèès 'knieboog'.
Vgl. hgd. hesse, hechse. Vgl. mnl.
heessene, haessen 'kniepees, achillespees', verholen ss. met haas f- De
kat is blijkbaar naar deze zeer verra-

kleed,
heemkleed
doodshemd
(n.oostnl.)- Het eerste deel = oostfri.
hene 'lijk', ~ {Magere) Hein 'de
dood', ~ gr. kainö 'ik dood', ~ {Mercvri) Channini 'bep. germ. wijinscriptie', ~ russ. kontsjatj 'sterven'.
Hulshof/Schaars 48, TNTL XX 4556, XXI 34, NEW 251, WNT VI 577.
herd, hèèrd woonvertrek (brab.). =
nl. haard 'stookplaats'. Vgl. ohgd.
her da 'bodem'. De betekenis 'stookplaats' is de oorspronkelijke. Vgl.
Lets ceri 'gloeistenen', lat. carbo
'houtskool', lat. cremare 'verbranden'.
WBD 36-37.
herentei, herenteen, herrentèèr,
herent haagbeuk (Meierij, limb.).
Het tweede lid is ook aanwezig in
hgd. Holunder 'vlier' en heester. Het
eerste deel is onverklaard.
De Bont 1958, 239, Rutten 305.
{de) herfste (de) dichtstbijzijnde
(bommel.). = mnl. heusd. herwairtste,
overtreffende trap van als bnw. gebruikt herwaarts.
Van de Water 85, Mnl Wb III 157.
herjotskonkel
lichte
beroerte
(kerkr.). Ss. van herjot (= Heer God)
en grondwoord van konkele f. De
ziekte wordt hier als een bovennatuurlijke straf gezien, waarbij men
geslagen wordt.
Amkreutze.a. 104.
hermoes akkerpaardestaart (zholl.,
utr.). Het eerste deel misschien = hgd.
herb 'zuur' of van een i.e. basis die
'snijden' betekent en in schaar, haren, 'scherpen' en arm. kcerem
'schaaf aanwezig is. Het motief
'zure moes' zou vertolken dat het vee
dit voedsel niet graag eet.
Foerste85,NEW253.
herne, hiere hersenen (achterh.,
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delijke pees genoemd.
DB 147-53.
hes II, heis veulen (dr., gron.). = mnl.
(h)ars, (h)ers 'paard', os. hers
'paard', ofri. hers, hars 'paard'. Ablautend ~ ors f.
Oeze volk VII 37-38, NEW 591.
heskepuize aanspreekvorm van een
kat (Oerle). Eerste deel is verkleinwoord van hes I t 'kat'. Tweede deel
bevat 17e-eeuws puis 'poes' (= nl.
poes, dee. pus), mogelijk van een
wortel die 'rond, mollig' betekent en
ook aanwezig is in ono. püss 'buidel'
en gr. bustós 'volgestopt'.
DB 147-53, NEW 534-535.
hesp, hips, hieps ham, hieltje van de
ham, bovenbeen van het varken,
varkenspootje (znl., vel., utr.). = mnl.
hespe 'ham, heupgewricht, scharnier'
= ono. hespa 'scharnier'. Wschl. ~
haspel.
Betekenisontwikkeling:
'scharnier' > 'heupgewricht' > 'ham'.
TT XIV 167-174, XX 71-73, NEW
254, Van Schothorst 14, 143.
hestendroot,
estraot
pekdraad
(brab.). Het eerste deel = hars (met
paragogische /) « hgd. harz (= os.
hart).
WBD II 698-699.
het, hette hitte (n.o., vel.). # nl. hitte
maar = mnl., mndd., ofri. hëtte.
Wschl. geen bijvorm van hette, maar
afgeleid van ablautend nbr. heit
'heet' (= ofri. hete, oe. hétu, héte).
Van Schothorst 15, Dijkhuis 404,
NEW 259, Ter Laan 310.
hetluchten weerlichten (Twents). Het
eerste deel = het \ 'hitte'. Het tweede
deel = Twents lochten 'lichten, bliksemen' (= hgd. leuchten), ~ luchte \
'lantaarn'.
Dijkhuis 404.
hettekater zichtbare opstijgende

warme lucht (IJselstreek). Eerste deel
= het Î, tweede deel = kater. Oud
volksgeloof dat het een kat is. In
Lüneburg en Oldenburg spreekt men
van waerkatten; vgl. zwdr. meerkatten 'weerkaatsing der zonnestralen'.
DB II 62-64.
heug feest bij ondertrouw (n.o. Meierijs.). ~ heugen, geheugen. Het gegeven feest betekende de bevestiging
van de trouwbelofte. Dat feest diende
de bruidegom te heugen, d.w.z. in
herinnering te blijven.
OV 1206.
heuge hijgen (Gilze-Rijen, Alfen in
N. Brabant). Singulier naast nl. hijgen
(waarnaast ablautend en wschl. met
een /-bevattend stamvormend suffix:
mndd. heigen 'zwaar ademen').
IF XL VIII 258, Van Gestel 99, eigen
mat.
heukel, huggel hooiopper, haverhok
(znl.). Diminutivum van hok.
TNF krt 129-130, Goossens 1963, 1
202-203.
heukeling, hukkeling, huggeling
hooiopper (omg. van Tongeren, o vla.,
antw.). Met het suffix -ing afgeleid
van heukel.
Goossens 1963 I, 203, Teirlinck 50.
heuker iem. die in het klein verkoopt, kramer (n.oostnl., zaanl.). =
ndd., hgd. höker 'id.', fri. heuker
'sukkelaar, tobber'. Getransponeerd
in fri. heuker je 'met moeite in z'n
eigen onderhoud voorzien'. Afl. bij
zaanl. heuken 'in het klein verkopen'. ~ eng. huck 'afdingen' (waarbij
eng. huckster 'venter, sjacheraar').
Verder zijn gron. heukerg 'van weinig waarde' en dr. heukerig 'bescheiden, lusteloos' van heuker afgeleid. Ook zijn verwant hgd. hucke
'pakje dat men op de rug draagt' en

heulbank - heupel

ringh/Veenstra 121, W. de Vries
1895, 61, Sassen 64, Kocks 427.
heun II opzwelling van de halsklieren (hasp.). ~ elzasser hünsch 'gezwel
aan de melkaders' en zwits. hünsch
'gezwel aan de uitwendige genitaliën
of aan de uier'. Van de i.e. basis k'eu(met vocalisme in de nultrap) met de
betekenis 'zwellen' in gr. kyéö 'ik
ben zwanger', oind. svayati 'zwelt',
lat. cumulus 'hoop. Daarnaast bevatten oind. sünó 'gezwollen' en lit.
sut is 'houthoop' een lange ü, die
gezien de acutus op het lit. woord, te
verklaren is uit het feit dat in die
woorden de i.e. ü gevolgd werd door
een laryngaal die een vocaalverlengend gevolg bracht.
Rutten 92, Berns 1990, -22, Fraenkel
II 1037, Beekes 1998, 12-13, IEW
592-594.
heurs horzel (Gemert). Wschl. niet
het grondwoord van horzel, maar van
met ander suffix gevormd mnl. hornet, = geldov. honte f, waarbij rs <
suizende r < rn.
Vos/Van der Wijst 73.
heunen aan het hart gaan (dr.). = nl.
honen = hgd. höhnen 'honen' = got.
haunjan 'vernederen', dat een factitivum is bij bnw. heun | .
Hadderingh/Veenstra 120-121, F WH
260-261.
heunspraok het noodlot tergende taal
(dr.). Ss. van de stam van heunen |
of van heun f met spraok (= spraak).
Hadderingh/Veenstra 121.
heupel, huëpel, huipölling peluw
(zlimb.). Eerste deel = hoofd; tweede
deel = peluw (« lat. pulvinus 'kussen'). Gezien de ni. -w en de pf in
hgd. pfühl (< ohgd. pfuliwi) moet het
een zeer oude ontlening zijn. -ing is
een later toegevoegd suffix.

hgd. hucken 'als last dragen'. Opvallend zijn daarnaast ndd. hake 'id.' en
bij Kiliaen vermeld hac 'negociator
mercis vilioris'. Deze a en aa tonen
ablaut, evenals eng. hat naast hoed.
Men moet voor heuker uitgaan van de
betekenis 'hoek'. Voor het bedrijf
was nl. een hoek van het huis beschikbaar. Er is een semantische
parallel met winkel, dat oorspronkelijk blijkens winkelhaak ook 'hoek'
betekende.
WNT VI 700-701, Kocks 427, Ter
Laan 311, Herrmann-Winter 107,
119, Kluge 1975, 318, Mnl Wb III
471-472,30.
heulbank,
heulblok,
hoolbank,
eulpert stellage waarop klompen ter
uitholling: worden vastgezet (Zuiden Midden-Nederlands). Het eerste
deel = de stam van rijnl. höhlen 'uithollen'. ~ hol. Het element pert is
verzwakt < paard.
TNZN VIII 6, BMDC XXVI, 168.
hèùlteren (mis) (mis) op Goede Vrijdag (venr.). = hgd. hölzern 'houten'.
Er werden op die dag in de liturgie
geen altaarschellen maar houten ratels gebruikt
Schols/Linssen 194.
heumse krekel (oostelijk utr., vel.).
Afl. bij eerste deel van heemken f
Van Sterkenburg Afb. 21.
heun I, heuen sneu, spijtig, neerslachtig, onaangenaam, niet toeschietelijk (dr., vel., gron.). = got.
hauns 'nederig' = ohgd. hóni 'smadelijk, veracht', oeng. hëan 'verachtelijk'. ~ hoon 'smaad', gr. kaunós
'slecht, droog', Lets kauns 'schaamte,
schande'. De voor Ruinen opgegeven
vorm huen 'sneu' wijkt met de klinker af. Die beantwoordt aan ogm. o.
Van Schothorst 33, 40, Hadde-
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hèùrntat - hiere
het is de hij ofdefij.
DB XII47-51, 123.
hieëp, hiep hakmes (Uden, Helmond,
geld., limb.). = mnl. hyep 'falcastrum'. Met singuliere ie, ieë: vgl. nl.
heep 'sikkelvormig snoeimes' (~
happe î).
Schols/Linssen 200, Ceelen e.a. 19,
NEW 242-243, Van Schothorst 143,
WNT VI 331-332. Van Dinter e.a.
82, OV 1206.
hiemen, Temen hijgen, moeilijk ademen (n.oostnl.). = fri. 'hymje 'id.'.
Wschl. klankschilderend zoals nl.
hijgen en zw. dial. hikja 'hijgen'.
Mogelijk is de m een oude wortelverlenging zoals ook in schrêême f
en kume | .
Hulshof/Schaars 51, TNTL XXXIV
20, WALD 1993, 214, NEW 257,
Hadderingh/Veenstra 122, Ter Laan
313, Bosch 18, WALD 1993, 213,
Dijkhuis 412, TT 50, 154.
hiemertien, eemertien, (mv.) hemeltjes wilde framboos (n.oostnl.).
Evenals hennebei | 'framboos' vervormingen uit een verkleinwoord van
heterofoon van ohgd. hintberi.
Heukels 216, Sassen 61, Kocks 430.
hiender paard van weinig waarde
(gron., dr.). « fri. hynder (< fri. hynsder 'paard'; ss. van hengst en dier).
Ter Laan 313, Spenter 254, Kocks
431.
hiepen, nïêpen (mv.). vruchtjes v.d.
meidoorn of lijsterbes (vla., Zeeuws).
= meervoud van joop | 'vrucht v.d.
meidoorn, rozenbottel'. De n- is door
metanalyse aangegroeid.
Ghijsen 622, De Bo 376.
hiere, herre, henne hersenen (limb.).
= hgd. hirn (naast de afl. gehirn) = nl.
hersenen, ~ lat. cerebrum <
*ceresrom, ~ gr. kranion < *krasnion.

Endepols 146, EW 280, Roukens
187-189, Amkreutz e.a. 104.
hèùrntat hoektand (noordh.). Eerste
deel = hörn î 'hoek'. Het laatste deel
is verzwakt uit tand.
W. de Vries 1895, 19.
heus (ook in de samenstelling heusijs) grondijs (Tielerwaard, zholl.). ~
Zeeuws euze, oudbeierl. heuze 'hard
vriezen met mistig weer'. ~ oind. susi
'uitholling'. Bomijs heeft een holle
klank. Dus is er een betekenisverschuiving
van
'bomijs'
naar
'grondijs' geweest.
Buizert-de Bruijn 85, Opprel 59,
WNT V 1001, Ghijsen 228, 234,
IEW 592-594.
hevel gist, zuurdeeg (znl.). Evenals
heef f 'id.' afl. van heffen.
OV I 206, WBD II afl. 1, 93-94, Cornelissen/Vervliet 558, De Bont 1958,
235.
hevesj, heivesj naar huis (limb.). =
heem (= hgd. heim) + waarts
Dorren 79, eigen mat., Alsters e.a.
144.
hibbik hik (Uden). Strekvorm bij nl.
hik. ~ hikken {= ndd. hikken 'hikken',
no. hikke 'hikken'; intensivum bij
hijgen zoals bukken bij buigen).
OV I 206, EW 170.
hiddel dartel, de aandacht trekkend,
woelig (dr.). Misschien = ijdel (met
singuliere ontwikkeling).
DB VI 72, Hadderingh/Veenstra 121.
{te) hie {of te zwie), {te) lier {of te
zwier) van 't ene uiterste in 't andere,
onbezorgd (geld., overijs.). < te lide of
te zwie < mnl. *te lide ofte swide. De
twee vormen na te zijn bijwoorden bij
de heterofonen van hgd. lind 'mild,
zacht' (= eng. lithe 'buigzaam') en nl.
{ge)zwind. De h in hie wschl. door
contaminatie met heterofonen van:
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hiero - hilkedegen

Voor de gelijkstelling van hersenen
met hiere vergelijke men nl. horzel
naast hgd. hornisse, beide < *hurzn-;
zo gaan hiere en hersenen terug op
*hirzni < *hirsni.
Amkreutz e.a. 105, Kluge 310, Houx
e.a. 88.
hiero hier (holl.). < hier zo; zo diende
ter versterking. Parallel dééro 'daar' <
daar zo.
Pannekeet 132, 71, TT XLIX 209
(andere mogelijkheid).
hies I, his heet (oostnbr., hasp., ovla.,
n.o.) (kindertaal). Wschl. affectieve
vervorming van heet.
De Bont 1958, 243, Dijkhuis 413,
Naaijkens 62.
hies II hees (achterh.). ~ nl. hees. Het
vocalisme is echter singulier. Mogelijk affectieve oorsprong of uit kindertaal.
WALD 1993, 211.
hij, heej hier (limb.). = ohgd. hia
'id.', hgd. hie 'id.'. Van een pronominale wortel die ook aanwezig is in
lat. cis- 'aan deze kant van', Lets se
'hier'.
Endepols 141, Alsters e.a. 143.
hija schommel (Mortsel). = heia
'wieg' < interjectie bij het omhoogwerpen.
HCTD XXXIX 148-149.
hijze te roken gehangen stuk rundvlees (dr.). ~ mnl. heisene, heessene,
hasen 'kniepees', dial haas.f 'knieholte' ~ ohgd. hahsa (= hgd. hachse),
mndd. hesse 'knieholte met pezen'. ~
oeng. höhsinu 'hielpees', ono. häsin
'kniepees, hielpees'. Voor de verandering van de klankgroep -achs- met
umlautsfactor / > ijz vergelijke men
lei 'legde' naast got. lagida 'legde'
en met haag en heg verwant heining
naast mndd. hegenen 'omheinen' <

wgerm. *haginôn.
Kocks 388, Mnl Wb III 15-16, EW
160.
hijzel ijzel (Uden, Asten). = mnl.
hïsel 'id.', 16e-eeuws brab. hijsel
'id.'. De oorsprong ligt, evenals bij
grezelf, bij ijzel. De h moet een hypercorrecte voorvoeging zijn die zich
verbreid heeft.
OV I 206, eigen mat.
hikke hinken (heerl.). Verder alleen
in rijnl. hicken 'op één been springen'. Misschien van de basis die ook
aanwezig is in gr. kiö 'ga weg!' en lat
cieo 'ik zet in beweging' en die 'in
beweging zetten' en 'in beweging
zijn', betekende.
Jongeneel 26, Rh Wb. III 619, IEW
538.
hil, ui, iel hoogte, zandhoop, veenzode, hoopje (brab., zeel., dr., wvla.). =
mnl. hul, hil = eng. Ml 'heuvel'. ~
lat. collis 'heuvel', ~ lit. kâlnas 'heuvel'.
Ghijsen 337, WBD 213, Kocks 463,
WNT VI 1295.
hilde, hilt, hille zolder boven de stal
(oostnl.). = mndd. hilde 'id.' = ono.
hilla 'plank, lijst'. Abi. ~ dee. hylde
'plank'. Van een wortel die 'hellen'
betekent en ook in nl. hellen (= mnl.
helden 'hellen') aanwezig is. De
vroegere betekenis moet 'hellend
dek' zijn geweest.
TNZN VII 5, FWH Supplement 69.
hilkedegen huwelijksmakelaar (dr.).
Eerste deel = mndd. hillic 'huwelijk'
= huwelijk = samenstelling van de
stam van huwen met de heterofoon
van got. laiks 'dans'. Laatste deel =
mnl. degen 'knaap, ridder', os. thegan 'man, knaap', ono. thegn 'vrije
man' ~ gri. téknon 'kind', ~ oind.
takman 'kind'.
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hilt - hoagwuw

Kocks 433, NEW 275, 109.
hilt, hüte, helt, hilde handvat (gron.,
dr., Oud-Schoonebeek, nholl.). = mnl.
helt 'id.' = oeng. hilt 'zwaardgreep' =
ono. hjalt 'zwaardgreep' = os. helta
'handgreep aan het roer'. Misschien ~
hout (= hgd. holz).
Crompvoets 197, WNT VIII 752,
NEW 250, IEW 547, Kocks 433.
hilte fuik (wvla.). = mnl. hielte, hüte
'id.'. = hilt t 'handvat'. Metonymia
van de naam voor de houten paal
waaraan de fuik bevestigd wordt.
De Bo 377, 430.
hilten, heiten bikkelen (nlimb., Meierij). Wschl. afl. van hiel met een oud
dentaal suffix. Een bikkel toch was
een beentje uit de hiel van een schapepoot.
TT XXXIII 131-137.
hiltiken, aaltiken, hilleken, nikkelen, hilkeren bikkelen (div. dial.).
Afl. van hilten f.
TT XXXIII 131-137.
himmen remmen (hasp.). = mnl.
hemmen, himmen 'belemmeren', =
hgd. hemmen 'id.', = no. hemme 'id.'.
Afl. bij haam 'gareel' (mogelijk met
als oudste betekenis 'net om de kop
van een paard', en dan identiek met
haam | 'nageboorte', ook een omhulsel).
Rutten 305, Kluge 1975, 303.
himmere, hummere,
hommere
hinniken (Achel en Hamont, middenlimb., zlimb.). Klanknabootsing.
Bernaerts 47, WLD I afl. 9, 65.
hinderst achterste, aars (wvla.,
zolimb.). Eerste deel treedt ook op in
eng. behind 'achter', hgd. hinter
'achter', got. hindumista 'laatste'.
De Bo 378, WLD I afl. II 131.
hindselen achteruitgaan (wvla.). ~
hinderst \.

De Bo 378.
hinkepatjinken
kreupel
lopen
(wvla.). Strekvorm van hinkepinken,
een variërende herhaling van hinken
(= hgd. hinken 'id.'. Vgl. oind.
khâhjati 'hij hinkt').
De Bo 379.
hinnebees zwarte aalbes (Noorderwijk). (Behoudens grammatische
wisselvorm in het tweede deel) =
hgd. himbeere, os. hindberi, eng. dial.
hindberry, dee. hindbeer, alle oorspr.
'framboos'. Het eerste deel = hinde
of omdat die ze graag eten of omdat
die erin schuilen.
HCTD XI241-292, Kluge 308.
hinnes kippenhok (valk.). Verholen
ss. van hen 'kip' (= hgd. henne 'kip',
eng. hen 'kip', afleiding met j bevattend suffix, waardoor umlaut
optrad, van haan, ~ lat. cano 'ik
zing', abl. ~ hoen) en huis. Het benoemingsmotief van haan is dus zijn
gekraai.
Dorren 83.
hipperig, hieperig zwaarmoedig
(dr.). Vervormd < hypochonder
evenals venl. ieperd f 'koukleum'.
Kocks 435.
hits, hets hitte, bronstigheid (brab.,
achtern.). Afl. van hitsen 'warmte
geven', dat een intensief van een ww.
(ver)hitten is, zoals splitsen bij splijten, ritsen bij rijten, antw. batsen
'spelend slaan' bij batten (« wa. bate
= fra. battre).
WBD 642, WALD 1987, 125, LB
XXVII 90-98.
hoagwuw, hoakwuw ongehuwde
moeder (Oerle, hagel., antw.). Het
tweede deel = weduwe, het eerste is
haag en betekent evenals heg f als
voorvoegsel 'slecht' en is bv. aanwezig in hageschool f.

hoal - hoeke

De Bont 1958, 251.
hoal louter, enkel (limb., kemp.). =
met oorspronkelijk adverbiale -e
gevormd van het bn. hol (~ helen
'verbergen'). Vgl. voor de betekenisovergang hgd. lediglich 'louter, enkel' naast nl. ledig ('leeg'). De betekenisontwikkeling was dus: 'verbergend' > 'hol' > 'leeg' > 'uitsluitend'.
HCTD XXXII 55-62, Bernaerts 43,
Hoppenbrouwers [1996] 146.
hoamel mager, schraal (n.o.). = hgd.
hammei 'verminkt', = nl. znw. hamel
'gesneden ram'. ~ oind. sâmala'fout, gebrek'.
W. de Vries 1895, 69, Ter Laan 318,
WNT V 1733, NEW 233-234.
hoddelen moeilijk lopen, onhandig
werken (middennbr.). = eng. huddle
'dooreengooien, op een hoop gooien'
(vroeger ook 'verbergen'). ~ 17eeeuws hoddebek 'lomperd' en ~ znl.
hodden 'lorren'. ~ hgd. hoden 'testikels' ~ kymr. cwd 'testikel', ~ lat.
cunnus 'vrouwelijke schaamte' immers 'seksorgaan' en 'lor, vod' liggen semantisch dicht bijeen. Ook ~
russ. kutitj 'pierewaaien'.
Van Gestel 93, EWD 336, WNT VI
778-779, ODEE 451, IEW 952, Kluge 1975, 313.
hoebel schaaf (kerkr.). Afl. v.h. ww.
hoebele 'schaven', dat zelf is afgeleid
van hoebel 'oneffenheid', zoals verwant hgd. hobel 'schaaf via hobeln
'schaven' van hgd. hobel 'oneffenheid' komt. De handeling toch bestaat
in het wegnemen van oneffenheden.
~ heuvel. ~ lit. kuprà 'bult'.
Amkreutz e.a. 108, Kluge 1975, 311312.
hoecht struik(gewas) (antw.). = nl.
hucht 'struik', wfa. huft, hucht
'boomstronk, hoop' = hoest f. Ab-

lautend ~ nl. hoop.
WBD 1476, Cornelissen/Vervliet
563, Foerste 10 en krt 3, WNT VI
1207, IEW 591.
hoed metalen deel van de naaf van
een wiel (Ziehen). Niet een ter plaatse overgeleverde Germaanse vorm
maar leenvertaling van aan wa. tchapê 'id.' ontleend, in Vorsen voorkomend chapeau 'id.' (metafoor van
fra. chapeau 'hoed').
Kruijsen 1993, 395, 403.
hoeët vlaschotel, poortje van latten of
spijlen (kerkr.). = nl. hor (= got.
haurds 'deur', ~ lat. erätis 'horde', ~
oind. kafa- 'mat'). Oorspronkelijke
bet.:'gevlochten iets'.
Amkreutz e.a. 109.
hoegel, hoechel, hochel hooioppertje, aardappelstruik (brab.). Afl. zonder umlaut in het suffix bij hoek |. ~
heukel î ~ huikel f.
Goossens 1963, 202, WBD 1476.
hoejere koesteren, langzaam warmen
(limb., overijs.). Mogelijk afl. bij
mnl. huden 'verbergen' (= eng. hide
'verbergen', ~ gr. keuthö 'ik verberg',
~ oind kuhara- 'hol').
Endepols 142, IEW 952.
hoek I, houk boekweitschoof (noorden van belglimb.). = wfa. huk 'heuvel' = lit kügis 'hooihoop'.
WLDIafl. IV, 71, IEW 535.
hoek II, houk welk (div. dial.). =
welk, beïnvloed door hoe (resp. gron.
hou) 'hoe'.
TNTL XLIII, 144.
hoeke, huuke hurken (div. dial.). =
mnl. huken 'id.', ono. hüka 'id.'. Van
een i.e. wortel die 'buigen, krommen'
betekent en ook aanwezig is in lit.
ktîgis 'grote hooistapel'. Daarnaast
met intensiverende dubbele k: ukke |
'id.' en mnl. hucken 'id.'.

hoekebaan - hokse

Endepols 143, NEW 272, Ghijsen
561, IEW 589, Hadderingh/Veenstra
122.
hoekebaan, hakkebaan {lopen)
baantje (glijden) (Montzen). Het
eerste deel bevat de stam van hoeken
| . Het benoemingsmotief is 'gehurkt'. Waarschijnlijk is de variant
met hakke ontstaan door de bijgedachte aan hakken, het woord voor de
hielen, waarop men steunt.
MNCDN113-14.
{op dé) hoekies gehurkt (dr.). = (op
z'ri) ukke \.
Hadderingh/Veenstra 123.
hoele steenkool (brab.). « heterofoon
van wa. hoye 'id.' (« fra. houille 'id.';
« Frankische heterofoon van nl. dial.
heukel | ) .
WBD II afl. 1, 59-72, DELF 310.
hoeneer wanneer (Oerle, Culemborg,
hilv., Overflakkee). = mnl. hoeneer,
honeer, fri. honear; wschl. = nl. wanneer = os. hwan êr. De w heeft de
overgang van a > oo > oe bewerkt.
Oude hw kan zich enerzijds tot w,
anderzijds tot h ontwikkelen. Enigszins vergelijkbaar zijn hgd. kot 'vuil'
(= nl. kwaad), nl. zwoerd {= zwaard)
nl. woerd {= waard).
De Bont 1958, 262, WNT VI 811,
Naaijkens 62.
hoer, woer, boer, hoerie, woerie,
boerie naar links, bevel aan een ingespannen paard (westelijk brab.). Singuliere vervormingen van aar | .
WBD 768-770.
hoesholt, huishold lijkkist (dr.,
gron.). Het eerste deel is de stam van
nl. huizen ww., hgd. hausen 'huisvesten', zw. hysa huisvesten'. De oe
is secundair. Het tweede element =
mnl. houde 'vat' ~ ofri. held 'bewaarplaats'. Een semantische parallel

vertoont n.oostnl. vat 'doodkist'.
TT 80-84, 121-125, WNT XVIII 871.
hoest I, hust struik, kleine hooiopper
(limb.,
antw.).
=
15e-eeuws
{corn)huyst = hgd. hausten 'korenhok' = russ. kust 'struik', lit. küokstas
'bosje, boomstronk'. = hoecht |
'struik(gewas)'. Afwisseling st-cht
vindt men ook in vorst f naast gewricht.
Goossens 1963, 138, TNF krt. 129,
WBD 1475.
hoest II huis van een schop (Meterik,
Meyel). = mnl. hoetse 'foedraal' «
ofra. houche (= fra. housse 'hoes') «
Frankische heterofoon van ohgd.
huift 'omhulsel' (~ holster).
Crompvoets 197, Mnl Wb III487.
hoester kleine hooiopper (zolimb.).
Met -er afgeleid van limb. hoest I Î
'id.' (= mhgd. huste, russ. kust
'struik'.
Goossens 1963 krt. 53, ED 75, Dorren 84.
hoewze huilen, gez. van de wind
(Oerle). Klanknabootsend.
De Bont 1958, 263.
hoezeeren wonen, huizen (dr.). =
hgd. hausieren 'id.'. Van huis afgeleid met een aan het fra. ontleend
suffix vgl. halveren.
Kocks 444, Kluge 1975, 294.
hoggen, howen (besmettelijke) ziekte, griep (geldov.). Gesubstantiveerde
infinitief = nl. hogen 'omhoog gaan',
i.e. v.d. lichaamstemperatuur.
Dijkhuis 422, WNT VI 1029, Gallée
1895, 18, 58, Deunk/Entjes 95.
hokse knieholte (wgron., Meierijs). =
fri. hokse 'id.'. Tegenover haas |
'id.', dat zich in vocaalkleur bij hgd.
hachse 'id.' aansluit, is de kleur van
hokse westelijk, te vergelijken met
westelijk dial. brocht en eng. brought

hoksel - honte

teerd is, zal het een Germaans leenwoord zijn. Dit is waarschijnlijker
dan dat de Germaanse woorden aan
het Latijn zouden zijn ontleend.
De Bo 382, WNT n 890, J. de Vries
1962,266, DELF 310.
hommeien
donderen
(oostnl.).
Klanknabootsing.
Houx e.a. 89, ALE I afl. 3, Comm 11
(waar verband met de insectennaam
gelegd wordt).
hommeles ruzie (nnl.). Genitief van
hommeien f 'donderen'.
WNT VI 892-893.
homstig, humstig, hemstig, haamstig muf (wvla.). ~ hummig f.
De Bo 384.
hond honderd roeden (brab.). = got.
hund 'honderd', = eerste stuk van
honderd = oind. sata- 'honderd', abl.
~ lat. centum 'honderd' (> fra. cent
'honderd').
WBD 202-203.
hondsribbe smalle weegbree (Hamont-Achel, Zeeuws). Ss. van het
eerste deel van hondtong î en rup f.
Bernaerts 48, Heukels 186.
hondtong paardebloem (n.o.). Het
eerste element heeft zoals vaker bij
plantnamen wanneer het niet om
gelijkenis gaat een pejoratieve betekenis. Het tweede element slaat op de
vorm van het blad.
Brok 144-166.
honsele hinniken (Blerik). ~ Rijnl.
hönscheln, hünscheln 'hinniken'.
Wschl. evenals hinniken afl. bij ouder
ni. en ouder hgd. hinnen 'id.', dat
evenals lat. hinnire 'id.' klanknabootsend is.
WLD I afl. 9, 66, NEW 258.
honte horzel (geldov.). = mnl. hornet
'id.', mndd. hörnte, os. hornut, oeng.
hyrnet, eng. hornet. ~ nl. horzel. ~ lat.

tegenover oostelijk bracht en hgd.
brachte.
TNZN IV 4, IEW 566, Weijnen
1991,39.
hoksel knieholte (wgron., Meierijs).
Contaminatie van hokse \ en oksel.
TNZN IV 4.
hole halen (maastr.). = hgd. holen
'id.'. Ablautend ~ halen (= ohgd.
halön, ono. hala). Geen duidelijke
verwanten buiten het germ.
Endepols 130.
holeerzen schommelen (brab.). Samenstellende afl. van hol met aars.
Vgl. wvla. boleerzen 'zich op de
handen omwerpen'.
HCTD XXXIX 168.
holender, hüllender, heulenteulder,
heulenteer, heulenteul, heunentëun,
höientöt vlierstruik (zlimb., n.o. van
Luik). = hgd. holunder; het eerste
deel ~ hol (de struik is hol), het tweede deel = het tweede deel van vliender f.
Van Sterkenburg afb. 20, HCTD
XXV 323-338, TT VI 116, TT Themanr 8, 204-206.
hölse (mv.), holsken houten slof,
klomp (n.oostnl.). Verholen ss. van
dial. holt 'hout' (= hout) en dr. schuo
'schoen' (= hgd. schuh; ni. schoen is
oorspr. meervoudsvorm). Hetzelfde
type als haanske f 'handschoen'.
Sassen
45, 80, 66, Hadderingh/Veenstra 124, Ter Laan 329.
hommel hop (wvla.). = mnl. hommel
'id.'. Vgl. ono. humli 'id.', oeng.
hymele 'id.', dee. humle 'id.', lat.
humulus 'id.'. Mogelijk afl. bij no.
humla 'met de handen tasten naar',
wat voor de benaming van zo'n klimplant begrijpelijk is. Omdat het Latijnse woord, zonder duidelijke etymologie, pas in de 8e eeuw geattes-
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hôôfstoOf-hork

= hor 11.

crabro. ~ russ. sjérsjenj alle woorden
met dezelfde betekenis. De verbin-

De Bont 1958, 249.
hord kippenroest (oostnbr.). = hor,
horde = got. haurds 'deur', fri. hoerde 'schutting van rijswerk', hgd.
hürde 'horde'. ~ eng. hurdle 'horde'
~ lat. cratis 'vlechtwerk'.
WBD 114.
hord, herd, hard, heeëd herder
(oostnbr., hagel., nlimb.). = hgd. hirt
'herder' = got. hairdeis 'herder'. NI.
herder bevat hetzelfde hoofdelement
maar heeft er een achtervoegsel -er
aan toegevoegd.
Schols/Linssen 195, WBD 927-928,
Van Ginneken 1938, 335, Tuerlinckx
246.
hore modder, slijk (wvla.). = ohgd-,
os. horu 'id.', ~ oijsl. horr 'snot'. ~
miers corcach 'moeras', gr. kóruza
'snot'. ~ oind. kar dama 'slijk'.
De Bo 389, Sarauw 345, IEW 573574.
horenboom hout tussen twee dakvlakken die samen een uitspringende
hoek vormen (antw.). Eerste deel =
hörn Î 'hoek'.
M Ver Nk XXXVII 100, Cornelissen/Vervliet 577.
hork I, hurk, herk horzel, wesp,
nurks, vrek (bommel., z.utr., hasp.,
vel., antw., zaanl.). Wschl. < *hornik.
~ mnl. hornete 'naam van versch.
insecten' (= os. hornut 'horzel', oeng.
hyrnet 'horzel') ~ hoornaar, horzel ~
lat. crâbro 'horzel' ~ oudbeierl.
(reeds 16e-eeuws) horentor en 'wesp'.
Van de Water 88, Opprel 60, Rutten
91,Scholtmeijer75.
hork II bewaarplaats voor appels
(dr.). Afleiding bij hord. Oorsponkelijk werd er wel een gevlochten mand
mee bedoeld.
Oezevolkl 187-188.

ding -nt- < -rnt- < -rsnt-.

Gallée 1895, 10, Sarauw 121, Kluge
1975, 317, EW 175.
hôôfstoof,
hôôstoof
knotwilg
(zholl.). Eerste deel = hoofd (vgl.
kopwilg). Tweede deel = stoof 'ondereind van boom of struik' ~ mndd.
stuf 'stomp', ono. stüfr 'boomstomp',
oind. stüpa- 'boomtop'. ~ stobbe | .
Opprel 60.
hooimikke hooistapel bestaand uit
vier palen met op en neer schuivend
dak. Het tweede deel ontstond metonymisch < mnl. micke 'paal, stijl' (=
mik 'gaffelvormig uitlopend iets' =
ndd. mik, mikké). Wschl. kk < dk (gezien no., zw. (dial.) mid(e) 'gaffelvormig hout').
De Bo 387, EW 249.
hoop heup (zlimb.). = ohgd. huf 'id.',
got hups 'id.'. ~ huft \. NI. heup (=
oeng. hype, eng. hip) is wel hetzelfde
woord als hoop, maar heeft langer de
stam vormende i behouden (*hupi)
waardoor daar umlaut is opgetreden.
WLD I afl. 9, 30, 62.
hoos kous (schev., oostnl.). = hgd.
hose 'broek'; oorspr. 'kledingstuk dat
als broek en kous dienst doet'. Van
een basis die ook in huis en huid
aanwezig is en bedekken betekent.
TNZN V 8, NEW 267, Roeleveld 72.
hor I, hors houtje of botje dat met
behulp van twee touwtjes gonzend
wordt rondgedraaid (Oerle). ~ eng.
vero. hurr 'id.' hurrebone 'id.'. Afl.
bij horren 'een snorrend geluid maken' (= hgd. hurren, eng. hurr 'id.',
dee. hurre).
WNT VI 1113-1114, 1122, De Bont
1958,248.
hor II, hors kwade bui (nbr.). Wschl.
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horken - hot

horken, hurken luisteren, uithoren
(oostnbr., wvla.). = eng. hearken,
hgd. horchen, ofri. hërkia. Intensivum vormende ^-afleiding, zoals eng.
talk naast teil, naast nl. horen (= eng.
hear 'horen', hgd. hören 'horen',
ono. heyra 'horen' ~ gr. akouö 'ik
hoor', ~ oind. kavi 'verstandig').
De Bo 389, NEW 268, OVI 207.
hörn hoek (met name in: in houken
en hörns 'in hoeken en gaten') (ndr.,
gron.) = horen 'bep. dierlijk lichaamsdeel' (~ lat. cornu 'horen').
Hadderingh/Veenstra 125, Ter Laan
336.
hörp, hôrpe, hurke, hormke hoornaar (dr. twents). ~ horzel ~ heurs f,
horreworm \ 'meikever'. Mogelijk
is p toegevoegd onder invloed van
wesp.
Kocks 458, Dijkhuis 436.
horreberd houtje of botje dat met
behulp van twee touwtjes gonzend
wordt rondgedraaid (vla.). Ss. van
oerles hor I 'id.' of van de stam van
horren 'een snorrend geluid geven'
en berd Î 'plank'.
WNT VI 1114, ED 76-77.
horrelen niet goed vastzitten, hortend gaan, strompelen (dr., zaanl.). ~
gron. horrei 'rukwind, knoest, onenigheid, moeilijkheid'. = eng. hurl
'gooien, slingeren' = oostfri. hurreln
'met vlagen waaien', = fri. hoarlje
'met vlagen waaien'. De stam van het
woord is ook aanwezig in gron. hörrelwind 'rukwind' en horrelvoet. Afl.
bij mhgd. hurren 'zich snel bewegen'
en eng. hurry 'zich haasten'. Uitsluitend germaans.
Kocks 459, Ter Laan 336, NEW 268.
horreworm, horrekoei meikever
(Twents, zeel., Goeree). Het eerste
deel ~ horren 'een snorrend geluid

geven', onoors hurra 'brommen,
knorren', ~ hor I f- -worm is het
tweede deel van zeikwurm f.
Dijkhuis 436, WNT VI 1122, Ghijsen
357.
hors kurkdroog (Oerle). < horsdreug
'id.' ~ horse 'roosteren', abl. ~ oostnl. harst |. In oudbeierl. hôrdrôog
'id.' had assimilatie van sd > dd > d
plaats, zoals ook in wnbr. kruidore Î
'kruisbes'.
De Bont 1958, 252, Opprel 60.
horsdoek onder kar of wagen hangende doek (venr.). Eerste deel =
wvla. ors î 'paard'.
Schols/Linssen 207.
hortje poosje (div. dialekten). ~
horten 'stoten'. Parallelle semantische ontwikkeling bij nbrab. zetje
'id.', stuitje, stutje 'id.', scheutje 'id.'.
Weijnen 1937, par. 325, Van de Water 88.
hortsik paardenslachter, paardevlees
(zaanl.). Metonymisch gebruik van de
uitroep hort sik (gezegd om een paard
vooruit te laten gaan). Het eerste deel
is vermoedelijk een imperatief hoort,
het tweede deel = zeg ik (er is als
uitroep ook de variant hortsek).
Boekenoogen351.
hossebloem paardebloem (Terschelling). Eerste deel = vla. ors f'paard'.
TNZN IX 4.
hoste plaats aan de zolder waar vlees
hangt (geldov.). = hurst | .
Waninkll4,EW175.
hot I, hotten (mv.) dik van geschifte
melk (holl., brab.). = hgd. hotte. ~
hotten ÎWNT VI 1131-1134, WBD 462.
hot II korf (znl.). = hgd. dial. hutte.
Fra. hotte 'id.' is een germ. leenw.
Verdere etym. onbekend. Mogelijk
zoals vaker woorden uit de vlecht-

hoteren - huisjrek
*hiudagu in een verbogen naamval
staat, staat het eerste element van
heden in een onverbogen vorm (oudgermaans: hi).
Amkreutz e.a. 114.
huft, huf schoft v.e. dier (Huissen). =
17e-eeuws nholl. huft 'heup'. = hgd.
hüfte 'heup'. ~ heup (= got. hups).
Van een basis die 'kromming' betekent en ook aanwezig is in lat. cubitum 'elleboog' en oind. kubra 'groeve
' en gr. kübos 'holte voor de heup bij
het vee, ruggewervel, dobbelsteen'.
Huissen 79, IEW 589-590, Boekenoogen 355.
huib, uibik, hööp uil (zvla., limb.,
brab.). Klanknabootsingen uit de tijd
dat de klinker nog oe luidde, zoals
ook ohgd. huwo en fra. hibou 'id.'.
Het achtervoegsel -ik komt vaker in
vogelnamen voor: vgl. havik.
WNT VI 1209, De Bont 1958, 260.
huikel, huiker (met ander suffix)
hooiopper (znl.). = rijnl. häuchel
'id.'. Afl. bij hoek I f 'boekweitschoof.
Goossens 202-203, IF XLVIII 260.
huil aalhouder (geld.). Wschl. niet
abl. ~ hulle 'bijenkorf en hul 'vrouwenhoofddeksel, omslagdoek, deksel', welke woorden wel afleidingen
zijn bij helen 'verbergen', maar van
een basis die 'welving' en 'hol' betekent en aanwezig is in lat. cavea
'kooi', alb. thelë 'diep', gr. koïlos
'hol', lat. cavus 'hol'.
Van Doorn 286, 229, WNT VI 1294,
IEW 592-594.
huisjrek sprinkhaan (kerkr.). = hgd.
heuschrecke. Ss. van hooi (= hgd. heu
'hooi') en een afl. van schrikken (met
een oude betekenis 'springen'; vgl.
schrikkeljaar).
Amkreutz e.a. 100.

techniek een oud leenwoord: vgl.
huve f.
WNT VI 1131, DELF 310, NEW
300-301.
hoteren, hotteren wankelen (znl.),
schudden (vla.). Iteratief bij hotten
'schiften gez. v. melk'. ~ lat. quatio
'ik schud', lit. kutinétis 'gladstrijken,
gez. v.d. veren door vogels'.
WNT VI 1136, Tuerlinckx 276,
NEW 269, IEW 632, Fraenkel 322
(andere etym. voor het lit.).
hotsel dik v. geschifte karnemelk
(Oerle). Afl. bij hotten f.
De Bont 1958, 253.
hotten schiften (div. dial.). = hotten
'schudden' ~ lat. quatio 'ik schud'.
WNT VI 1134.
houdoe,
oudoe
afscheidsgroet
(brab.). = nl. houd u (goed). Vgl. eng.
beheaveyou < beheaveyou well.
Swanenberg 1993,2.
houwmou, häävrouw kleine wervelwind (bommel., limb., oostnbr.).
Volksetym. uit houde (= hgd. holde
'vriendelijke vrouw'). Die holden
waren de Walkuren, die met Wodan
door het luchtruim joegen. Maar ook
elders in Europa treft men demonen
als mooie vrouwen in de wervelwind.
De Bont 1958, 225, Orbis VII 90-91.
hozevörrel sok (gron.). Eerste deel =
hoos Î 'kous'. Tweede deel = verrei
'vierde deel' < mnl. verndel < vierendeel (< *vierdendeel?) 'vierde gedeelte'.
Kroesels 70-71, EW 398.
hu vandaag (kerkr.). = hgd. heute,
ohgd. hiutu, os. hiudu, mnl. huden
(met secundaire analogische ri). ~
huidig. Verkort uit *hiudagu 'lett. op
deze dag'. Hiervan is het eerste deel
~ hij en hier (en lat. cis 'aan deze
zijde van'). Terwijl de vorm van
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huisterig - hurkten

VI 709-710, IEW 951, NEW 256,
Mnl Wb III 538, Ghijsen 333.
{te) hungebet {op kunne) (een)
schrale maaltijd
(hebben aan)
(ensch.). = oudnnl. hongerbeet 'hongerige beet'.
Bezoen 1938, 35.
hunkeren hinniken (brab.). Klanknabootsing. Hieruit ontstond wschl. nl.
hunkeren 'sterk verlangen'.
WBD 612-613, EW 177, WNT VI
1318.
huns, hems, hulst, hemst uierontsteking (brab., belglimb.). = rijnl.
hünsch 'bep. uieroedeem', Afl. van
hun 'Hongaar'. Er was veel veehandel met Hongarije, waardoor er ook
nieuwe veeziekten uit Hongarije
overkwamen.
Berns 119-124, WBD 463.
huppel, hoppel hoopje (limb.). Mogelijk ten dele sterk vervormd < opper
(afleiding bij op) onder invloed van
hoop. Minstens ten dele echter afleidingen van een nevenvorm met korte
klinker naast nl. hoop {= hgd. häufen).
Goossens 1963, 117-120.
huppost paard (bij enkele inwoners
van de Meierij). Aanvankelijk gebruikt door een-(oud-)seminarist «
Schoolgrieks hippos 'paard'.
De Bont 1958, 264.
hupzelen, hulpzelen bretels (dr.).
Eerste element = heterofoon van
brab., limb. help 'bretel'. hup- is
ontstaan door bijgedachte aan heup,
dat in het dr. met lange u wordt uitgesproken. Tweede element = mv. van
zêêl |.
Kroesels 79, eigen mat., Jongeneel
35, Cornelissen/Vervliet 548.
hurkten luisteren (fravla.). (Wschl.
naar een of andere analogie) ver-

huisterig, huusterig winderig, ruw
(van weer) (Heerde, Kampen, Epe,
Ruinen), druk pratend, rumoerig,
winderig (dr.). Afl. van n.o., nholl.,
brab., vla. heisteren 'in verwarring
brengen, rumoerig zijn'. Wschl. ~
haast en heftig. Vgl. voor de klankovergang: fornuis < mnl. forneise «
fra. fornaise < lat. fornacem 'oven'
(4e nv.).
DB XV 143 (andere, onwaarschijnlijke, etymologie). WNT VI 487, EW
160, Van den Breemen 69, Kocks
462.
hul, ulle muts, deksel (nholl., vla.,
dr.). = hgd. hülle 'omhulsel' ~ omhullen (= ono. hylja). Abi. ~ helen
'verbergen' (vgl. onverholen) en lat.
cëlare 'verbergen'.
WNT VI 1294, Kocks 463.
huiler hommel (westerkw.). Afl. bij
nl. huilen.
TNTL XXXIV 21.
hult laagte in land, kleine droge waterloop (znl.). Afl. van hol.
WBD 193,Bernaerts49.
hummig muf, vuns (oudbeierl.). =
mnl. hommich 'id.', ndd. hummich
'id.'. Afl. bij 17e-eeuws huim 'muffe
lucht' (= ono. hüm 'halfdonker') ~
mnl. homme 'schimmel' ~ oeng. hom
'schimmel'. ~ eng.dial. hoamed
'muf, eng.dial. hoam 'voedsel bedorven door het afgesloten bewaren'.
~ nl. heumig 'muf (= Zeeuws eumig
'id'.). De vormen komen met wschl.
verschillende ablautstrap van een i.e.
wortel die 'bedekken' betekende en
ook aanwezig is met mobiele s in nl.
schuin, schuur, lat. obscurus 'donker'. De tussentrap in de betekenisontwikkeling was wschl.: 'bedekkend
laagje verrotting'.
EDD III 181-182, Opprel 60, WNT
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hurst - huve

'schiften'). Voor het samengaan van
de betekenissen 'boteren' en 'schiften' zij gewezen op nl. boteren.
De Bont 1958, 260, WNT VI 11341135.
huuf knikker (limb. aan weerskanten
van de Maas). Mogelijk « lat. uva
'druif evenals reeds in de 16e-eeuw
verouderd nl. huyve 'huig' en oeng.
(h)ûf 'huig', alle natuurlijke metaforen, ofwel « wa. hïfe 'notedop enz'
(wschl. « hgd. hiefe 'rozebottel').
Feestbundel H.J. van de Wijer II 113120.
huuk hok van boekweitschoven
(belglimb.). = hoek I f 'boekweitschoof.
Goossens 1963 I 155.
huuster,
booster
korenhok
(belglimb.). Afl. bij hoest I \
Goossens 1963 I, 137-138 + kil. 32.
huve bijenkorf, mand (dr., westerw.).
= eng. hive 'bijenkorf, oeng. hyf
'bijenkorf. = oijsl. hüfr 'scheepsromp'. ~ lat. cüpa 'ton, kuip' (>> nl.
kuip), oind. kupa 'hol, groeve'. Zoals
bij hot t is opgemerkt, zijn woorden
uit de vlechttechniek vaak leenwoorden.
Kocks 467, Ter Laan 344, IEW 591.

vormd uit hurken, horken f.
Marteel 427.
hurst, hust, horst roofvogelnest,
struik, met laag gewas begroeid bos
(div. dial.). = hgd. horst 'roofvogelnest, struikgewas', eng. hurst 'bos op
een heuvel'. Ablautend ~ os. harst
'vlechtwerk', mndd. harst 'takken', ~
tsjech. krs 'dwergboom', ~ Lets cers
'struik'. Wschl. verder ~ hor, hord |
'kippenroest'.
Cornelissen/Vervliet 577, EW 175.
hus schommel (Tessel). = tussenw.
hus(ch) 'aansporing om te bewegen
of omhoog te werpen'. ~ hutselen
'schudden '
HCTD XXXIX 149.
hut struik, uit een stronk opgeschoten
verzameling takken of stengels of
blaren (wvla.). Mogelijk ~ lets kuza
'krop' en ~ geredupliceerd oind.
kaküd- 'top', lat. cacumen 'top', van
een i.e. basis die o.a. 'ronde hoop'
betekent.
De Bo 395, IEW 588.
hutketuk kwartel (Twente). Onomatopee
Dijkhuis 441.
hutteren boteren (kemp.). Frequentatiefbij hotten 'vlotten' (= hotten f
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iebel - ielk

iebel kregel, geïrriteerd (nholl.). =
euvel 'kwaad', hgd. übel 'kwaad',
eng. evil.
Pannekeet 144.
iefte, niefte klimop (wvla.). Evenals
hgd. efeu 'id.' en eng. ivy mogelijk ~
lat. ibex 'steenbok'. Het verbindend
betekeniselement is dan 'klimmend'.
De n- is door metanalyse ontstaan.
TT X 16-31.
iegelkoar, iegelkourte, iegelkorre
egel (dr., westerw.). Het tweede deel
wschl. ~ dr. koer 'lokroep voor varken', gron. kor, korre 'lokroep voor
varken', hasp. kurre 'big'. Later is
het deel geïnterpreteerd als kaarde.
Wschl. werd met de huid wol gekaard. Het eerste deel = nl. egel, hgd.
igel 'id.', ono. igull 'id.' ~ russ. ezj
'id.' (~ gr. ékhis 'slang'). Wschl. een
taboewoord, waarmee het dier als
slangeneter werd aangeduid.
DB VI 33-39, XVIII 141-148, NEW
152.
ieke vet in ongewassen schapenwol
(wvla.). = novla. iek 'bep. stof in
honingraten' = gron. aik 'bep. vlekken in wasgoed of in kousen door
b.v. zweterige voeten = (met hypercorrect gespelde /) eng. dial. yolk 'vet
van wol' = oiers igh 'vet' = mndd. ek
'etter, slijm in de ooghoeken'. =
Grondwoord van wfri. ww. ieke 'vuil
uit het riet trekken', en van de hetero-

foon van oeng. bnw. eowocig 'vet,
gez. van ongewassen wol'. Met een
germ. ^-suffix afgeleid van ooi 'vr.
schaap' (= eng. ew, lat. ovis 'schaap',
lit. avis 'schaap', luwisch hawi). Uit
de samenhang met het oer-i.e. woord
voor 'schaap' blijkt dat de betekenis
'vet in wol' de oudste is.
WNT VI 1370-1371, Ghijsen 368,
Pannekeet 1984, 144, Ter Laan 32,
Joos 302, Schiller/Lubben I 624,
Wright VI 584-585, ODEE 1020,
Fraenkel 28, Kluge 1899 par. 212
(over de k), Beekes 1990, 180,
ANKO krt. 15, gieten (voor het vocalisme van de dialect-woorden).
iekmulder meikever (dr.). Het eerste
deel = nl. eek 'eikeschors', os. êk
'eik', ofri. êk 'id.', hgd. eiche, eng.
oak, ~ gr. aigilöps 'bep. soort eik'.
Nl. eik heeft ei uit de afleidingen
waarin een umlautsfactor aanwezig
was. Het tweede deel = molenaar. De
benaming doelt op het uiterlijk, dat
met meel bestoven lijkt.
Hadderingh/Veenstra 127, NEW 153.
ielen bloedzuiger (Goeree). = mnl.
yle 'id.'. = tweede deel van mnl.
bloetijl 'id.'. = mndd. ile 'id.'. <
ohgd., oeng., os. igil 'egel' < voorvorm van egel 'egel' (= echel | 'id.').
Ghijsen 368, 211, Mnl Wb III 807,
810, Van Sterkenburg 224.
ielk elk (nbrab., Midden-Nederland),

iem - ieversken

Hulshof/Schaars 56, Kluge 299.
iepel haagappel (achterh.). Afl. bij
joopî
Roelofs e.a. 56.
ieperd kouwkleum (Venlo). Vgl.
gron. iepenkriet 'id.' en gron. ie*
poom 'koorts'. « gr. hypokhondriakos, afl. bij gr. hypokhondrion 'wat
onder de borstholte ligt'. Men schreef
nl. in de klassieke geneeskunst de
zwaarmoedigheid toe aan ziekte in
het onderlijf. Later is het woord onder de invloed gekomen van het
woord hypocriet « fra. hypocrite < lat.
hypocrita « gr. hypokritës 'toneelspeler, huichelaar'.
Alsters e.a. 332, Weijnen/Ficq 53, 62,
71, 180.
ier I, eer uier (nlimb.). = mndd. jeder
'id.'. Ablautend ~ uier.
TON afl. 2, krt. 13, Kluge 177.
ier II mestvocht (nholl., gron., dr.).
Met singuliere uitval v.d. beginmedeklinker naast gier 'id.', fri. jarre 'id.'
~ gist. ~ hgd. gären 'gisten'. Oorspr.
betekenis: 'gistend'.
TNZN I krt. 7.
iestak ijspegel (Sleen). = hgd. eiszac*
ke lid.\ Het tweede deel is nl. tak
'deel van een boom' = hgd. zacke(n)
'tak, tand, punt'.
ALE 2. fase, Comm. 16-17.
ievers ergens (vla., brab.). = ie (=
eerste deel van ielk | ) + waar +
bijwoordelijke s.
Cornelissen/Vervliet 587-588.
ieversken, iwwersen, ievasken,
ewersen, iemslen mazelen (achterh.).
Misschien = mv. ~ bij os. ibiska 'wilde hibiscus, heemst' (« lat. ibiscum).
Die plant heeft nl. rozerode bloemen.
Waarschijnlijker is afl. bij ijverzucht
en dan een taboebenaming voor een
magische of demonische ziektever-

ie- = het eerste deel van ieder = hgd.
je 'ooit' = got. aiw 'ooit'. -Ik is verzwakt < gelijk (vgl. nbrab. ik heb 't
gelijk 'ik heb het allemaal'). Voor het
wegvallen van g vergelijk brab. eilek
< eigenlijk. Wel te onderscheiden van
elk (= os. en hvilik 'elk').
Honderd jaar etymologisch woordenboek van het Nederlands 405-416.
iem, ieme, iemen, im, imme bijenzwerm, bijenvolk, bij (n.o., nlimb.). =
hgd. imme, mhgd. imbe. Abi. ~ oeng.
imbe (< *umbia) 'bijenzwerm'. Etym.
onzeker; misschien ~ gr. empis 'mug'
(dan taboe) ofwel Oudiers imbed
'grote menigte'. Gezien de vocalische
anlaut wel een substraatwoord. Het
woord is aanwezig in nl. imker.
NEW 279-280, Ter Laan 345, Van
Schothorst 19, Hadderingh/Veenstra
127, Wanink 115, OT IV 273,
Schols/Linssen 211.
iemelik, iemerlik weezoet (Bree).
(Met door het zinsverband veroorzaakte y'-afval) < een heterofoon van
maastr. jiemerlik 'jammerlijk' (= nl.
jammerlijk).
Album Edgard Blancquaert 333-338.
iemeujetig weezoet (maastr.). Met
suffixwijziging < iemeujigf.
Album Edgard Blancquaert 333-338.
iemeujig weezoet (maastr.). = (met
door het zinsverband veroorzaakte wafval) weemoedig. Betekenisontwikkeling: 'met verdrietig gemoed' >
'verdriet verwekkend' > 'onsmakelijk'.
Album Edgard Blancquaert 333-338.
iemken huiskrekel (achterh.). Wschl.
vervormd uit heemken f onder invloed van iem | 'bijenzwerm'. Oostpruisisisch heimske 'mier' is omgekeerd door Heimchen 'krekel' beïnvloed.
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iffere - irrik
derstellende een andere fiinctie: en II
t, an. Mhgd. kent und in betekenis
'indien'.
OT I 309 vlg., TT XLV 50-79.
inkret afval van een geslacht varken,
buikspek (nholl.). = dial. hgd. ingérât, 16e-eeuws holl. incrijt. Wschl. is
het tweede deel mnl. geret 'visslijm,
eitjes van vissen en andere dieren'.
Pannekeet 147, Boekenoogen 370371, Mnl Wb II 1492.
innebeer aalbes (belglimb.). Het
eerste deel = het eerste deel van hinnebees Î; het tweede deel is beer | .
HCTD XI 241-292.
insetèèj twee keer zo snel (kemp.). <
eens zo tij. De vorm tij zonder eind
-d in de bet. 'vroeg, vlug' vindt men
ook in het antw. en nbrab.
Hoppenbrouwers (1996) 166, De
Bont 1960, 650, Weijnen 1991, 134.
inteegen tegemoet (Heerde). Sk. van
verzwakte eerste deel van antwoord,
letterlijk: 'tegenwoord', hgd. antwort
'antwoord', got. andwaurdjan 'antwoorden' met tegen (< tejegen, welk
laatste element = hgd. gegen = ono.
gegn).
Bosch 19.

wekker, zoals ook de wezel in het
Duits wel eiferl 'jaloers wezentje'
heet. Men probeert hem namelijk
tegenover een bruid gunstig te stemmen. De Griekse folklore beschouwt
de wezel als jaloers op iedere bruid.
DB V 102, WALD 1993, 224.
iffere (de stal) voor het strooien vlak
maken (antw.). Afl. van effen. De r is
echter moeilijk te verklaren, wschl.
dissimilatie.
WBD 97.
ijzermaal ijzerroest (znl.). Vgl. hgd.
eisenmal 'id.'. Het tweede deel =
hgd. mal 'teken, keer' = got. mël
'teken, vlek'. ~ lit. mêlas 'blauw'. ~
gr. melas 'zwart'. De verschillende
kleuren slaan op de uitwerking van
een zweepslag; vgl. gr. mölöps
'striem'.
WNT VI 1446, NEW 1971, 420
ilp, elp wilg (zaanl.). Misschien =
geld., brab., limb. gelp Î 'welig'. De
wilg heeft immers een taaie levenskracht. Waarschijnlijker is echter
verwantschap met boomnamen als
els, olm en ohgd. ëlmboum 'olm'.
TNTL XLIV 193-194, IEW 302-303.
imbeer jeneverbes (dr.). Het eerste
deel < een wegens de alleenstaande
bessen. Het tweede deel is beer \.
TNTL LXIV 57.
impetanterik vervelend persoon
(Bergen-op-Zoom). « fra. embêtant
'vervelend', maar voorzien van een
nl. achtervoegsel.
Heestermans 1988, 14.
impljeirn, impeljaaiern inpalmen
(gron.). « fra. employer 'gebruiken' <
lat. implicare 'invouwen'.
Ter Laan 348, W. de Vries 1895, 18.
in indien (ten zuiden van de Rijn). =
mnl. in 'indien' = in (voorzetsel). Zie
voor parallellen met naast de veron-

interdeus kwakkelend, gez. van een
ziekte (schev.). « fra. entre-deux, lett.
'tussen twee'.
Roeleveld 76.
inverdan naar binnen, niet aan de
weg gelegen (nholl.). = bw. in + waart-s (zonder de bijwoordelijke s)
+ an (= aan). An heeft hier dezelfde
functie als in voortaan en langzaamaan.
ZDL Beiheft 97, 438-440.
irrik hederik (Bergen-op-Zoom). =
hederik 'id.' = hgd. hederich 'id.'.
Wschl. « lat. hederaceus 'klimopachtig'-
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ispere - ivver

Heestermans 1989,21.
ispere een kleine broodmaaltijd gebruiken vroeg in de namiddag (Meierij). Vgl. noostnl. vesperen 'id.'.
Terwijl de vorm met v een transpositie is van een woord dat voorkomt in
mnl. vespereije 'avondmaaltijd', «
ofra. vespree 'avonddienst', dat een
afleiding is bij lat. vesper 'avond', dat
in het kloosterlatijn met v werd uitgesproken, moet in ispere het
griekse hespera 'avond' schuilen
(waarvan de h ook al voor het begin
van onze jaartelling begon te verdwijnen). Het woord kan in het spoor
van Servatius, die een Armeniër was,
hier gekomen zijn evenals het eerste
deel van Kerkraads zamsdieg f 'za-

terdag', waarvan het eerste deel ontleend is aan vulgairgrieks sambaton,
dat zelf een ontlening is aan hebreeuws sjabbät. Voor de / vergelijke
men nbr. zis (= zes), nist (= nest),
knicht (= knecht).
WNT XXI 7, Hoppenbrouwers
(1996) 168, Weijnen 1991, 15, EWD
652, 792, Palmer 179 (over de h).
itte, hitte treffen (Zeeuws, oudbeierl.). Vgl. eng. hit 'id.', dee. hitte
'vinden', zw. hitta 'vinden'.
Ghijsen 339, Opprel 59.
(voor) ivver voor eeuwig (schev.). «
eng. (for) ever 'id.' (< oeng. éfre, van
onzekere herkomst).
Roeleveld 77, ODEE 332.

jaan - jenevers

J
Grondwoord van jakkeren.
OV 1208, NEW 284.
jalpel, jalper aardappel (limb.). =
aardappel.
WLD I afl. V, 1.
jaop, zjaop rok (zuiden van
belglimb.). « fra. jupe 'rok' « arab.
gubba 'katoenen onderkleed'.
Roukens 203-205, krt. 38, Moerdijk
171.
japse snee (Hartem). ~ jaap 'snee'.
De s is hier een affectief element,
zoals ook in jukse f en knuts ].
Mulder 58.
jassebeer zwarte aalbes (Voort). <
sint-jansbeer \. Rond het feest van
Sint-Jan zijn ze nl. rijp.
HCTD XI268.
jeichteg, jechteg, jichteg werkelijk
waar, stellig (gron.). = mndd. jichtig
'toegegeven, blijkbaar' = mnl. gichtich, yechtich 'in rechte erkend', ofri.
iechtich. Afl. bij mnl. gien 'een verklaring afleggen, belijden' (= hgd.
jehan 'bekennen'), waaruit, nl. biecht
(< *bi-jechte) afgeleid is.
W. de Vries 32, Ter Laan 360.
jenevers, (in ss.) jeneverbessen
aalbessen (fravla., zvla.). Verwarring
met mnl. jeniever 'jeneverstruik' «
fra. genièvre 'bep. alcoholische
drank' < vulglat. ieniperus < lat. iüniperus 'jeneverstruik'.
HCTD XI 241-292, LB XVI 65-92,

jaan, jaon arbeidsgang over een
akker, korenzwad (wvla., zlimb.). =
Duits dial. Jahn 'id.', eng. dial. yan,
zw. an 'strook bouwland die een
arbeider al werkend afloopt', dee.
aan 'rij bijeengeplaatste schoven'.
Afl. van een wortel die 'gaan' betekent en ook aanwezig is in lat. ire
'gaan' en wschl. in nl. jaar, av. yöra
'jaar'. Een vreemd vocalisme vertonen zeel. jôôë, jôôltje, jôôi 'wiedstrook'. Maar het Zeeuws kent ook
ôôle f 'nageboorte' i.p.v. haal. Een
andere beginmedeklinker vertoont
gaon Î, dat er zeer nauw mee verwant is, zoal niet identiek.
TON krt 2 en Toelichting daarop,
Ghijsen 386, WLD I Afl. IV 50-51,
De Bo 410-411, BMDC 1955, 41-56,
DB IX 22-30, 113-114, IEW 296297.
jaar, jaor uier (nholl., gron.). = fri.
jaar 'id.' ~ uier (< mnl. ûder) maar uit
een vorm die oorspr. achter de d een
andere vocaal heeft gehad. De oorspronkelijke betekenis van de wortel
is aanwezig in russ. üditj 'opzwellen'.
NEW 757-758, IEW 347.
jaden verzorgen (van vee) (nholl.). =
het tweede element van begaden | .
Boekenoogen 374-375, Pannekeet
149.
jakken gehaast zijn, haasten (wnbr.,
sliedr.). = Intensiefformatie bij jagen.
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jennemie - juin

'vreugde).
Ter Laan 364, W. de Vries 1895, 51,
DELF 335.
joop, jeup, joep, jup, eup, (mv.)
iepen, (mv.) niepen, (in ss.) jeepnboom els, haagbeuk, haagdoorn,
lijsterbes (div. dial.). = eng. hip 'rozebottel', ohgd. hiufo 'doornstruik',
hgd. hiefe, zw. dial hypa 'rozebottel'.
Omdat de benaming oorspr. de vrucht
gold, zullen het afleidingen zijn van
een wortel die 'buigen, zich welven'
betekent en ook aanwezig is in heup
en lat. cubitum 'elleboog' (> fra. coude 'elleboog').
TNZN
LXV
10-11,
Hadderingh/Veenstra 132, Heeroma 1951,
288, Cornelissen/Vervliet 410, Ghijsen 622, NEW 257, 288.
jou, sjouw, zjouw, jo, ja uitroep van
vreugde bv. als men een punt behaald
heeft, ook als znw. of bnw. in uitdrukkingen: ja (zijn), sjouw (hebben)
'een punt behaald hebben, mis zijn'
(wvla., Land van Waas, hagel., hasp.,
zovla., antw.). « fra. dial. jo < lat.
gallus 'haan' (als mikdoel).
HCTD XXIII 201-220.
juchtern, joechteren stoeien, dartelen, luidruchtig z'n vreugde uiten
(n.oostnl.). Afl. van vero. nl. juichten
(= hgd. jauchzen), afl. bij juichen (=
mndd. Jüchen) afgeleid van een tussenwerpsel jûch. ~ dr. joegen 'hard
roepen'.
TT III 20-22, W. de Vries 1895, 59,
EW 184, Kocks 499, 502.
judder, juur uier (zdr.). ~ dial. gier |
'id.'.
HCTD X 113-184.
juin ui (div. dial.). Door procope <
ajuin « lat. unionem (vierde naamval
van lat. unio 'ui'). Oudere ontlening
dan andjoen f, dat uit fra. oignon

EW 183.
jennemie klaagster (Asten). « Jeremies met irreguliere nn en aanpassing
van het woordeinde aan de vrouwennaam Mie (< Maria).
Eigen mat.
jeukel ijskegel (nholl.). = mndd.
jokele = ono. iokull 'ijsberg, gletscher' = fri. jukel 'id.', Schiermonnikoogs jokel 'id.'. Afl. bij miers aig
'ijs' met diminutiefsuffix.
Boekenoogen 377, De Vries, 1962,
294, IEW 503, Spenter 123.
jeulen hard roepen (dr.). Klanknabootsend woord als variatie op joelen,
ouder nnl. jutten 'joelen' en hgd.
johlen 'luid zingen' en mndd. jolen
'jubelen'. ~ jool 'pret'. Wschl. gevormd van de roepy'o.
Kocks 498, NEW 287.
jeuzelen zeuren, beuzelen (n.oostnl.).
= oostfri. jöseln 'janken, kermen'. =
fri. jeuzelje 'morrende zeuren'. Frequentatief van nl. jeuzen 'zeuren'
(mogelijk « fra. jaser 'kletsen' en
klankschilderend aangepast aan beuzelen, treuzelen en keuzelen).
WNT VII 287, Kocks 498, EWD
373, NEW 287,
jim u (westelijk gron.). Relict « fri.
jimme 'id.' (= nl. jij + man, een vorming zoals jullie < jij + mnl. liede (=
nl. lieden)).
Ter Laan 362.
jister melkbocht (gron.). Vgl. fri.
jister 'id.'. Misschien is er verbastering bij got. awistr 'schaapstal', oeng.
ëowestre 'schaapstal', ohgd. ewist
'schaapstal' en met een Oudfrankisch
sunnista, sonista 'zwijnenkudde'.
TNZN IX 7, TT IX 146, Feist 51-52.
joeien gewaagd stoeien (gron.). Afl.
bij aan ofra. ontleend joie 'vreugde'
(< lat. formeel meervoudig gaudia
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jukse -juteko

ontleend is.
TT II 11-14.
jukse jeuken (venr.). Intensiefformatie met s bij jeuken ~ os. jukkian
'jeuken' (= eng. itch). Geen verwanten buiten het germ. Vgl. voor de s
dutselen naast dutten en japse f.
Schols/Linssen 222.
julder, gulder, judder, gieder jullie,
pers. vnw. Ie nv. (zuidwestelijke
dial.). = sk. van gij resp. jij met liedein) met analogisch uit andere voornaamwoorden overgenomen
genitief -r.
RND kit 89.
jut, jutte, gutte hoosschop (gron.,
dr.). = fri. jutte 'houten schop'. =
oostfri. jiit, jütte 'id.'. Afl. bij oostfri.

jutten 'gieten, scheppen' en gron.
jutten 'scheppen'. Vgl. fri. jitte 'gieten' (= ofri. giäta 'gieten' = nl. gieten
~ lat. fundere 'gieten' en oind. juhoti
'giet').
Sassen 312, Ten Doornkaat-Koolman
II 150, Ter Laan 367, WNT VII 579,
Kocks 503.
juteko, juttekoker, jutekakoker
schommel (wvla.). Afl. van juteko
'uitroep tegen paarden', die ook in
wippende knieliedjes voorkomt. Het
element kako is een strekvorm van
ko. Misschien ligt ten grondslag een
combinatie van de voermansterm ju
'vooruit' en tieko | 'naar rechts'.
Kroesels 169, HCTD XXXIX 150151.
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ka - kabberdoeske

K
ka I kauw (gron.). = mndd., os.,
ohgd. ka, dee. ka. Klankwettig moest
de klinker in het gron. ao zijn, maar
de aa is wegens het klanknabootsend
karakter bewaard.
Ter Laan 368, W. de Vries 1895, 41.
ka II pejoratief voorvoegsel (znl.).
Ontstaan door reïnterpretatie van kaals een morfeem. Zo kan kabal 'oud
paard' (« spa. caballo 'paard') naast
daaruit verkort bal \ 'oud paard'
geleid hebben tot kaguil Î naast guil
Î, karuin f naast ruin en kapelsen |
naast pelsen \.
TT XXII, 59-65, TNTL LXVIII 97128.
kaaf rookvang, schouw (znl.). « fra.
cave 'kelder' « laatlat. cava 'sloot'
(gesubstantiveerde vr. vorm van lat.
cavus 'hol').
WVD I Afl. II, Wet. App. 296, TT
XIV 75-76, NEW 290.
kaaktand, kaktand kies (wvla.). Ss.
uit kaak en tand. Het eerste element
is overigens weinig specifiek maar
ook het fra. kent mâchelière ~ fra.
mâchoire 'kaak' ~ lat. maxilla 'kaak'.
HCTD V 283 vlg., DELF 361.
kaar I bak, bijenkorf (limb.). = mnl.
care 'korf = os. kar 'korf; vgl. ono.
ker 'vat'. Met grammatische wisseling ~ got. kas 'vat'. Verdere samenhang onzeker.
WLD I afl. 4, 32, II afl. 6, 10, EW

185.
kaar II, koar suffix waarmee van
werkwoordelijke stammen persoonsnamen gevormd worden met ongunstige betekenis zoals dutselkaar
'sukkelaar', balderkoar 'schreeuwer' (gron., Twents, oostnbr.). = kar
'vervoermiddel'.
DB II 55-56.
kaatsen knikkeren, smijten (znl.). =
kaatsen (bep. balspel spelen). « Pic.
cachier < lat. captiare '(na)jagen', afl.
bij lat. capere 'pakken'.
HCTD XX 123-126.
kab big (midden van nbrab.). Mogelijk singuliere metathesis van bag II |
'id.'.
WBD813.
kabal versleten paard, oud huis,
kippenzolder (Puurs en omg.). « sp.
cabalo 'paard', waarbij ka f als pejoratief voorvoegsel geïnterpreteerd is.
WBD 552, TT XXII 59-65, MNCDN
VIII 5-7.
kabas korf met twee handvaten
(znl.). « cat. cabas of « port. cabaz
'id.', of « fr. ~ cabas 'rieten mand' <
vulglat. capacïum.
NEW292,Kroeselsl74.
kabberdoeske gemene kroeg (znl.).
Verkleinwoord van ontlening « fra.
cabaret douze 'laagste (12e) categorie herbergen volgens 19e-eeuws
patenttarief.' Fra. douze betekent
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kabbezoen - kalle

'12'.

Bernaerts 52.
kabbezoen paardenhoofdstel (achtern.). « fra. capuchon (~ fra. cape
'kapmantel').
Hulshof7Schaars 58.
kachen de keel schrapen, kuchen
(vel.). Evenals mhgd. kachen, ohgd.
kachazzen, oeng. ceahhettan 'luid
lachen' van klanknabootsende oorsprong, evenals trouwens ook kuchen
en brab. kechen 'licht en scherp
hoesten'.
De Bont 286, Van Schothorst 148,
NEW 368, MNCDN VII 12.
kachtel, kachel, kachsel, kassei
veulen (wvla., Zeeuws, fravla.).
Evenals eng. cattle « oudpic. ca(p)tel
« mlat. capitale 'bezit' (afl. van caput
'hoofd'). Dat de betekenis 'veulen' is
en niet 'paard', is misschien toe te
schrijven aan het einde -el, dat als
verkleiningssuffïx
geïnterpreteerd
zou zijn.
TNZN I 5, WNT VII 837, NEW 294,
TNTL XX 43-45.
kadaster, kadeister dadel (z.o. van
wvl., aangrenzend ovla.). Metonymisch « spa. canastro (< lat. canistrum 'rieten korf). Daarin werden
ze vervoerd.
TT XXXV 114.
kadee rare kerel (znl.). « fra. cadet
'jongste zoon' « Gascons capdet
'hoofd, aanvoerder' (= prov. capdet)
< lat. capitellum 'hoofdje', dimin. bij
lat. caput 'hoofd'. Herinnering aan de
tijd dat de jongste zoon in het leger
ging voor zijn bestaan
Van Dale 1976, 1103, DELF 94.
kaffetorie, koffetoen kaft (Zeeuws).
« mlat. coopertorium 'bedeksel',
gecontamineerd door ofra. covertor
'beddedek' < mlat. coopertorium.

TNF kit. 116.
kaguil versleten paard (zovla.). Contaminatie van kavalje \ en guil Î;
ofwel guil fmet pejoratief voorvoegsel ka-.
TT XXII 59-65.
kahot rolletje pasmunt (limb., vla.,
brab.). « wa. cahote 'id.' (= fra. carotte 'wortel, peen'). Vgl. wa. mahote
< fra. marotte. Een rolletje pasmunt
lijkt op een wortel.
PL XCII-XCIV 398.
kajute, kajuut versleten paard (vla.).
Contaminatie van kavalje en ju, juut
'paard' (metonymisch gebruik van de
interjectie ju{ut)), ofwel juut met
pejoratief voorvoegsel ka f.
TT XXII 59-65.
kaken luid loeien, luid schreeuwen
(Meijel). = nl. kaken 'luid praten, luid
schreeuwen' = mnl. caken 'babbelen', waarvan kakelen is afgeleid.
Klanknabootsing.
Crompvoets 1991, 26, 30, 94.
kakkedeiken kakelen (prov.Brabant).
Klanknabootsend, zoals kaken | .
WBD 974.
kal wig (belglimb.). « fra. cale 'id.' «

hgd. te//'id.'(= kielt'id.').
WLD II afl. III 97.
kalier vest (antw.). = mnl. collierie)
'halskraag' « ofra. colier (= fra. collier) < laatlat. collarium (afl. bij lat.
collum 'hals').
Roukens 197-200, krt. 36.
kalissie, klesse, klis zoethout (znl.).
Met /--/-metathesis « laatlat. liquiritia
« gr. glukurriza (ss. uit gr. glukus
'zoet' en riza 'wortel').
HCTD XIX 319-328.
kalle I praten (limb., n.oostnl.). =
mnl. callen 'spreken', ono. kalla
'zeggen' (» eng. call), zw. kalla
'noemen, roepen'. ~ russ. golos

kalle - kant

'stem'. Misschien van huis uit klanknabootsend, zoals kouten, koeterwaals) en fra. glouglouter 'brabbelen als een kalkoen'.
WNT VII 1010, NEW 297-298, VeldekeLXIV, 15.
kalle II zaadballen van bok of ram
(Eizeringen). = oudernnl. kal 'pit van
appel of peer', = lat. galla 'galappel'.
~ alb. gogëlë 'kogel, bal, galappel' en
oind. gula-h 'kogel, bal, parel'.
TT 50, 150.
kallekoet kalkoen (antw.). Verkort
uit 16e-eeuws Callecoetsche hinne,
genoemd naar de stad Halikkôdu in
Indië, terwijl kalkoen later ontleend
is, toen die stad Calcoen heette.
Cornelissen/Vervliet
613, WBD
1014, EW 187.
kallemol, kalemol, kollemol appelbol, in deeg gebakken appel, bal
gehakt (zlimb.). = Akens kallemol,
kallemool. « fra. galet mol met als
eerste deel een Pic. of Normandische
vorm afgeleid van ofra. gal 'kei' «
gall. *gallos 'kei' (= oiers gall 'steen,
rots'). De van fra. galet afgeleide
vorm galette heeft ook de metaforische betekenis 'platte koek, scheepsbeschuit'. Er is ook een oudnormandische vorm gale. Fr. mol < lat. mollis
'week'.
Amkreutz e.a. 142, Jongeneel 30,
DELF 273, Hermanns-Lanten 272.
kallier, karlie wagenmaker (grensgebied van brab. en zovla.). « de pic.
heterofoon van wa. tchàrli 'id.' (»
tsjarlie f), ~ lat. carrus 'vrachtwagen'.
TT XIX 95-120, TNZN IX nr. 5,
Haust 635.
kam brouwerij (znl.). = mnl. camme
'id.'. Wschl. « ofra. cambe 'id.' (»
mlat. camba 'id.').

Goemans 264, WNT VII 1051-1052.
kamien
schoorsteen
(zolimb.).
Evenals hgd. kamin 'id.' « it. camino
< lat. camïnus 'haard' « gr. kómïnos
'oven'.
WLD 68, Kluge 1975, 343.
kammizool vest (zlimb., n.o. van
prov. Luik.). « fra. camisole « oudprovenc. camisola 'bep. kledingstuk',
verkleinwoord van camiza (< laatlat.
camisia (= fra. chemisé), van onzekere herkomst, maar wschl. in laatste
instantie van dezelfde wortel als in
hemd en haam I \, die 'bedekken'
betekent.
DELF 99, 121, Roukens 197-200, krt.
36.
kamp perceel weide- of akkergrond
(n.oostnl.). « lat. campus (= fra.
champ). Reeds ontleend in de Romeinse tijd langs de Rijn en vandaar
verbreid.
NEW 299, Grimm D. Wb V 134-136
(neemt geen lat. leenw. aan).
kandel, kanjel, kal, kaansjel, kannek goot (limb.). « Romeins canalis
'buis, goot' (afl. bij canna 'riet' « gr.
kanna 'rieten mat' « Akkadisch qanü). Er schuilt dus een metafoor in,
gebaseerd op het rietvormige.
Roukens 121-122, Krt. 6.
kan ka tig lastig op het eten (oudbeierl.). -atig is een afleiding van eten\
kank = zw. dial. (is)kank 'ijspegel',
ono. kçkkr 'bal'. Het eten blijft dan
als een bal in de mond.
WNT VII 1253, TT 36, 54, IEW 379.
kanne (mannelijke) eend (zuiden van
Brabant). « fra. cane 'wijfjeseend' ~
fra. canard 'eend', afl. bij ofra. caner
'kakelen'.
WBD 1004-1006.
kant flink, bijwoord met bevestigende functie (n.oostnl., vel., holl.). = nl.,

kaoie - kardoes

fri. kant 'welgemaakt'; ook in verbinding kant en klaar. Vgl. eng.
(Schots) cant 'flink'. Ook mogelijk
de fries-holl. vorm voor gekant 'van
goede kanten voorzien, geschaafd'.
Grondwoord van vla. kantig 'fraai'.
Van Schothorst 149, WNT VII 13501354, NEW 301-302.
kaoie kanen (brab.). = kanen. Het
enkv. kaan is vermoedelijk (vgl.
schoen naast hgd. schuh) oorspr. de
meervoudsvorm van ka (= mnl. cade
'kaan', mndd. kade 'kaan'). Mogelijk
is er verband met kaam en eng. coom
'roet' en is de oorspr. betekenis
'overblijvend vuil'. Vgl. ook vulglat.
câna 'grijze laag vuil op wijn'.
TNZN afl. VI kit. 10, EW 185.
käöke kokhalzen, boeren, oprispen
(venr.). Wschl. klanknabootsende
oorsprong evenals kööke Î maar met
later ontstaan palataal vocalisme.
Schols/Linssen 226.
kaom nauwelijks (venr.). « hgd.
kaum (= mnl. cume 'nauwelijks' =
mhgd. kume 'gebrekkig'). ~ kume f
'klagen, zuchten'. Betekenisontwikkeling: 'klaaglijk' > 'gebrekkig' >
'met moeite' > 'nauwelijks'; vgl. lat.
aegre 'nauwelijks' naast lat. aeger
'ziek'.
Schols/Linssen 226, Kluge 360.
kaonen kieuwen (Zeeuws). = konen
'wangen'. Mv. bij ono. kaun 'buil'
(met als oorspronkelijke betekenis
'ronding'); ofwel ~ kauwen.
Ghijsen 405, EW 207-208.
kaot woning, keuterij (Gennep). =
mnl., mndd. cote, oeng. cote. ~ nl.,
mndd., mhgd., ono. kot, oeng. cot.
Gezien lit. kütis 'stal' en gr. kütos
'hol' misschien een oorspr. niet Germaans maar wel i.e. substraatwoord.
Van Dinter e.a. 93, NEW 353-354.

kapel vlinder (diverse, ook holl.
dialecten). = mnl. capelle 'id.' « mlat.
capella 'mantel' (verkleinwoord van
lat. capa 'mantel'). De vleugels van
de vlinder worden met een mantel
vergeleken.
RND kit. 150, Ghijsen 405, HCTD
IX 364, 382, NEW 302.
kapelet bep. gezwel om de hals of
onder de kin of op een paardebeen
(Heverlee). « pic. heterofoon van fra.
chapelet 'scrofulaire'. Dit woord
betekent ook 'rozenkrans' en is een
verkleinwoord van fra chapeau, dat
zowel 'hoed' als 'krans' betekent
(iets dergelijks als bij mnl. rosenhoet,
ook: 'krans van rozen'). Wschl. werd
het gezwel met de kraal van een rozenkrans vergeleken.
Berns 210-217.
kapelsen villen (Lier). Met voorvoegsel ka î gevormd van pelsen f
'villen'.
WBD II afl. III 575.
kapere begrijpen (kerkr.). Via de
school « lat. capere 'begrijpen, vatten', evenals hgd. kapieren. Wschl.
verbreid vanuit de abdij van Rolduc
of via het Duits ontleend.
Amkreutz e.a., 144, Kluge 349.
kapèrpel losse kaft (Land van Hulst).
« mlat. coopertorium 'bedeksel'.
Ghijsen 405.
kapittel stalband (vla.). Wschl. «
mlat. capitulum (= afl. van lat. caput
'hoofd').
WVD I afl. II wet. app. 384-403.
kappetorie, kappetoelie omslag
(nholl., oostnbr. en omg.). « mlat.
coopertorium: 'bedeksel'.
Pannekeet 157, TNF kit. 116.
kardoes zak van grof papier (schev.).
« fr. cartouche « it. cartuccia, afl. bij
it. carta 'papier'.

kareel - kasjoen

Roeleveld 83, DELF 107.
kareel, krêel baksteen (belglimb.). «
ofr. carel (= fra. carreau) 'vloertegel', < vulglat. *quadrellus, afl. van
lat. quadrus 'vierkant'.
WLD II Afl. VIII, 67, Stevens 301.
karessant vrijer (limb., brab.). « fra.
caressant, gevormd als tegenwoordig
deelwoord bij fra. caresser 'liefkozen' (« it. carezzare 'beminnen', afl.
van it. caro 'dierbaar' < lat. carus
'dierbaar').
De Bont 1959, 281, DELF 105.
ka moffel, kanoffel gras- en tuinanjelier (znl.). « pic. heterofoon van
oudere vorm van fra. girofle (= lat.
caryophyllon, caryophyllum).
Brok 1991, 35-37.
karnool, knool, knoor, kernel, kurnel, knouel tol (znl.). Misschien =
kornoelje (tollen werden vroeger wel
van kornoeljehout gemaakt) of = hgd.
kornelle 'kornoelje', en « fra. corniole of mfra. corneille, cornille of =
koekerel \ (minder waarschijnlijk).
Roukens 279-285, kit. 52.
karriere, kriere weg (vla., zvla.).
Via fra. (vgl. oudprov. carriera
'straat' en ofr. chariere 'karreweg') <
laatlat. via carraria (afl. van lat.
carrus 'vrachtwagen').
WVD 1 afl. I 195, II afl. V 13, DELF
107.
karuin versleten paard (zuidelijk
ovla. en oostbrab.). Contaminatie van
kavalje en ruin (ofwel ruin met pejoratief voorvoegsel ka f.
TT XXII 59-65.
karwaatn
kornuiten,
snuiters
(Twents). Wschl. = Kroaten.
Dijkhuis 475.
karwei, kerwei, krewei ingewanden
van slachtdieren (Gent. antw.). Contaminatie van krei f ('id.') en het

laatste element van hgd. eingeweide,
welk woord weide bevat, dat in het
mnl. ook 'voer' en (gezien weitas)
oorspr. ook 'jacht' betekende: de
ingewanden werden namelijk aan de
meute gegeven.
TT XIII 135-139, Kluge 159, Mnl
Wb IX 2054, WBD 285, 369.
kas I (in: den kas geven 'verdrijven',
den kas krijgen 'verdreven worden')
(Geraardsbergen, wvla.). Afl. bij een
heterofoon van ketsen fHCTD XX 118-119.
kas II, keis, kes, kasj schaapsbok,
mannelijke geit, lompe kerel (antw.,
belglimb.). Blijkens wvla.: ketstijd
'tijd van geslachtelijk verkeer' afl. bij
een heterofoon van ketsen f.
HCTD XX 143, De Bont 282, WBD
898-899, TNZN III 2.
kasgenaade,
kaskenades (mv.),
kiskenaatjes (mv.) koude drukte,
zwetserij (limb., nbrab., Twents). «
fra. gasconnade, afl. bij Gascogne.
De Gascogners stonden als snoevers
bekend.
OV I 208, Van Dinter e.a. 94, Kroesels 130, Bezoen 1948,77.
kasj er, ketser voerman, wie voor de
jager het wild opjaagt (znl.). Afl. van
kasj en 'voor de jager het wild opjagen' (= ketsen) f.
HCTD XX 135.
kasjoen, kesjoun, kasjoon koord van
de zweep (gron., geldov.). « ofra.
cachone (of: *cachon) 'bep. snoer' «
noordelijk ofra. cachoire (= ofra.
chassoire 'zweep om vee te drijven'),
afl. bij fra. chasser < vulglat. captiare
'jagen' < lat. captare 'jagen', frequentativum bij lat. capere 'pakken'.
Gecontamineerd door een vorm als
ofra. corjon, escourgon 'riem', wat
tot ofra. cachone of *cachon leidde.

kasj poten - kateeker

tellanus 'bewoner van een kasteel' of
« een pic. met k beginnende heterofoon van fra. châtelain 'kasteelheer'.
Het woord herinnert aan het feit dat
de betrokken boerderij bij een castellum of château (» kasteel) behoorde.
DELF 120, Ghijsen 413, Cornelissen/Vervliet625.
kaster genster (Opwijk). Singulier <
nl. genster (= ohgd. ganeistra 'id.'),
waarvan het eerste deel ~ mhgd. en
Beiers gan 'vonk', ono. gneisti
'vonk'.
HCTD XIII 381-382, NEW 197.
kastig vurig, wild, gez. van een paard
(vel.). Geen afl. bij kaste « port. casta
'ras', dat letterlijk 'het zuivere (ras)'
betekent (vgl. lat. castus 'rein'), maar
evenals kets I f 'lichtzinnig meisje'
een afl. van ketsen | 'lopen'. Een
semantische parallel levert loops.
Van Schothorst 150. EW 192.
kastrol pannetje (znl.). < fra. casserolle 'pan', afl. bij fra. dial. casse «
oudprov. cassa « gr. kyóthion, verklw. bij gr. kyathos 'kom', van een
basis die 'welving' betekent en aanwezig is in lat. cavus 'hol'. Vgl. voor
de t stroop < *sroop < siroop.
Goemans 268, DELF 108.
kateeker eekhoorn (Twents, achtern.), kat = kat; eeker = oudere vorm
voor eekhoorn (vgl. oeng. äcweorna,
no. ikorni, met vreemde /'). Het laatste
deel van het woord vindt men ook in
lit. voverê 'eekhoorn' en obulg. vèverica 'eekhoorn'. Het element eek
slaat gezien Noors /' wschl. niet op de
eik. Mogelijk bevat het een wortel die
'sterk bewegen' betekent en aanwezig is in gr. aigis 'stormwind'.
Dijkhuis 477, Wald (Wereld B) 402,
NEW 149.

Vgl. voor de k: pic. kaserö. De betekenissen 'jagen' en 'voortdrijven'
liggen dicht bijeen. Bij de laatste sluit
zich het element 'zweep' aan.
TNTL L 41-43, REW 157, DB XIII,
12, Foerste 24-25.
kasj poten
tussenklauwontsteking
(Steenhuffel). Het eerste element =
rijnl. katsche 'kerf = nl. kas 'scheur
in een duig', afl. bij vla. kassen
'knappend openspringen' en bij ketsen f- Dit werkwoord « vulglat.
*captiare 'met geweld indrijven' Zo
ontstond het betekeniselement 'kerf.
Berns 173-174.
kaskon fat (oostelijk zvla.). « fra.
Gascon 'Gascogner'. De Gascogners
stonden als zwetsers bekend.
Ghijsen412.
kaspraai spinde (brab.). < schapraai
f 'id.'. Mogelijk contaminatie met
kast.
WBD69,EW318.
kassaar, kassaard, kassade ontslag
(vlabelg.). « pic. afl. bij ofra.
chass(i)er (> fra. chasser) 'achtervolgen, wegjagen, ontslaan (gez. van
personeel)' < lat. captiare 'jagen'. Die
afleiding is echter in het pic. niet
gevonden.
Tuerlinckx 306, Joos 328, Cornelissen/Vervliet 625, Schuermans 224,
FEW II 321a.
kassei straatweg (znl.). « pic. couchée (= fra. chaussée ~ fra. chaux
'kalk'). Grondbetekenis dus: met kalk
(en steen) bedekt.
NEW 307.
kassinee grote wollen halsdoek
(schev.). « fra. cache-nez, letterlijk
bedek-neus.
Roeleveld83.
kastelein zetbaas van een hereboerderij (Zeeuws, antw.). Of « lat. cas-
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katief - keeke

Bezoen 1948, 37, Amkreutz e.a. 146,
Roeleveld 86.
kazak, kezjak mouwvest, boezeroen
(zholl., zeel.). « fra. casaque « perz.
kazagand; -and is als suffix opgevat.
WNT VII 1911-1913, Ghijsen 415,
DELF 108.
kazêêm, kejzjem betaaldag voor de
werklui, weekloon (kemp., maastr.).
« fra. quinzaine 'vijftiental, veertien
dagen'. Het woord bewijst dat het
loon vroeger om de veertien dagen
werd uitbetaald.
Cornelissen/Vervliet 630, Endepols
179.
kazzevek, kazavik lang vrouwenjak
(znl.). « een slav. woord zoals po.
kacawejka 'kort jak' of russ. katzaweika 'kort jak'; wschl. via het rijnl.
kassewek, of het wa. cazawè.
Endepols 178, Kroesels 128, PL
XCII-XCIII 399, NTg XLVI *91*97.
keche, kegge, kechele kort en droog
hoesten (nbrab.). Onomatopeeën.
MNCDN VII 12.
(een bende van) kedoes een grote
rommel boel (dr.). « fra. cartouche,
de eigennaam van een grote boef die
alles overhoop haalde.
Oeze Volk VII18-19.
keef, keve, kevie kooi, krat, putkuip
(Zeeuws, wvla., brab.). = hgd. käfig
'kooi' « drielettergrepige Romaanse
voortzetting van lat. cavea 'kooi'.
Ghijsen 429, WBD 108, 162, 873, De
Bo 455.
keek, keik, kiek, kiëdik herik (rond
Nijmegen, gron., dr., rond de IJssel).
= fri. kijk = dee. dial. kiddik(e) ~
oeng. cedele, eng. kedlock.
Goossens 1988, 103, Ter Laan 381,
WNT VII 1926, 2744-2745.
keeke
ruziemaken
(Geldrop).

katief, ketief sukkelig, vals (als znw.
'koukleum, sukkel') (zeel.). « pic.
met k beginnende heterofone vorm
van fra. chétif 'ellendig' < lat. captivum 'gevangene'.
Ghijsen413.
katijvig, katievig, ketievig ellendig,
wulps, lui, vuil (wvla., fravla., zeel.).
Afl. van katief f.
Ghijsen 413, TT VII 86, eigen mat.
(sjnellè) katrien diarree (limb.). Vgl.
hgd. schnelle katrine 'id.', Oostenrijks laufende catherl 'id.', Beiers
laufende kattel 'id.'. Volksetymologisch beïnvloed door de naam van de
H. Catharina van Alexandrie, die
volgens de legende geradbraakt is, en
naar wie 'gordelroos' ook katharinawiel heet, < katar « medisch lat. catarrhus « gr. katàrrous 'het omlaag
vloeien'. De vochtenleer meende nl.
dat slijm uit het hoofd kwam.
Weijnen/Ficq 139.
katrol, katrouw kater (fravla.,
wvla.). Afl. van kat met een morfeem
dat ook aanwezig is in wvla. mierol,
mierul 'mannelijke mier' (en in wvla.
averulle 'meikever').
TNZNII 15.
kauschie trottoir (fravla.). = kassei \.
Marteel 427.
kavalje, kavaalje, kavag versleten
paard, versleten dier (sitt., Sint-Gillisbij-Dendermonde, hagel.). « wa.
kavalj, kavaj 'merrie' < lat. caballa
'merrie'. Evenals bij kabal \ werd
ka- als pejoratief voorvoegsel geïnterpreteerd.
MNCDN VIII 5-7. ALF carte 736.
kaveere, kolveeren, keveare instaan
voor, in de bres springen (kerkr.,
Twents, schev.). « mlat. cavëre 'borg
zijn voor' < lat. cavëre 'oppassen
voor'.
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keen - keit

Grondw. van een heterofoon van fijn.
kèkele 'oneerlijk spelen'.
Vos/Van der Wijst 82, ED 89.
keen kiem (venr., wvla.), vrouwelijk
geslachtsdeel (hasp.), kloof in vinger
of teen (zutr.). = 16e-eeuws kene
'kiem' = dee. dial. kin 'spleet', nl.
keen 'geul'. Vgl. oeng. cinu 'spleet'.
Van een basis die 'splijten' betekent
en ook aanwezig is in kiem (= hgd.
keim) en kijne | .
Schols/Linssen 229, EW 193,
Scholtmeijer 76, Rutten 109.
keep (houwe) niet toegeven (nholl.,
zutr., Vechtstreek). Wschl. fig. in
verband met worstelaars, die zich niet
van de keep of schreef laten dringen.
~ keper f.
Scholtmeijer 76, WNT VII 1956.
keer, kèèr pit, knikker (limb.). = nl.
kern. Vgl. voor rn > r Peellands geer
(= nl. gaarne). Cuyks der 'meisje' (=
deerne), oostnbr. lanter (= nl. lantaren).
Schols/Linssen 224, Roukens 274,
Amkreutz e.a 147, Weijnen 1937,
par. 63.
keest kiem, pit, aardappelscheut
(znl.). ~ ohgd. chïst 'kiem', zwits.
cheist 'kiem'; ~ kiem. ~ keen f
'kiem'.
WBD 1469, WNT VII 2010, TT
XVIII. 115-134.
keet, ket, kedde ketting (zuidelijk
ovla., gron., brab.). < keten, dat als
meervoud werd gereïnterpreteerd, «
lat. catena 'ketting' (= fra. chaine. ~
lat. cassis 'jagersnet').
WBD 49, 170, 104, WVD I afl. II
wet. app. 383, Ter Laan 387.
(op z'n) kefi-je (op z'n) qui-vive
(schev.). « fra. qui-vive.
Roeleveld 85.
keföoie, komföoie fruit uit een

boomgaard stelen met een groep
(Gouda). Afgeleid van konvooi (men
deed het nl. in een groep) « fra. convoi, afl. van convoyer, < vuig.lat.
*conviare (con- 'mede-': via 'weg').
Lafeber 110.
keie baantje glijden (zlimb.). Afl. van
kei; men glijdt immers op de straatkeien.
MNCDNI 13-14.
keiken duizendschoon (vlabrab.).
Ofwel met toegevoegde verkleiningsuitgang -ken verkort < bouquet «
fra. bouquet 'bos bloemen', nfra. afl.
bij fra. bois 'bos' (de oorspronkelijke
betekenis van fra. bouquet was dan
ook 'bosquet, klein bos') ofwel ~
keek, keik 'herik, zwarte mosterd'.
Pauwels 1933, 250-251, TT themanummer 8, 207-208.
keiler mannelijk wild zwijn (Epe). «
hgd. keiler 'id.'. (afl. v. hgd. keilen
'slaan', ~ hgd. keil 'spits werktuig').
Van een basis die 'splijten' betekent
en ook aanwezig is in kijnen f. Het
dier is dus naar zijn slagtanden genoemd.
Van den Bremen-Van Vemde/Van
den Bremen 79.
(inné) keir (op een) kier (gron.). £
nl. kier (« fri. kier), maar = mnl. a(n)
kerre 'id.'. Misschien ~ keren, waarbij aan een opengedraaide deur gedacht moet worden.
W. de Vries 1895, 32, EW 317-318.
keit flink, vlug, netjes (n.oostnl.).
Misschien ~ kittig. Aangezien ouder
kittig ook 'fel, vinnig' betekent, is het
woord misschien ~ kietelen en arm.
kitak 'steek' en dan van een i.e. basis
die 'steken' betekent.
Honderd jaar etymologisch woordenboek van het Nederlands 383-401,
IEW 356.
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keizel - keper
Ss. van kemp (= kennep | ) + haan,
om te opponeren met kempin, het
woord voor de als vrouwelijk beschouwde plant, een afleiding met het
suffix -in, waarvan in misschien mede als hin 'kip' werd geïnterpreteerd.
TT XXXVI 105-108, Weijnen 1937,
158.
kempuit mannelijke hennep (Oostham.). Gevormd naast kempin
'vrouwelijke hennep', waarvan het
achtervoegsel spelenderwijs als een
bijwoord geïnterpreteerd werd.
TT XXXVI 107.
ken troep (gez. van kippen) (Everberg). = wvla. ken 'familie' = kunne
'geslacht' = got. kuni ~ kind ~ lat.
gens 'geslacht'; vgl. fra. gens 'lieden'.
NTgLXXI 631-632.
kene 'kiemen' (nlimb.). Wschl. contaminatie van limb. kerne 'id.' en
kijne | 'id.'.
WLD I afl. 5. 9.
kenijntvogeltje
vlinder
(Retie).
Volksetymologisch < venijnvogel \.
HCTD IX 372.
kennef, kerf, ken, keif, kernst, kenne trekbeugel, houten halsbeugel
(div. dial.). Misschien ~ knevelen.
WVD 1 afl. Ploegen 61, WBD 502,
872, WNT VII2134.
kennep, kemp hennep (div. dial.). «
vulglat. *kannapis 'id.'. Het woord
hennep, waarin k in h is overgegaan,
moet veel vroeger van de Skythen of
Thraciërs direct of indirect ontleend
zijn.
TT XLVII 235-237, NEW 251, Heukels 52, Ghijsen 419, WBD 1413,
FWH 246.
keper I dakspar (znl.). Wschl. « Romaanse afl. van lat. caper 'bok',
zoals ook fra. chèvre 'hijsblok', fra.

keizel, (in ss.) keizelsteen kiezel
(nholl., vla.)- Wschl. ablautend ~ hgd.
kiesel (< ohgd. kisit) en mnl. kesel. Nl.
kiezel « hgd. kiesel of uit limb. Verkleinwoord bij hgd. kies 'id.' of een
verwant woord. ~ phrygisch gissa
'steen' en lit. ziezdrà 'zandkorrel'.
Mogelijk substraatwoord.
WVDIafl. 1,52, NEW 318.
kèkel, kakel, kiechel, kijkel ijspegel
(zlimb., oostnbr., hagel.). = mnl.
kekel 'id.' (= os. kakeli). ~ kaak
'schandpaal'. ~ lit. zägaras 'dorre
twijg'.
Schelberg 163, ALE 1 fase. II. Comm.
19, IF XLVIII 260, Rooth 1961, 2223, 57, Mnl Wb III 1286, Amkreutz
e.a. 148, Vos/Van der Wijst 53, Tuerlinckx315.
kèkele oneerlijk doen bij spel (Fijnaart) = n.oostnl., wnbr. kèkele 'kakelen', kekeln 'op luide toon praten,
twisten'. Vgl. fri. keakelje, nl. kakelen, eng. cackle. Oorspr. klanknabootsing. Betekenisontw.: 'kakelen' >
'luid praten' > 'krakelen' > 'oneerlijk
doen'.
Wanink 119, Ter Laan 381, OV I
209, WNT VII 882-885.
kèlling pit v.e. steenvrucht (Oerle).
Afl. op -ling (zoals ook in namen van
kleine dieren als engerling} bij kern,
dat ablautend verwant is met koren,
dat ook aanwezig is in konneke f
'pitje'.
De Bont 1959, 284, Schönfeld nr.
170.
kelt, kelde, kei kou, verkoudheid
(hagel., oostnbr., achterh.). = hgd.
kälte. In nl. kou is analogie naar het
bn. koud opgetreden.
Swanenberg 1987, 113, WALD 1987,
112, De Bont 1959, 288.
kempaan mannelijke hennep (ovla.).
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keper - kernel

met een vergrotingsachtervoegsel
gevormd van fra. corde 'koord' « lat.
chorda 'koord' « gr. khordê 'darm'.
WNT VII 5599, De Bont 1959, 292,
Heestermans 1988, 86.
kerget, kerreget ekster (belglimb.).
Wschl. klanknabootsing.
TT XXI 193, materiaal Meertens
Instituut.
keriole, kriole, karjole, krioleiste
oogstfeest. (wvla., fravla.). Verbastering van een als kerklied gezongen,
aan kerklatijn ontleend Kyrie eleison
(< gr. kurie eleëson 'Heer, ontferm
u').
TT XIX 161-164.
kerkepetje graf (schev.). Tweede
deel = putje.
Roeleveld 86.
kernaat dempig, gez. v.e. paard
(Huisseling). « fra. cornard 'lijdend
aan cornage, waarbij het paard een
piepend geluid laat horen', afl. van
corner 'zo'n geluid laten horen' (oorspr.: 'de horen laten klinken': afl. bij
lat. cornu 'horen').
Elemans 184, Berns 243.
kerneeltje sering (Weert en omg.).
Vervormd uit *kruidnegel (met
Weertlands negel = nagel), een naam
voor een kruid waarvan de bloem
gelijkenis met die van de sering vertoont. De e van negel is misschien
een gevolg van de g. Mogelijk heeft
er naast oude vormen als os., ohgd.,
nagal ook *nagil bestaan of is er een
verband met ono. nagli 'spijker' en/of
got. ganagljan 'spijkeren'.
Brok 1991, 210-211, Weijnen 1991,
16-17.
kernel pit (oostelijk wvla.). Wsch.
met / bevattend verkleiningsuffïx
afgeleid van *korn 'koren, korrel' of
van kern. Vrij singuliere accentver-

chevron 'dakrib'. Semantische parallel: zaagbok.
WNT VII 2217.
keper II kloof in de vinger (Randwijk). Afl. bij mndd. këp 'kerf. ~
kippen 'inkervingen maken'. ~ eng.
chip 'schijfje'. Mogelijk, gezien keiler Î en kiem, van een basis die
'splijten' betekent.
Eigen mat, NEW 321-322.
keps bep. korfje (vel.). Afl. bij kiep
ÎVan Schothorst 151.
kerb aardappelmand (belglimb.). =
mndd. kerve 'fuik', zw.dial. karv
'korf. Vgl. (met ablaut) lat. corbis
'korf (>> nl. korf) en miers corb 'wagen'. De germaanse vormen met e en
a moeten blijkens de begin -k aan een
P-taal ontleend zijn, waar het woord
ablaut vertoonde tegenover de lat. en
mierse vorm. De grondbetekenis zal
'vlechtwerk' geweest zijn en de betekenis 'wagen' zal uit 'wagenzit' <
'wagenkorf ontstaan zijn.
WLD I afl. V 42, EW 212, NEW 360,
IEW 948.
kerbikse, kervitse feeks (Zeeuws,
wnbr.). = karwats « hgd. karbatsche
'karwats', via slav. of hong. « Turks
qyrbatch 'zweep'. Vgl. voor de semantische ontwikkeling Beiers karbatsche 'soldatenhoer'.
Heestermans 1989, 26-27.
{door de) kerdons of kerdoezel
{moeten) tussen twee rijen soldaten of
jongens door moeten die met geweerriemen, resp. anderszins slaan; door
de zure appel heen moeten bijten
(holl., vel., wnbr.). = mv. van kerdon,
dat in het nl. in eerste instantie 'geweerriem' betekent, « fra. cordon
'band', dat in het Frans niet de specifieke bet. 'geweerriem' heeft. Het is
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springing, wschl. onder invloed van
romaanse woorden op -el.
TT XVIII 115-134.
kerneu kneu (Zeeuws). Strekvorm <
kneu of verbasterd kornuit.
TT XXIII 113.
kernoffel gras- en tuinanjelier (div.
dial.). « oudere vorm van fra. girofle
(< lat. gariophyllum 'kruidnagel',
naast caryophyllum 'kruidnagel'). De
k wijst op ontlening uit het pic.
Brok 1991, 35-37.
kerp karper (div. dial.). = mndd.
karpe = hgd. karpfen. Mnl. carper (=
nl. karper) heeft een secundair woordeinde. Wschl. een substraatwoord.
Roelofs e.a. 60, Van Doorn 234,
NEW 306, Van Dinter 95.
kerpenten, krepenten zeuren, ruzie
zoeken, ongedurig zitten gerucht
maken (wvla.). « pic. carpenter (=
fra. charpenter) 'hout bewerken, grof
snijden, lawaai maken'. Dit woord is
een afl. van ofra. charpent 'menselijk
lichaam' (metaforisch ontstaan) < lat.
carpentum 'tweewielige kar'. De
grondbetekenis moet 'samenstel van
stukken hout' geweest zijn.
TT XXXV 217-218, DELF 118.
kerpiere staartriem (wvla.). « fra.
croupière (afl. bij fra. croupe 'kruis
van een paard' « Frankisch *kruppa.
dat vertegenwoordigd wordt door nl.
krop).
TT VII 83, DELF 164.
kersausje, kersautje, kallesjouwke
(dubbele) madelief (zeel., wvla.). =
mnl. kersoude. « ofra. cassaude (=
fra. consoudé) < mlat. consolida. Het
fra. woord betekent 'smeerwortel': de
mlat. benaming berust op de samentrekkende kracht: vgl. solide.
Ghijsen 423, 399, De Bo 451, Mnl
WblII 1382.

kersp, kerps gekarteld blokje dat
dient om leer soepel te maken (vla.,
brab.). « gesubstantiveerde vorm van
lat. crispus 'krullend, golvend'.
WBDII658, WNT VII284.
kerspen, kerpsen leer met een gekarteld blokje soepel maken (vla.,
brab.). Afl. bij kersp |. Nnl. krispelen 'id.' wschl. « hgd. krispeln 'id.'.
WNT VIII284.
kert insnijding, aarsspleet (vgl. de
betekenis van reet), vrouwelijk
schaamdeel (vla.). = mndd. krete
'kerf. ~ kartelen. ~ hgd. kratzen
'krabben'. ~ ono. krota 'uitsnijden'.
WNT VII2475-2476, EW 191.
kerthamer, karthamer kloofhamer
(wvla.). ~ kert f 'insnijding'.
WVD II afl. IV 7.
kerwèl ruzie (Oerle). Strekvorm van
kerel (= krel Î).
De Bont 1959, 294.
ket pret (nholl.). ~ keet (abl. ~ kit).
Betekenisontwikkeling:
'zekere
ruimte' > 'menigte' > 'drukte' > 'pret'.
Boekenoogen 417, WNT VII 20162020.
(op ze) ketrientje op de borst (Oerle). « fra. poitrine 'borst' (< vulglat.
*pectorina, afl. bij lat. pectus 'borst')
en volksetymologisch onder invloed
van de naam Katrien, maar ook met
bijgedachte aan catarre en zo met
reminiscentie aan de vochtenleer,
zoals die ook in zinkens \ voortleeft.
De Bont 1959, 294.
kets I lichtzinnig meisje (Diepenbeek, Gijzegem). Afl. van ketsen f
'lopen'.
HCTDXX130.
kets II veldweg (znl.). Oorspr. betekenis: 'weg waarlangs de dieren
gedreven worden'. Afl. van ketsen Î
'lopen'.

kets - keuteln

ting' (= keet f = hgd. kette 'ketting').
Het benoemingsmotief is dat kinderen van de bloemen kransen maken.
Roukens 366, NEW 314-315.
keu kleine hooiopper (vel., Gooi,
utr.) = nl. keu 'big'. Vgl. mnl. cudde
'big' naast ono. koddi 'kussen'.
Wsch. is de oorspronkelijke betekenis: 'iets ronds'.
TNF 129, EW 195.
kèukele, kukele, kokele, kuikeln
tuimelen, buitelen (n.o., vel., vla.,
zaanl., bommel). Wschl. ~ n.o. keukele 'goochelen' (~ goochelen, hgd.
gaukeln). Waarschijnlijk via Romaans « lat. *caucularius, afl. van
lat. *cauculus 'beker', dimin. bij
mlat. caucum 'beker'. Bedoeld is de
beker waaruit de goochelaar te voorschijn tovert.
Lexicon latinitatis neerlandicae medii
aevi II 658, Bosch 2, Dijkhuis 409,
Van Schothorst 158, WNT VIII 535,
VII 2585, NEW 370, DB XV 143.
keun konijn (vla., zvla., fravla.).
Misschien via een Centraal-frans
dialect, waar vormen als couni nog
voorkomen, eventueel nog via het
Keltisch ontleend aan *kuni of *koni
uit Iberisch substraat of < een vorm
als keunn (< konijn), dat als een meervoud gereïnterpreteerd werd.
TNTL 85, 236, Ghijsen 425-426, De
Bo 45, Marteel 427.
keut, keunt, kuntje, keuter kneu
(ovla.) kneut III f, resp. kneuter.
TT XXIII 113-114.
keuteln, keutern langzaam gaan,
lopen treuzelen, het werk van een
keuterboer doen (dr.). Afl. van keuter
'keuterboer', afl. bij kot. Een keuter
was iemand die in een kleine woning
of een kot woonde.
Kocks 538-539.

HCTDXX 139.
kets III veldduif (Midden-Brabant).
Afl. uit ketsen \ 'lopen'; de duif
zoekt eten lopend in het veld.
HCTDXX 131.
kets IV, kits, kitsj, kitje, katsje,
keitsj klokhuis, bep. vruchtenspijs,
appelschijf (znl.). Afl. van het
grondwoord van ketsjele f 'snipperen'.
HCTD XX 140.
ketsdijk, kaatskeduik, katje (wegsteken) verstoppertje (znl.). ~ ketsen
ÎHCTDXX 117-118.
ketsen rondlopen, schepen met paarden trekken, rondhalen en rondbrengen (gez. van graan), babbelen (znl.).
« pic. heterofoon van fra. chasser
'jagen' (< vulglat. *captiare < lat.
captare 'najagen', afl. bij lat. capere
'pakken'.
HCTD XX 128-142, WLD II Afl. II
162, WVD II Afl. V 18, De Bo 452453.
ketser, kasjer rondtrekkende koopman, rondrijdende molenaarsknecht,
meisjesgek (znl.). Afl. bij ketsen f.
HCTD XX 117-142, WVD II Afl. V
18.
ketsjele snipperen (sitt.). Afl. bij
rijnl. kätschen 'met een stomp mes of
iets dergelijks hakken' (= ketsen ]).
HCTDXX 139-140.
ketskop ton bier (wnbr.). = katskop
(ss. van kat en kop) 'geldbuidel, grote
koraalsteen'. Bij overdrijving als
beeldspraak ontstaan.
OV I 209, WNT VII 1858-1859.
kettel ketting (limb.). ~ ketting. Afl.
bij ket (= keet Î).
WLD I afl. II 135, 147.
ketteblom paardebloem (zolimb.).
Het eerste deel = zolimb. kette 'ket-
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keuteprie queue (Zeeuws). « fra.
queue de Paris (lett. 'staart van Parijs'), waarvan het eerste woord < lat.
coda, cauda 'staart'.
Ghijsen 427.
keuterij kleine boerderij (znl.). Afl.
van keuter 'kleine boer', afl. van kot;
hij woonde nl. in een kot.
WBD I 8-9.
keuvel bijenkap, boerinnenmuts,
bovenkleed (Zeeuws, wvla., geld.,
Meieij). = mnl. kovele, keuvel =
mndd. kovel, oeng. cufle 'kap'.
Wschl. ~ kuif.
Roukens 196-197, De Bo 455, Ghijsen 428, EW 195.
(bij de) kevielie (in) menigte (wvla.).
< wvla. konvoelie 'bijeenkomst van
gewoon volk' « fra.? (vgl. it. convoglio 'geleide, troep').
DeBo455, 182,REW204.
kevielje, kevielie spietje dat dient om
te klemmen (wvla.). « pic. vorm van
fra. cheville 'plug' < laatlat. cövïcüla,
gedissimileerd < lat. clavicula 'sleuteltje', verkleinw. van lat. clövis
'sleutel'.
WVD II afl. IV 56, DELF 123.
kezaosies vervelende opmerkingen
(dr.). < catechisatie « kerklat. catechisatio, afl. bij kerklat. catechizare «
kerkgr. katëkhizein, afl. bij gr. katëkhein 'met luide stem onderrichten'.
Hadderingh/Veenstra 138, DELF
109.
kibbe I big (oostelijk zovla. en n.o. v.
Overijssel). Mogelijk singuliere metathesis van big 'id.'. Vgl. kab naast
bag.
NEW 57.
kibbe II, kubbe vooruitstekende kin
(Zeeuws). ~ ndd. keve 'kaak, kieuw',
grondwoord van nl. kevels 'kaakbeenderen' en hgd. kiefer 'kaak'. ~

lit. zebiù 'ik eet langzaam'. ~ nl.
kever (dan is dus de oorsp. betekenis:
'kaakdier').
Ghijsen 430, NEW 316, IEW 382.
kibbels, kubbels tandeloze kaken
(Zeeuws). = kevels. Afl. mv. bij kibbe II Î.
Ghijsen 430.
kidde I, kirre, kid, kir, kedde, ket,
kerre klein paard, hit (n.o., nholl,
Kusthollands, Zeeuws). = fri. kedde
'id.' = eng. kid 'jonge geit'. = ono.
kid 'geitje'. ~ ohgd. chizzi. Eng. kid
wordt wel als « ono. beschouwd.
Mogelijk is het woord oorspr. een
lokroep, mogelijk echter ook gevormd met de wortel van kiemen.
TT IV 33, W. de Vries 1895, 63,
TNZN afl. 3, kit. 5, Ghijsen 435,
ODEE 505, WNT VII 2742.
kidde II rij bijeengeharkt hooi (zuiden van n.oostnl.). Wschl. = kidde I
'klein paard': een rij hooi maakt de
indruk van een liggend paardje.
TONkrt. ll,TNFkrt. 128.
kiebel ton, mijnkooi (limb., zholl.).
Vgl. hgd. kübel 'ton' (= ohgd. chubili, oeng. cyfel) naast oeng. crjjf'vat'.
Mlat. cupellus, -a 'bep. korenmaat'
en lat. cupa 'vat' (» nl. kuip) doen
voor kiebel aan ontlening « een diminutief van lat. cüpa denken in een
periode waarin de p reeds in b of v
overgegaan was. De ie berust op
veralgemening van een vorm uit een
ontrondend dialect.
WLD II Afl. V 62, Kluge 409, eigen
mat.
kiek, keek zwarte mosterd, herik
(westerw., overijss., vel.). Vgl. fri.
keik 'id.'. < dr. kiedik 'id.'. Vgl. hgd.
kettich, deens kiddike, eng. cedilack,
-lock). Mogelijk van een i.e. basis die
'steken' zou betekenen en ook aan-

kiel - kijnen

gen' en 'draaien, buigen' betekent.
Mogelijk is dan de oorspr. betekenis
'gevlochten iets'.
Roukens 193-194, krt 34, TNZN III
12, NEW 317, WNT VII2788-2789.
kieps, kips, keps vrouwenhoed, pet
(n.oostnl.). = fri. kieps, kyps 'vrouwenhoed'. Afl. bij kiep t met behulp
van hetzelfde s-suffix waarmee japse
Î gevormd is.
WNT VII2790.
kiet, kit graankorrel (limb.). ~ ovla.
kijte 'viskuit'. Van een basis die
'ontkiemen' betekent en aanwezig is
in got. keinan 'ontkiemen', os. kW
'kiem, jonge loot' en Iets ziet 'opbloeien'.
WLD I afl. IV 20, 28, WNT VII
2895, IEW 355.
kieve wang (achterh.). = ndd. keve
'kaak, kieuw'. Grondwoord voor nl.
kevel, nl. kever, hgd. kiefer 'kaak'. ~
iers gop 'mond', ~ av. zafard 'mond'.
Hulshof/Schaars 62, Kluge 367,
NEW 316, WALD de Mens A 61-62.
kiëvere, keveren met lange tanden
eten (hagel., hass.). = In de in 1477
gedrukte Teuthonista voorkomend
keveren 'herkauwen'. = rijnl. kifern
'kieskeurig eten'. Afl. bij heteroniem
van hgd. kiefer 'kaak'. ~ kevels 'tandeloze kaken'. ~ achterh. kieve f
'wang'. Vgl. lit. zêbèti 'langzaam
eten'.
LTK541,RhWbIV463.
kiewe wang (venr., geld.). = nl. kieuw
= mnl. cuwe 'kaak, kieuw' ~ kauwen.
Schols/Linssen 235, WALD de Mens
A 61-62.
kijnen, kiene kiemen (limb., achterh.). = os. kïnan 'id.', oeng. cinan
'opengaan', got. keinan 'ontkiemen'.
Van een basis die 'splijten' betekent
en ook aanwezig is in kiem en keen.

wezig is in nl. kietelen en arm. kitak
'steek, punt'. Men denke aan het
prikkelende van mosterd.
Heukels 237, WNT VII 2744, 1926,
WF X 266, EWD 391 (andere etymologie), IEW 356, W. de Vries
1928, 123-124 (afwijkend).
kiel wig, geer in kledingstuk, beitel
(n.o., limb., Hattem). = hgd. keil =
mhgd. kidel 'wig', met hetzelfde
suffix als in hgd. nadel {= naald)
naast naaien, gevormd van een i.e.
wortel die 'splijten' betekent en ook
aanwezig is in kiemen en Iets ziet
'opbloeien'.
WLD II afl. 5, 99, Mulder 62, Wanink 121, Hadderingh/Veenstra 138,
Ter Laan 391, Kluge 362-363.
kielekeike (bij voorkeur wigvormig)
plat steentje waarmee men over het
water scheert (Bergen-op-Zoom). Het
eerste deel = kiel f 'wig'.
Heestermans 1988, 25, Dijkhuis 494,
WNT VII2755.
kiem kieskeurig, inhalig (belglimb.,
brab., bommel.). ~ kiezen. Voor adjectivisch -m vergelijk nl. warm ~
obulg. variti 'koken' en ohgd. sniumi
'haastig' ~ got. sniwan 'ijlen'. De
geronde klinker in Oostholsteins en
Ditmarsisch kuum 'preuts' en in
kuum 'kieskeurig' ten n. van Magdeburg moet aan een oude umlautsfactor worden toegeschreven.
Van de Water 94, WNT VII 2781,
Heestermans 1989, 43, NEW 818,
Teuchert
298-303,
Cornelissen/Vervliet 648.
kiep, kiepe hengselmand, korfje,
vrouwenhoed, pet, hooiberg (holl.,
limb., gron., overijs., geld., vel.). =
ono. kippa 'korf = hgd. kiepe 'draagmand'. Misschien van een wortel die
ook aanwezig is in lat. gibbus 'gebo-
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kikke - klabetse

WLD 1 afl. 5, 9, Hulshof/Schaars 60.
kikke doodgooien (Zeeuws). = eng.
kick. Onomatopoetisch.
TT XXXIX 109.
kikpuit kikvors (wnbr.). Ss. van
klanknabootsend kik- en puit f.
TNZN krt. 12.
kimp, kim, kem, (met suffix) kimming rand v.e. vat (vla., zaanl.). =
eng. chimb 'rand v.e. vat', fri. kym
'inkerving waarin de bodem v.e. vat
past', hgd. kimme 'inkeping', zweeds
dial. kimb 'uitstekende einden van de
duigen v.e. vat' (« ndd.). De betekenis 'horizon' van nl. kim is secundair
uit die van 'rand' ontstaan. Misschien
~ Iets giimstu 'ik grijp', miers gemel
'boei'. Overigens komt het woord
alleen in ingweoons gebied voor.
WVD II afl. IV 39-40, NEW 320,
WF X 324, EW 196.
kink pink (zlimb.). Misschien door
assimilatie < pink (= fri. pink, misschien ~ oeng. pinca 'punt'). In dat
geval misschien uit de i.e. tussentaal
van een stam die in het nl. regelmatig
vinger opleverde en dan ~ vijf en fra.
cinq (< lat. cinqué) en gr. pénte 'vijf
en oind. pdnca 'vijf.
TNTL XXXVIII280, EW 284.
kinkenduut kikvors (Tilburg). Irregulier = wnbr. kikpuit Î 'id.'. Een n
als in het eerste gedeelte wordt vaker
ingeschoven, bv. in moons < moos | .
Van Rijen 96, TNZN I 12.
kinnen, kiene met de kin de hoogte
van een paard of koe meten (Oerle,
wvla.). Afl. van kin (= nhgd. kinn
'kin', got. kinnus 'wang'; vgl. oind.
hânu 'kaak').
De Bont 1959, 295, Loquela 249.
kippelen dooreenvlechten (hagel.).
Frequentatief bij nl., mnl. kippen
'vangen' (= ono. kippa 'rukken').

Vgl. nl. kip 'band van gevlochten
twijgen'. Verdere etymologie onzeker.
Tuerlinckx 316, NEW 321, TT LUI,
101.
kippeling pas geboren kalf (vla.).
Afl. van vla. kippen f 'kalven'.
WVD 1 afl. rund 40.
kippen kalven (ovla.). = nl. kippen
'broeden, uitbroeden' = eng. chip 'de
eierschalen doorprikken', = mnl.
kippen 'vangen' = ono. kippa 'rukken'. De betekenisontwikkeling van
het ww. kan van 'pikken' uitgegaan
zijn.
WVD I afl. rund 218, EW 197.
kirres dikwijls (Helmond). Mv. van
keer met bijwoordelijke s.
Ceelene.a. 23.
kirrie, kurrie schaamteloze vrouw
(zlimb., prov. brab.). « wa. curèye
'kreng' (= fra. curée 'wat de jachthonden van het wild krijgen'), afl. bij
fra. cuir (= lat. corium 'leder') 'leder'. De honden kregen dit nl. uitgespreid op de huid van het gedode
dier.
PL XCII-XCIV 399, DELF 165-166.
kitsj klokhuis (limb.). = rijnl. kitsene
'id.'. ~ hgd. kitschen 'straatvuil bijeenschrapen'. Metaforisch in hgd.
kitsch 'onechte kunst'. Verdere etymologie onbekend.
WLD II afl. II 53, WNT VII 3178,
Kluge 372.
klabbots proppeschieter (Fijnaart,
kemp.). Eerste deel = stam van klappen, tweede deel klanknabootsend,
misschien vervormd < buis.
Eigen mat., Hoppenbrouwers (1996)
184.
klabetse klets, zweep (hagel., vel.).
Strekvorm van klets.
Mulder 63, WNT VII 3269.

klaene - klee

klaene leem op vakwerkwanden
aanbrengen, (metaforisch) dik besmeren, (metaforisch) oorvegen geven
(limb.). Afl. bij klei 'leem' (= eng.
clay 'klei', gri. glia 'lijm', russ. glej
'klei').
Veldeke 1993, 68.
klak pet (znl.). Misschien evenals
wvla. klakker 'vrouwenmuts met
afhangende vlerken' « fra. claque
'opvouwbare hoge hoed, overschoen'
(wschl. onomatopoetisch).
Roukens 193-196, krt. 34 (minder
waarschijnlijke etymologie).
klakker blaasjeswier, strottenhoofd
(zvla.), klepper, klaphoutje als kinderspeelgoed (Zeeuws). = eng. dial.
clacker 'strotklepje', houten ratel
waarmee vogels verdreven worden.
Evenals wvla. klakke 'strottenhoofd'
afgeleid van het klanknabootsende
zeeuwse ww klakken 'knallen'. De
blaasjeswier is zo genoemd omdat de
blazen een knallend geluid geven als
men er op trapt. De betekenisontwikkeling is dus: 'blaas van de blaasjeswier' metaforisch > 'strottenhoofd'
metonymisch > 'strotklepje'. Ook
wordt voor noors klak 'klomp' aan
een i.e. basis gel 'samenballen' gedacht.
Ghijsen 437, EDD I 608, NEW 323.
klamper bep. dagroofvogel (znl.).
Afl. van ww. klampen ~ mnl. clampe
'haak' (= hgd. klampe 'klamp' = ono.
klçpp 'brug van balken').
WNT VII 3374.
klank, klang kronkel (vel., zodr.,
geldov.). = opperduits klank ~ nl.
klink ~ eng. ding 'zich vastklemmen', eng. clench 'op elkaar klemmen', mnl. dingen 'kleven, blijven
vastzitten'.
WNT VII 3392, DB XII 124-125.

klaover wakker, vlug (zvla.). Bevat
een ingweoonse vorm van oerg. ai,
waarnaast in de nultrap voorkomt
wvla. klibber 'vlug' (= meng. cliver
'schrander', = eng. clever). Mogelijk
is er verband met meng. cliver
'klauw'. Vgl. voor de afwisseling van
b(b) en v: bibberen naast beven en
web naast weven.
WNT VII 3617, De Bo 466, Ghijsen
439, ODEE181.
klasjenere kletsen (nbrab.). « fra.
collationner, afl. van aan M.E. Latijn
ontleend collatio 'avondmaaltijd'.
Men hield ni. in de kloosters tijdens
die maaltijd een uiteenzetting.
De Bont 1959, 298, Swanenberg red.
1993,263.
klatsje klappen, kletsen, praten
(limb.). = hgd. klatschen. Klanknabootsend evenals nl. kletsen, ook met
dezelfde betekenissen.
Amkreutz e.a. 152, Kluge 374.
klatten snoeien, kappen (Waas). ~
kladden 'id.' (lett.: 'ontdoen van
kladden').
TT XXXV 62.
klaveren klauteren (nbrab., vlabelg.,
zlimb.), klevere 'id.' (zeel.). ~ klauw.
WNT VII 3622-3623, Weijnen 1991,
158.
klavermes bladachtig hoornwier
(westvla. kust). Tweede deel = mis Î
'mest'. Misschien als meststof inz.
voor klaver gebruikt.
TT VII 8-9.
klèddere klauteren (limb., hagel.). =
hgd. klettern 'id.'. ~ klit (= hgd. klette
'klit'). De grondbetekenis zal 'kleven' geweest zijn.
Tuerlinckx 321, WNT VII 3635,
Kluge 1975, 377.
klee, klieë klaver (langs de grote
rivieren, kerkr.), kliejn boekweitdop-

klèèjn - klets

pen (Heerde). Vgl. hgd. klee 'id.' (=
ohgd. chleo 'id.', os. klë 'id.') ~ nl.
dial. klever f. Geen duidelijke verdere etymologie.
TNZN II 5, Amkreutz e.a. 153, NEW
326, Bosch 20.
klèèjn zwoegen (Twente). Misschien
~ ohgd. klâwjan 'krabben' (~ mnl.
claeuwe 'klauw') en zo abl. ~ mnl.
clauwe 'klauw' (= nl. klauw).
Dijkhuis 505-506, Bezoen 1938, 22,
TT 50, 152.
kleem leem (zovla.). = mnl. cleem
'klei, leem', oeng. dam 'klei, leem'.
Vgl. lit. gléimès 'slijm'. ~ klei ~ no.
dial. kleima 'smeren'.
Mnl Wb III 1499, Teirlinck II 140,
IEW 364.
klef helling (van een dijk), heuvel
(nlimb., Liemers). = plnm. Kleve en
eerste deel van Clevebosch, een tegen
een helling gelegen deel van Simpelveld. In het Rijnlands volop met
zowel e als ee. Mogelijk zoals Friauls
kleve 'hellende straat', Veltlinisch cef
'hellend' « Romeins clivus 'helling',
maar bevreemdend is dan toch de
eind -ƒ i.p.v. w (zoals in dial. kottw
'kooi' « lat. cavea en schouw « vuig.
lat. excava. Veeleer is het woord ~
ono. klif a 'klimmen', ~ beklijven en
nl. klif eng. clijf, ono., os. klif alle
'helling, stellte'.
WALD 1987, 86, Schols/Linssen
237, Van Dinter e.a. 98, REW 188,
Weijnen 1975, 216, 222, Rh Wb IV
720.
klefferen klauteren (wvla.). Iterativum bij ono. klifa 'klauteren'.
De Bo 464, NEW 325.
kleias mutsaard (zwbrab.). = 18eeeuws claddeirsen (mv.). Laatste
element -aars; eerste stuk misschien
afl. van kladden 'snoeien, kappen', ~

klad 'afgescheurd stuk'.
TT XXXV 59-62, HCTD XIII 380381 (minder wschl. gezien beginmedeklinker).
kleimsk kleverig (noordh.). Afl. bij
kleem \ 'leem'.
W. de Vries 1895, 61.
kleins, (ss.) kleesdoek melkzeef,
vergiet (gron., Zeeuws, Texel, wier.,
wnbr.). Afl. van kleinzen 'zuiveren,
ziften' (= fri. klingsje 'wassen, spoelen', = eng. cleanse: afl. van mnl.
deine 'zuiver' = eng. clean 'zuiver').
DB IV 97-103, TT XXI krt. bij 70,
WBD 522.
kleisteren klimmen (geldov.), kliederen (dr.), door de modder lopen
(Hartem), hardlopen (Epe). Grondwoord van dr. bekleistern 'besmeuren'. = hgd. kleistern 'plakken' =
ono. kïistra 'plakken'. ~ hgd. kleister
'aan iets zich hechtend iets, plant met
hechtwortels, kleefstof. ~ klei ~
kleimsk | 'kleverig'. De grondbetekenis is 'kleverig zijn'.
Gallée 1895, 58, Kluge 1975, 376,
Kocks 558, 96, Sassen 71, Mulder 64,
Van den Bremen-Van Vemde/Van
den Bremen 82.
klekeren klepperen, klikjes laten
horen, de billen doen trillen, achteruitslaan (gez. van een paard) (wvla.).
Grondwoord van 16e-eeuws clekere
'bep. scheldwoord'. Vgl. klikken
'zekere geluiden maken' (= eng.
click, 16e-eeuws klieken 'kraken').
NEW 328, De Bo 464-465, WVD I
afl. Rund 163.
(de) klets, kletsj (een) flinke verkoudheid, griep (brab., limb.). = stam
van kletsen 'slaan'. Ook het lidwoord
van bepaaldheid duidt erop dat men
aan een slaande demon dacht.
Weijnen/Ficq 68, 122, 205, 214.

kletskoord - klijp(e)

kletskoord, klapskoord slag van de
zweep (znl.). Contaminatie van
kletsoor f en koord.
HCTD XX 137.
kletskop (nnl.) zeer hoofd, (znl.) kaal
hoofd. Het eerste deel heeft demonologische oorsprong: vgl. —*• klets.
Weijnen/Ficq 68, WNT VII 39333934.
kletsoor, klatsoor, katsuur, klatsoel, katsoel, kasjoen, klatsioeën,
ketsjuur zweep, zweepsnoer (znl.).
(Mogelijk via oudnoordfra. cachoire
c.q. pic. clachoiré) « vulglat.
*captiatoria, afl. bij vulglat. captiare
(met de oorspr. bet.) 'proberen te
pakken' (= fra. chasser 'jagen, wegjagen'), afl. van lat. capere 'pakken'.
De / kan in het nl. ingevoegd zijn, bv.
onder invloed van klakken, maar ook
in het fra.
Roukens 185-187, krt. 30, HCTD
XX, 135 vlg., Pauwels 9, WBD 751753, De Bont 1959, 301-302, I, Teirlinck Album 1931, 157-167, WNT
VII 2523, 3936.
klever klaver (oostnl., zholl., utr.).
Wschl. 4- klaver maar ablautend ermee verwant.
TNZN II 5, NEW 326.
klezoor, klisoor baksteen met een
stuk eraf (div. dial.). « fra. closoir
'sluitsteen van een gewelf, afl. bij
fra. clore 'sluiten' (< lat. claudere
'sluiten').
WNT VII 3916-3917.
klibber vlug (wvla.). ~ eng. clever
'vlug van geest'. Verdere etymologie
onzeker.
WNT VII4007.
kliejk fluim (Gemert). = vero.nl.
kliek 'vuile vlek', ovla. kliek 'klinkende slag'. Wschl. van oorsprong
klanknabootsend.

WNT VII 4009-4010, Vos/Van der
Wijst 85.
kliemen klagen (nholl.). = fri. klieme
'smeren, treuzelen, zeuren, klagen'. =
oeng. clœman 'besmeren' = ono.
kleima 'besmeren'. Afl. bij mnl.
cleem 'klei, leem', ~ klei. Betekenisontwikkeling: 'smeren' > 'opvallend
langzaam te werk gaan' > 'treuzelen'
> 'zeuren' > 'klagen'.
Pannekeet 1979, 73, Boekenoogen
447, WNT VII4011.
kliemerig taai, kleverig (nholl.). Afl.
bij kliemen 'kleven' ~ kleem f
'leem'. Van een wortel die oorspr.
'kleverig' betekent en ook aanwezig
is in Lets glieme 'slak'.
WNT VII 4011-4012, IEW 364.
kliester merel, lijster (Hamont en
Achel, westerkw.). Raadselachtige
vervorming van in de nabijheid voorkomend Mester 'merel' (= lijster).
TON I 86, Bernaerts 57.
klïët klei (wvla.). Abi. ~ kliemerig f
en kleem ]. Van een wortel die oorspr. 'kleverig' betekent.
De Bo 467.
klietsje knikkeren (kerkr.). Onamotopee evenals knikker, tikker, ketser,
tokker, alle 'knikker'.
Roukens 272-279.
klije
zemelen,
boekweitdoppen
(limb.). = hgd. kleie (enkv.). Van een
basis die 'kleverig' betekent en ook
in kleven aanwezig is.
Goossens 1992,4-5.
klijp(e) homp brood (wvla), dik stuk
hout (waasl.). Evenals lat. glëba
'kluit', russ. glyba 'klomp aarde' en
tsjech. hloiib 'stronk' uitbreiding van
een basis i.e. *gel 'samenballen'.
Voor de vocaalvariatie vergelijke
men luttel naast got. leitils 'klein' en
afgrijzen naast hgd. grausen 'gru-

klinge - klof

wen'.
De Bo 467, Joos 349, IEW 357-364,
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur LXXX,
1 vlgg.
klinge kleefkruid (wvla.). Afl. van
mnl. dingen 'kleven' (= eng. ding
'kleven', mhgd. /dingen 'klimmen',
dee. klynge 'vastklampen' ~ nl. vastklinken ~ nl. kling 'heuvel'. Er is
duidelijk samenhang tussen de betekenissen 'vastklinken' en 'kleven' en
'klimmen'.
DB XII 125.
klink geslachtsopening inz. van vr.
dieren, aars (div. dial.). = nl.
{deur)klink, ~ klinken 'vastmaken' ~
klinge t 'kleefkruid'. Betekenisontwikkeling: 'kleven' > 'vastmaken' >
'naad' > 'reet' > 'geslachtsopening,
aars'.
WNT VII4092-4093, WBD 571.
klissap dropwater (Achel en Hamont). Eerste deel = kalissie f 'zoethout'.
HCTD XIX 319-328.
klitsji kar (hasp.). « wa. ditchet 'id.'.
Mogelijk schuilt hier nl. klink of hgd.
klinke 'klink' of een afleiding daarvan in.
Kruijsen 1993, 397.
kljèèze urineren (wnbr.). Platte metafoor van kleinzen 'ziften' ~ kleins \.
Swanenberg 1993,286.
klobbe lomp stuk hout, homp (dr.,
gron., wvla.). = fri. klobbe 'brok'.
Afl. bij klieven en kloven.
WNT VII4171.
klocht, klucht, kluft, kloft troep (bv.
van vogels) (oostnl.). = 16e-eeuws
kluft 'menigte'. Afl. van klieven.
Oorspr. betekenis dus 'afdeling'.
Wschl. is hieruit ontwikkeld nholl.
kluft 'stapel mest'.

Van Schothorst 26, Boekenoogen
460, Woudt 55, Weijnen 1937, par.
236,
Dorren
100,
Hadderingh/Veenstra 142, WBD 891, 797,
De Bont 1959, 304.
klödde muts (gron.). « fra. calotte
'priestermutsje' (afl. van fra. dial.
calé).
TT VII 77.
kloef klomp (znl.). = hgd. kloben
'blok', ~ zweeds klubba 'hamer', ~
zweeds klabb 'kort dik stuk', ~ lat.
glëba 'kluit, brok'. Grondbetekenis:
'samengebald iets'. Ook verwant is
nl. klomp met variant van de lipmedeklinker en prenasalering, wat op
oeroud ontleningskarakter wijst.
Trefwoord XIII 179.
klöëg knap, slim (Genneps). « hgd.
klug 'id.' (met g die analogisch inlautend ontstond) < mhgd. kluoc
'schrander' (= nl. kloek). Geen overtuigende verdere etymologie.
Van Dinter 99.
kloen, kloun kluwen (zholl, zeel.,
gron., westelijk nholl.). = kluwen (=
os. kleuwin), afl. bij 16e-eeuws kluwe
'id.'. ~ oind. gläus 'bal'.
NEW 333.
kloenk
paardenhoef
(zuidelijk
belglimb.). = rijnl. klunk 'bep. kruik'.
= no.dial. klunk 'homp'. Grondwoord
van hgd. Hunker 'klompje, kwast'.
Vgl. eng. denck 'de vuist ballen'. Tot
het germaans beperkt.
WLD I afl. 9, 47-48, Rh Wb IV 811,
IEW 357-358, NEW 333.
kloes, kloeze dikke gloeiende kool
(gron., dr., Twents, achterh.). ~ fri.
gloeze 'id.' (= gloeze î), met k t.g.v.
de psychische intensiteit.
NTg LUI, 32-33.
klof zwerm (gez. van bijen) (heerder). = klocht f.

klok - kluiter

Bosch 20.
klok klokhen (oostnbr., Bunschoten).
Enigszins zelfstandig ontstane klanknabootsende vorming naast kloek
'id.'.
WBD 959, Nagel e.a. 134.
klokkebaai bosbes (wnbr.). Tweede
deel « fra. baie < lat. bâca. Eerste deel
wschl. wegens de vorm of volksetym.
< krokke- in brab. krokkebees 'id.'
waarvan het eerste deel wel op de
stam van kraken teruggaat gezien
oude vormen als kraekebesie.
Roukens 350-355, kit. 73.
klook verstandig, zuiver, net, deftigdegelijk (limb., achterh.). = nl. kloek
(oorspronkelijker wat de slot -k betreft dan klöëg f en hgd. klug 'knap,
slim'). ~ oiers glice 'wijs'.
Hulshof/Schaars 64, Endepols 191,
EW 200, Kluge 379-380.
klospes iets wat dik is in zijn soort
(bij Aarschot), klaspis thlaspi arvense (zholl.). « lat. thlaspi (bep. plant).
Pauwels 1958, 6, Heukels 253.
klot turf (als soortnaam) (brab.). =
brab.limb. klot 'kluit'. ~ kloot ~ kluit,
~ russ. glüda 'kluit'.
De Bont 1959, 305-306, Crompvoets
281.
klotsen broeden (brab.). < klokken
'id.'. Afl. bij klok f 'klokhen'. Een
soortgelijke verhouding als bij brotsen f 'broeden'.
WBD 982.
klottere I op de laatste dag sinterklaasinkopen gaan doen (tilb.). =
klottern f ~ mnl. cloteringe 'kleinigheid'.
Van Rijen 99.
klottere II met aardkluiten gooien,
chaotisch dooreenliggen (Oerle). =
klottere I f en klottern | .
De Bont 1959, 306.

klottern langzaam lopen (Twents,
achterh.). = klottere I en klottere II.
~ mnl. cloteringe 'kleinigheid'. Iteratief bij Oerles kleute 'werk van weinig waarde doen', afgeleid van kloot
'bal, teelbal' uit welks speciale betekenis het ongunstige te verklaren is.
Dezelfde wortel zit in kluwen (=

kloen t).
Van Rijen 99, Wanink 124, De Bont
1959, 306-308 (afwijkende suggestie), E W 201.
klùbber, klùppert dik kind, dik kalf
(Oerle). = 16e-eeuws clubber 'hars'
(~ kleven ~ serv. glib 'drek') ofwel ~
klophengst. Het laatste is waarschijnlijker.
De Bont 1959, 308, De Vries 1971,
41.
kluft, klucht oprit naar brug of dijk
(kamp., nholl., Mastenbroek). = nl.
kliflf) = eng. cliff 'steile rotswand,
steile helling'. ~ klef Î, klefferen \.
klip en klimmen.
Woudt 55, TT IX 198-203, WNT VII
4027.
kluGn kluwen (Oosttwents). Gedissimileerd < *klungn (= 16e-eeuws
klonghe 'bal' = ohgd. chlunga 'kluwen'; ~ nl. klungel). Wschl. ~ nl.
kling 'heuvel', en ~ mnl. dinghen
'kleven, vastzitten'.
Bezoen 1938, 24.
kluiter geheel van slokdarm, longen,
lever en hart als slachtafval, longen
(Huissen, 's-Gravenmoer, Hoofdplaat). Afl. van kluit (= ono. klûtr
'vod', misschien « oeng. clüt 'lap');
abl. ~ kloot. Vergelijk voor het achtervoegsel nl. voeder naast eng. food
'voedsel', nl. etter naast ohgd. eiz
'etterbuil'.
Eigen mat., mat. D 27 vr. 31, Huissen
87.

klungel - knavel
'knellen'.
Ter Laan 411, TNTL XXXIV 282,
IEW 371-372.
knalievoeëgel kanarie (n.oostnl.). Ss.
van kanarie+vogel, volksetymologisch beïnvloed door canaille.
Bezoen 1938, 44
knaos mug (zuidgeld., nlimb.). ~
Duits dial. knose 'id.'. ~ nl. knoest. ~
zwits. chnus 'knobbel, buil'. Metonymia van de door de muggebeet
veroorzaakte zwelling. Mogelijk
hogerop ~ knot | .
TT XXXIV 51, Van Dinter 100, IEW
370-373.
knap I maaltijd (Gennep, znl., limb.,
zvla.). Afi. v. knappen (met betekenisontwikkeling: 'een knappend geluid maken' > 'bijten') 'eten'. Vgl.
knabbelen
WNT VII 4498, Dorren 101, Van
Dinter 100.
knap II eerste snee van het brood
(geldov., vel.). Vgl. geldov. kneppe
'id.', knoep 'id.', knoeps 'id.', knoef
'id.'. ~ knapperig ~ knap I.
TNZN VIII 5.
knapzak zakje waarin de boterhammen meegenomen worden (antw.,
wnbr.). Ss. van zak met de stam van
knappen 'eten' of met het znw. knap
I Î 'maaltijd'.
WNT VII 4508.
knarep klein ventje (vel.). Behoudens de later toegevoegde affectieve
s, zoals in jukse | , = hgd. knirps =
Waldecks knirwes = noordzwits.
chnürbis. De s is een intensief element.
Van Schothorst 155, Kluge 383,
TNTLLXH 1-13.
knavel handvat v.e. zeis (nbr.). Afl.
bij knab f.
Van Vessem 77-81.

klungel kluwen, vod (geldov.). = fri.
klongel 'vod'. Diminutivum van
kluGn f.
Galleé22,EW201.
kluter, (in ss.) heikluter kneu
(belglimb., Oerle). ~ nl. kluut 'steltloper'. = tweede deel van nl. heikneuter, = (met diminutiefsuffix) 16eeuws nl. knoterken. Klanknabootsende oorsprong.
TT XXIII, 112-120, NEW 336, De
Bont 1959, 309.
knab, knaap handvat v.e. zeis (oostnbr., nlimb. en aangrenzend gebied),
stronk (hagel.). = knab 'brok'. Van
een alleen germ. wortel die aanwezig
is in knevel en 'samendrukken' betekent.
Van Vessem 77-81, WNT VII 4474,
IEW 378-379, Tuerlinckx 326.
knag, knagge, knaag inkerving (dr.,
gron.). ~ knagen (= os. knagan 'knagen', ohgd. knagan 'knagen'). Met
ander woordbegin: eng. gnaw 'knagen', ono. gnaga 'knagen' en hgd.
nagen 'knagen'. Vgl. ook av. aiwignichta 'aangeknaagd' en Iets gnëga
'eet met langen tanden'. Kocks 571,
Ter Laan 411, NEW 334.
knagel, knaggel, knavel, kernagel
sering (brab.). Vervormd uit kruidnagel 'sering'. Zo werd de plant
genoemd omdat haar afzonderlijke
bloemknopjes sprekend lijken op
gedroogde kruidnagels.
Brok 202, 210-211, Heestermans
1988, 74.
knailen fijn wrijven (gron.). Ablautend ~ nl. {yer)knollen. 'bederven',
hgd. knullen, knollen 'verkruimelen',
van een i.e. wortel die 'samenknijpen' betekent en ook aanwezig is in
oeng. cnuian 'in een vijzel verbrijzelen', nl. kneuzen, slov. gnjâviti

185

knebbig - knoddel

knebbig snibbig (hagel.)- = oudnnl.
knibbigh 'weinig vriendelijk', afl. bij
het grondwoord van knibbelen 'vitten' (met afl. beknibbelen) (= fri.
knibbelje, ndd., rijnl. knibbeln). Mogelijk is de stam vorm door een vermenging van knabben en kibbelen (~
kijven), of van oudere vormen daarvan, ontstaan.
Tuerlinckx 328, WNT VII 45904596.
kneeuwelen knauwen, herkauwen
(vla.). Iterativum bij vla. kneeuwen
'id.'. Vgl. mnl. cnaeuwen 'knauwen',
fri. knauwe 'kauwen', mnl. cnouwen
'knauwen', serv. gnjóviti 'drukken'.
Wschl. is ee t.g.v. een umlautsfactor
zoals in dial. (ook vla.) leeg voor
laag ontstaan.
WVD I afl. rund I 157 (geeft het voor
Zwevezele), De Bo 474, ANKO afl. I
krt. 7.
kneker, kweker, kwetter kneu (div.
dial.). < kneuter f.
TT XXIII 114.
(zo gruun als) knello zeer groen (dr.).
Wschl. < *knellook. Wschl. = rijnl.
knellich 'knoflook' (knel- abl. ~ knol;
-lieh < lauch 'look').
DB XXXIII 147.
kneuren kneuzen (dr.). Met grammatische wisseling = kneuzen.
TNTL XXXIV 282, NTg LUI 33.
kneut I bijteen v.e. rund (vla.). =
ohgd. chnodo 'knokkel, enkel'. ~
knot. Wschl. evenals knol, knop,
knoop klankschilderend.
WVD I afl. Rund 110.
kneut II mopperachtige vrouw of
kind, kwezel (znl.). Afl. van kneuten
'morren'. Onomatopee.
WNT VII4566.
kneut III, knuut kneu (div. dial.).
Onomatopee.

TT XXIII 113.
kneuter, knuiter kneu (brab., Land
van Hulst). ~ kneut III f.
TT XXIII 112-113.
knies vuilresten op een huid (nbrab.).
~ kneuzen, no. knysia 'verbrijzelen',
oeng. cnyssan 'verbrijzelen'. Verder
~ knoest, knuist. De wortel wordt
buiten het germaans niet aangetroffen.
WBDII616, IEW372.
knijf, knieft bep. mes (n.oostnl.,
vel.). = fri. kniif, ofri. knîf, ono. knîfr
(« oeng. cnïf > eng. knife). Wschl. ~
knijpen, knippen waarin intensiefvorming is opgetreden.
Van Schothorst 30, NEW 337, WNT
VII4635-4637.
knijp, kniep mes (Meierij, limb.). ~
knippen, knijpen.
WBD 888, De Bont 1959, 311.
knijper kneu (brab.). Afl. van knijpen 'in dalende richting vliegen'
(jagerstaai).
TT XXIII 114.
knillesrows,
knelisrozen (mv.),
krelisroos pioen (div. dial.). < Cornelisroos. De bloem wordt zo genoemd omdat zij op het feest van de.
H. Cornelis bloeit.
Vos/Van der Wijst 88, Heukels 172.
knip bouwvallig huis (oostnbr.). =
knip 'toestel om vogels mee te vangen, bordeel'. Afl. van knippen (~
knijpen ~ gron. knijp 'toestel om
dieren mee te vangen').
De Bont 1959, 311, WNT VII 46754681,4637-4638.
knoa brok, kluit (limb.). = mndd.
knode 'knop, knoop' = hgd. knoten. ~
knot, eng. knot 'knoop'.
WLD II afl. V 215, Amkreutz e.a.
158.
knoddel knobbel in garen (hagel.).

knoei - knùrft

gelijk klankschilderend.
WNT VIII4727.
knoldore kruisbes (meest westelijk
deel
van
de
Langstraat). <
*kroesdoren, waar kroes- 'kroesharig' betekent. Vgl. kroesel.
Weijnen 1966, 64-65.
knooë knoop (in een touw) (Heerlen).
< *knode = hgd. knoten (met slot-« uit
verbogen nv.). ~ nl. knot, knuts f en
ono. knütr (knoop) (>> russ. knut
'knoet' » nl. knoet). De verhouding
tussen t en d is in dit woord niet regelmatig.
Jongeneel 35, Kluge 1975, 385, NEW
340.
knot, knut, knuut, kneut, knoit,
genut kleine mug (div. dial.). Van
een basis die 'samendrukken' betekent en aanwezig is in kneden, knop,
{haar)knot, hgd. knoten 'knoop', lit.
gniutu 'ik druk'. Mogelijk hogerop ~
knaos.
TNF Commentaar 121/4, Van Schothorst 156, IEW 370-373, Nagel e.a.
137.
knozel, (mv.) knuzele kleine mug
(Tegelen, Opglabbeek). Diminutivum
bij knaos.
Houx 1968, 95, TNF Commentaar
121/4.
knuffen, knuchen kort en droog
hoesten, knorren als een varken
(n.oostnl., znl.). = wschl. klanknabootsend kuchen met verdere ontwikkeling.
MNCDN VII 12, WNT VII 48224825.
knuppelen knopen maken in de
staart v.e. paard (limb.). Afl. bij
knoop.
WLDIafl.9, 117.
{harde) knurft wie bij zijn eigen
standpunt blijft (Heeswijk). = Meta-

Afl. bij dial. knod 'knobbel, kraakbeen'. ~ knoa f.
Tuerlinckx 330, WNT VII4712.
knoei klein schuitje voor één persoon
(drecht). = kano (« sp. canoa « Caraïbisch canaoa).
TNTL LXX 49-50, WNT VII 1271.
knoers kraakbeen (nbrab., nbet). =
knoers 'uitwas, stronk'. = eerste deel
van mnl. cnoersebeen 'kraakbeen'.
Vgl. 16e-eeuws cnorsel 'kraakbeen'.
~ knor 'knoest, knobbel' (= eng.
knier 'knoest'). ~ hgd. knorpel
'kraakbeen'. Met grammatische wisseling ~ knoest. ~ mnl. cnoes 'kraakbeen'.
WNT VII4721-4722, NEW 339.
knoesel enkel (znl.). Wschl. = zeel.
knoesel 'knoestig stuk hout, kwast in
hout': wschl. ook = ohgd. knuosal
'geslacht', oeng. cnósl 'geslacht'.
Men noemde de verwantschapsgraad
namelijk ook naar menselijke delen
als lid, nagel, knie (vgl. evenknie en
mnl. nagelmaech 'verwant in de
zevende graad'). Van een i.e. basis
die 'samenballen' betekent en ook
aanwezig is in knijpen, kneden,
knuist, knop, knot.
Ghijsen 461, WNT VII, 4722, IEW
372, NEW 338.
knoeselen, snoeselen, noeselen met
de enkels tegen elkaar slaan (brab.).
Afl. van knoesel f 'enkel'.
WBD 634.
knoeven, knuiven, knuven kluiven
(n.oostnl., zbev., tilb.). = kluiven. De
overgang van kl > kn geschiedde hetzij t.g.v. bijgedachte aan knabbelen,
knagen, hetzij, gezien het naast elkaar
voorkomen van knuiver naast kluiver,
spontaan.
WNT VII 4828, mat. Willems.
knoezen langzaam eten (antw.). Mo-
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knuts - koeër

forisch gebruikt holl. knurf 'knobbel,
log iemand'. Met oergerm. S en later
nog met paragogische t uitgebreid
mnl. cnorre 'knobbel' en mhgd.
knorre 'knoest'. Grondwoord van
rijnl. knorvel 'kraakbeen, uitwas'.
Van een basis gen 'samenballen', die
ook in knoest, knijpen, iers gnobh
'knoest' en litouws gnybiu 'ik knijp'
aanwezig is.
Swanenberg (red.). Onder ons gezegd
120, WNT VII 4836-4837, NEW
338, IEW 370-373, Pannekeet 1984,
177, Rh Wb IV, 1004.
knuts verzameling v. bundeltjes
graanhalmen (belglimb.). Grondwoord van belgbrab., belglimb. knutsel 'bosje van diverse dingen', (=
oostfri. knutsel 'in elkaar gedraaide
knoop'). (Wschl. affectieve) afl. van
knot (dial. knut 'gewonden bundel',
= eng. knot 'knoop', = oeng. cnotta
'knoop'). ~ eng. knit 'breien' (=
oeng. cnyttan 'breien') en lit. gniùsti
'drukken'.
Goossens 1963 II krt. 41, I 162-163,
IEW 372-373.
knutsel bosje vlas (antw.). = oostfri.
knutsel 'in elkaar gedraaide knoop'.
Diminutief bij knuts f.
NEW 341.
koar smaak (kerkr.). ~ nl. keur, uitverkoren, keuren 'proeven' ~ lat.
gustus 'smaak' (= fra. goût 'smaak')
~ oind. jusate 'geniet'.
Amkreutze.a. 160
koare proeven (kerkr.). ~ koar f
'smaak'.
Amkreutze.a. 160.
kobbe I spin (vla.). = ndd. kobbe
'spin' = eng. cob 'spin, ronde klomp,
kop'. Van een basis die 'buigen,
welven' betekent en ook (maar met
ander eindconsonantisme) aanwezig

is in vla. koppe 'spin', het laatste
deel van nl. spinnekop, mnl. koppe
'spin', eng. cop 'spin', dee. (edder)kop 'spin'.
HCTD III214, IEW 396.
kobbe II mannelijke duif (brab.). =
fri. kob 'zeemeeuw', eng. cob 'zeemeeuw, kruin, kortbenig paard', hgd.
dial. kob 'raaf, kraai', ono. kobbi
'zeehond'. = kobbe I Î 'spin'.
HCTD III 209 vlg., NEW 341, TNTL
XLI 51, FWH 337, Van Haeringen
1936, 91, TNZN krt. 6, DEE 185.
kobbe III zandbult, bol van de hoed,
kuif (vla.). = eng. dial. cobs (mv.)
'testikels' = kobbe I \ 'spin'.
De Bo 1959, 479, WNT VII 4847.
köbbe, kobber, kopper, koper mannelijke duif (ozvla., brab.). Singuliere
vormen bij kobbe II.
TNZN krt. 6.
kodde (inz. korte) staart (vla.,
Zeeuws), dik uiteinde, stok, knots,
neusvuil, slaap in 't oog, ziekelijke
bult (vla., dr.), lisdodde (zholl.). =
oudfri. kudde 'knuppel', mnd. kudde,
kodde 'varken', oeng. codd 'balzak',
ono. koddi 'balzak'. Van een i.e.
wortel die 'dik en rond' betekent en
ook aanwezig is in lat. guttur 'keel'
en hit. ku-u-tar 'nek, bovenarm'.
WNT VII 4850-4853, Ghijsen 464,
DB VI 79-89, NEW 341, IEW 394,
Kocks 588.
koeëf vrouwenmuts (leuv.). « fra.
caiffe 'id.' < lat. cofia 'bep. hoofddeksel' « westgermaans (vgl. ohgd. kupka 'onder de helm gedragen muts').
Goemans 284, DELF 134, Vercoullie2 148.
(te) koeër (of) koor (of) kaor (gaon)
te keer gaan (Astens, Udens, nlimb.,
geld.). Mogelijk een zinspeling op het
geluid van het koorgebed.

koehert - koesen

Van de Voort 170, Van Dinter 104,
eigen mat., OV I 209, Schaars 1983,
121.
koehert, koehirt, koewort, koeheer
koeherder, koedrijver (Meierij, Meijel, dr.). Ss. uit koe + dial. hord fCrompvoets 1991, 26, WBD 496, OV
1206, Hadderingh/Veenstra 149.
koeietilte zolder boven de koestal
(Overflakkee). Het tweede deel is een
kruising van dilte t en til f.
TNZN VII 5, WNT XVII 117.
koejö laffe kerel (leuv.). « wa. couyon = fra. couillon 'idioot, zak, testikel'; vgl. ni. zak 'nietswaardig iemand'.
Goemans 132.
koekegat kijkraampje (vla.). Wschl.
is het eerste deel zoals ook de stam
van ndd. kuken 'kijken' in oorsprong
gelijk aan de stam van hgd. gucken
'kijken' maar is de beginklank onder
invloed van de eerste k van kijken
veranderd.
WVD I afl. II, wet. app. 465, Kluge
276.
koeken ruiten gez. van bep. speelkaart (znl.). Dimin. van koek 'gebak'.
Vroeger waren de figuren niet ruitvormig maar maantjes, zoals koekjes.
DeBo481.
koekerel, kokerei, kokernel, kokkerel, konkernol tol (limb., bommelerw., oostnbr.). = 16e-eeuws koker ol
'slakkehuis' « sp. caracol 'id.' of
ofra. cacarol, caquerole 'id.' « prov.
escaragol, onder invloed van een
verwant van fra. escargot 'id.' verbasterd < prov. cacalaou 'id.', vermenging van gr. kâkhlaks 'kiezeltje'
(misschien ~ nl. hagel) en lat. conchylium 'bep. purperslak' « gr. kogkhylion 'schelp'. ~ gr. kógkhos
'schelp' (= oind. sankhó- 'mossel' ~

lat. concha 'schelp'. Misschien echter
komen de vormen met e in de laatste
lettergreep « ofra. coquerille 'schelp'
of zijn ze daardoor in de loop van de
ontwikkeling beïnvloed.
Roukens 279-285, krt. 52, DELF 224,
WNT VII 5096, Frisk I 889, 805.
koeleke knikkerputje (Bergen-opZoom). = nl. kuiltje. De klinker is
onklankwettig, doordat in de kindertaal de oude klank bewaard bleef.
Heestermans 1988, 8.
koelekop, koelkop bep. breedkoppig
visje, larve van kikvors (zlimb.). Het
eerste deel is het eerste deel van hgd.
kaulquappe 'id.', = hgd. kaule 'bolvormig iets' = mhgd. kule < kugele (~
nl. kogel).
Amkreutz e.a. 161, Endepols 197
(onjuiste etymologie), Schelberg 188,
Jongeneel 36, Dorren 103.
köëm leerlooierij (geldov.). Wschl.
verband met gron., overijs., fri. koem
'kom'. Dus genoemd naar de looikuipen.
Gallée 24, Bezoen 1948, 37.
koens (in ss.:) heikoens heizicht
(nlimb., Cuyks). = hgd. kunsche.
Geen verdere aanwijzingen.
Crompvoets 191-192.
koer erf (fravla. en aangrenzend
wvla.). « fra. cour < ouder fra. court
'hof < mlat. curtis 'hof < lat. cohortem
(4e nv.) 'hof v.e. boerderij, koninklijk
gevolg'.
TNZN VIII4.
koes, kuus kies (n.oostnl.). = ndd.
kuse. Umlautloze vorm naast kies, dat
via ofri. kêse op een vorm met umlautsfactor teruggaat. ~ kauwen.
FWH 306, TNZN IV 1.
koesen rennen (bunsch.). Mogelijk
bij oind. jûtâh 'zich haastend' en dan
van een i.e. basis die 'zich haasten'

koeter - kok

betekent.
Nagel e.a. 137, IEW 399.
koeter I mes. ploegmes (vla., zeel.,
Bunschoten). « lat. culter 'mes' (mogelijk al in de romeinse tijd. misschien echter via fra. coutre).
WVD afl. Ploegen 40, Ghijsen 469470, Nagel e.a. 137.
koeter II bed (Texel). = mhgd. kuiter
= hgd. kolter. Vgl. ndd. kuiter « mlat.
culcitra, afl. bij lat. culcita 'kussen,
matras'.
Lexicologie, een bundel opstellen
voor F. de Tollenaere 1977, 305-308.
koeterdekoet, koetebekoet koste wat
kost (n.w. van Overijssel). « fra.
coûte que coûte 'id.'.
DB XXXV 55-66.
koets, (ss.) beddekoets bedstee
(limb., oostnbr.). ^ koets 'rijtuig' («
hong. kocsi 'koets', genoemd naar het
dorp Koes), maar = mnl. coetse 'bed'
(« fra. couche, afl. van fra. coucher
'op bed leggen' < lat. collocare
'langsuit neerleggen').
NW II 22, WBD I 59, DELF 155.
koetsj muts (kerkr.). = hgd. kauz
'opgestoken haar, steenuil'. Betekenisontwikkeling: 'steenuil' > (wegens
overeenkomst) 'opgestoken haar,
muts'.
Roukens 194, Kluge 360.
kößvel, koever (in ss.) biejkovel
imkerkap (oostnbr., vel.). Ofwel =
tweede deel van biekogel Î ofwel =
keuvel \.
Van Schothorst 162, Roukens 196197, kit. 35.
koeverkei, klaverte, klaverke, konfet boekomslag (znl.). Kruisingen van
koperkei f en verwanten met fra.
couverture of koevert.
TT XXXV 5-8.
koeze knots (geldov.). = tweede deel

van westerw. douterkoeze iisdodde'
= mnl. cuse 'id.' = mndd. kûse 'id.'.
Van een basis met betekeniselement
'gekromd', die ook aanwezig is in nl.
koon en kogel.
Gallée 24, IEW 393-398, TNTL
XXXIV, 225.
kof I bep. handschoen (gron.). = nl.,
fri. kof 'bep. schip' = mnl. cof 'stal'.
~ mnl., mndd. cove 'hut' (= hgd.
koben 'hok'). Vgl. gr. güpë 'hol'. ~
keuvel. Van een basis die 'krom'
betekent.
TNTL XXXIV 284, NEW 342, IEW
395-396.
kof II vlokken gras in turf (Peelgebied). ~ kuif(= ono. kûfr 'ronde top').
Crompvoets 171-173, NEW 368.
koffel halve liter (eeml.). Vgl. hgd.
kübel 'kuip' en oeng. cyfl 'emmer' en
met ander suffix lüneburger kubn
'open vat' en os. kûbîn 'vat' en verder zonder suffix lat. cüpa 'kuip (met
de varianten vulglat. copa en coppa
'kuip'). Wschl. zijn gezien het consonantisme zowel de latijnse als de
germ. vormen ontleningen aan een
oude taal van een niet i.e. taalfamilie.
Nagel e.a. 137, Niermeyer 287, Kluge 1975, 409, Kück II236.
kog vlinder (Mill., Wanrooy, venr.),
zeilvlinder (nnl.). Metafoor van kog
'bep. schip'. Dat woord kan, als men
mag uitgaan van een schip met ronde
bodem of boeg, verwant zijn met
kogel.
De Beiaard II 31-32, EW 205-206.
kok bep. schelpdier (wvla.). Misschien « fra. coq 'haan' wegens de
gelijkenis van de sterk geribde schelp
en een hanekam, maar (waarschijnlijker) < lat. *cocca, bijvorm van coucha of (nog waarschijnlijker) uit
daaruit voortgekomen fra. coque.

kokerulle - koning

Vgl. overigens voor de eerstgenoemde verklaring zeel. aentjes-enoentjes 'bep. schelpdieren'.
TT VII 6-8, WNT VII 5066, Ghijsen
303.
kokerulle hutje (wvla.).= metaforisch
16e-eeuws kokerol 'slak(kehuis)' =
kokkerel | 'tol'.
Mnl Wb III 1690.
kokkebukke
oprispen,
kotsen
(schev.). Het eerste deel = het eerste
deel van kokhalzen en wel niet geheel
identiek met, maar toch te vergelijken
met kôôke \; in ieder geval klanknabootsend. Het tweede deel = buik,
met de voor Holland typische verkorting voor k
Roeleveld 93.
kokkelevie kuifleeuwerik « wa. cokelevi.
Jaspars 235.
{van de) kokkemare (of kokmare)
{bereden zijn) een nachtmerrie hebben (fra-vla.). « pic. cauquemare
'tovenares' (= fra. cauchemar). In dit
fra. woord zit een ontlening aan mnl.
mare 'nachtspook' (= hgd. mahr
'nachtmerrie' = oudslav. mor a
'heks'). Het eerste element ervan is
de stam van lat. calcare 'trappen'
(afl. van lat. calx 'hiel').
Weijnen/Ficq 74, 198.
kol I vrouwelijke gans, nachtvlinder,
aan twee zijden zwarte bot, paddestoel (Urk, nholl., Meierij). Vgl. ono.
kolla 'vrouw, wijfjesdier', zw. kulla
'vrouw, zeug'.
WNT VII 5104-5105, WBD 1011.
kol II, (in ss.) kollebloem klaproos
(znl.). Eerste deel mogelijk = kol
'witte vlek op het voorhoofd' (= ndd.
kolle 'hoofd, top, bles', dee. kol
'schedel'). Dan is het benoemingsmotief ontleend aan de zaadbol.

Brok 92-115.
kolef tuin (n.o. van provincie Luik).
Ss. van kool met hof.
Weiter par. 239.
kölpen znw mv ogen (dr.). Grondwoord van dr. kölpen 'loeren' ~ ndd.
kulp-oge 'koeienoog'. = middenrijnl.
külp 'slaghout v.e. dorsvlegel' =
zweeds dial. kuip 'dik iem'. Van een
wortel die 'samenballen' betekent en
ook aanwezig is in lat. gleba 'bol'.
De oorspr. bet. is dus '(oog)bal'.
Kocks 597, IEW 360.
köis knikker (rond Venlo en Roermond). Wschl. afgeleid van kul Î
'knikker' met een suffix dat ook in
japse f aanwezig is. Dat men dit
bestrijdt op grond van de vocaalkleur
gaat met het oog op de verhoudingen
in Tegelen niet op. Daar heet foppen
ook kölle en is kölkook 'praat die
nergens op lijkt'.
Roukens 275-276 (onjuiste etymologie), Houx e.a. 96.
kompel
kameraad,
mijnwerker
(zlimb.). « hgd. kumpel, dat zelf een
verkleinwoord is bij kumpe < mhgd.
kumpan « mlat. companio (lett.) 'met
wie men brood (vgl. lat. panis
'brood') deelt'. Vgl. ofra. compain
(afl. is: fra. compagnon). Gevormd
naar germ. vormen als got. gahlaiba,
ohgd. gileibo 'broodgenoot' (vgl.
hgd. laib 'brood').
WLD II afl. V, 4. Amkreutz e.a. 163,
Kluge 412.
koning, (in ss.) koningshoofd, keuningskop prolaps v.d. schede v.e.
dier, netmaag, boekpens (oostnl.,
znl.). ~ hgd. roter könig 'menstruatie', hgd. dial. könig 'penis'. Vgl. wa.
conin 'kut' (afl. bij lat. cunnus).
Wschl. onder invloed van cunnus of
kunne 'geslacht', verbasterd uit een

konkele - kopstoof

woord dat zoiets als 'ingewand' betekende. Geen metafoor van koning,
fra. roi.
Berm 84-94, Van Schothorst 158,
WVDI afl. Rund 116
konkele een pak voor de broek geven
(kerkr.). Afgel. van kerkr. kónk (= nl.
kont) 'achterste'.
Amkreutze.a. 163.
konneke pitje van peer of appel (wnbr.). Verkleinwoord bij mnl. com
'korrel, koren'. (= nl. koren). ~ kern,
~ lat. granum (> fra. grain). ~ obulg.
zrüno 'korrel'.
OV 1210, TT XVIII 115-134.
kööd pissebed (Gemert). = in de
Gemertse kindertaal kööt 'varken'. =
in het dialect van Den Dungen köt
'big'. ~ nl. keu 'big' = mnl. code
'big'. ~ kudde 'troep dieren'. De
lange vocaal van het Gemerts ontstond voor oorspronkelijk intervocalische stemhebbende medeklinker
zoals in Astens en Zeelands päd 'bep.
dier' (= mnl. padde). De metafoor
'varken' > 'pissebed' ontstond doordat men de pootjes van de pissebed
met de tepels (v.d. zeug) vergeleek,
zoals bij keldermot waarvan het laatste deel oorspronkelijk ook 'zeug'
betekende.
Vos/Van der Wijst 91, OV I 218,
eigen mat., Van Bakel 1996, 60-70,
108-109, ED 132, Mnl Wb III 16511652, NEW 315.
kooikeren geduldig zitten (te wachten) (dr.). Afl. bij kooiken 'eenden
vangen' (afl. bij kooi). Metafoor.
Hadderingh/Veenstra 152.
kôôke, kaoken, kôoke kokhalzen
(Zeeuws, oudbeierl.). Evenals een
voortrap van käoke ] wel van klanknabootsende oorsprong, evenals vergelijkbaar 17e-eeuws nl. koken 'id.',

eng. dial. cowk 'id.' en (met nog de
oorspronkelijke o) fri. kokje 'id.', nl.
kokhalzen, kokkebukke Î, en verder
hgd. koeken en 18e-eeuws nl. keuken
'id.'.
Ghijsen 403, WNT VII 5078-5079,
2603.
koon wang (Zeeuws, wnbr., zhol.),
kieuw (zaanl.). Vgl. ono. kaun 'buil'.
Dus ofwel genoemd naar de welving,
ofwel ~ kauwen.
OTII 154-156.
koperkei, komperkel, kopelder,
kompelger, komplekker, kapel,
kepel, (met achtervoegsel -ik) kopelderik boekomslag (znl.). « mlat.
cooperculum 'deksel'.
TT XXXV 5-8, TNF kit. 116 +
commentaar.
koppejager ragebol (znl.). Ss. met
koppe (~ kobbe I) 'spin'. Dus letterlijk: 'jager op spinnen'.
HCTD VII 329-432.
koppekraemen ragen (zbev.). Eerste
deel = koppe 'spin' (~ kobbe I |
'spin'). Het tweede deel = metaforisch gebruikt mnl. cramen 'zijn
kraam afbreken'.
HCTD VII 329-432.
kopsent, kopse, kopsel 1/8 hond
(Meierij). Ss. van kop 'bep. inhoudsmaat' met zaad. De oppervlakte van
de grond wordt dus aangegeven op
grond van de hoeveelheid benodigd
zaaigoed: -sel vertoont suffixsubstitutie.
WBD 205-206.
kopstoof knotwilg (sliedr.). Het eerste deel is ook aanwezig in hgd.
kop/weide 'id.'. Het tweede deel =
mnl. stoof 'tronk', ~ ono. stüfr
'boomstomp', ~ Iets. stups 'afgebroken eind', ~ lat. stupeo 'ik sta star',
aan een afleiding waarvan nl. stupide
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korbeel - kozijnekruid

ontleend is.
Buizert-de Bruijn e.a. 81, Opprel 60,
NEW 704, IEW 1034.
korbeel, krombeel, karbeel schuine
ondersteunende verbinding van een
gebint, (vla., brab., holl.). Evenals
eng. corbel « ofra. corbel (= fra.
corbeau), met verkleiningssuffix < lat.
corbis 'korf).
WVD II afl V 53, WBD 1 13, WNT
VII 1594. 1595.
kordeel teugel (znl.). « ofra. cordel
(= fra. cordeau), afl. van fra. corde
'touw' (< lat. chorda « gr. khordë).
WBD 708-709.
kordewagen,
(volksetymologisch)
kortwagen, kortewagen, karrewagen, kerrewagen kruiwagen (vla.). =
mnl. cordewagen 'id.'. Het eerste
element = mnl. erode 'id.' (= kra | ) .
Kroesels 174-175.
korzen snorharen van een kat (OerIe). Misschien ~ mnl. ghernen 'id.' (=
wvla. granen Î) 'id.'. Er kan volksetymologie ontstaan zijn doordat er
associatie met graan 'koren' was.
De Bont 1959,318.
kospel ring om het been van het
getuid koebeest (Twente). Afl. bij
oeng. cosp 'boei' (« lat. cuspis «
byzantijns koüspos).
TNTL LXV 35.
kossaard keuterboer (brab.). = mnl.
cossate 'id.' = hgd. kotsasz = oeng.
cotseëta. Ss. van kot + -zate. dat ook
voorkomt in onderzaten en landzaten
en een afl. is van zitten. Dat het
woord volksetymologisch vervormd
zou zijn van lat. casatus (~ lat. casa
'huis'), is gezien het voorkomen in
drie talen onwaarschijnlijk. Het laatste element -aard is door suffixsubstitutie ontstaan.
WNT VII 5756-5757, WBD I 9.

koste proeven (kerkr.). Vgl. oeng.
costian 'onderzoeken', hgd. kosten
'id.', fra. goutir 'id.' < lat. gustare
'id.'. ~ kiezen.
Amkreutze.a. 165.
koteren, keuteren, kotteren peuteren (znl.) = mnl. coteren 'id.'. Vgl.
ohgd. chuzzilôn, chuzelôn 'kittelen'.
Wschl. evenals kittelen klankschilderend.
Cornelissen/Vervliet 646, FWH 309310.
kötte (mv.) oogvuil (achterh.). Niet ~
hgd. kot 'vuil' (= mnl. quaet 'vuil')
maar ~ keutel (= mndd. kotel 'keutel') en ~ zweeds dial. kutte 'kleine
dikke jongen' en ~ koot. Van een i.e.
basis die 'gebogen' betekent.
WALD, De mensch A 149, IEW 393,
Schiller/Lubben III 551.
kouter, keiter bouwland (o.vla.,
westen v.d. prov. Brabant). « ofra.
couture (< lat. cultura, afl. van lat.
colère 'bebouwen').
WVD I afl. 1, 164. WBD 239.
kouw I kooi (dr., limb., vel.). «
*kauja < lat. cavea; kouw komt uit de
Ie nv., kooi uit de verbogen naamvallen.
Mulder 69, Hadderingh/Veenstra
154,WLDIIafl.V,41.
kouw II wang, kieuw (bommel,
antw.). = mnl. couwe 'kaak'. Vgl. ni.
kieuw (= ohgd. chiewa 'kieuw'). ~
kauwen. Vgl. russ. zevatj 'kauwen'.
Van de Water 98.
kove schaapshok (westerw.). = mnl.
kove 'hut' -kof I f.
Ter Laan 441.
kozijn neef (znl.). « fra. cousin 'id.' <
lat. co{n)sobrinus 'volle neef of nicht
van de zuster van de moeder'.
WNT VII 5887.
kozijnekruid zwarte nachtschade

kozijntjes - kräng

ren (dr.). Ablautend verwant met
krenselen \ en achterh. kraenzeleg
'kribbig, gez. van paarden'. Van
dezelfde basis als zwits. chrangel
'krom' en ono. cranga 'kruipen'.
N Tk IV 68, Hulshof/Schaars 67,
Deunk/Entjes 122.
kraete tergen (znl.). = mnl. creiten
'kwellen'. = mhgd. kreizen 'tergen',
mndd. kreten 'strijden'. Causativum
bij krijten.
Hoppenbrouwers [1996] 199, Mnl
Wb III 2077, WNT VIII 143-144,
Schiller/Lubben II 566.
kraktand kies (wvla.). Volksetymologisch < kaktand < kaaktand | .
HCTD V 283 vlg.
kramik, kramich brood van roggebloem (antw.). Etymologie zeer onzeker; misschien oorspr. voor kloosterbrood waarop lat. erede mihi 'geloof mij' ingedrukt zou hebben gestaan.
Cornelissen/Vervliet I 708, Roukens
296-300, krt. 57.
krammenakkig,
krammenak,
krammenappig gammel, duizelig
(nholl.). < kramde nap (al dan niet
met -ig) lett.: 'gekramde kom'. Duidelijke metafoor.
Pannekeet 188.
krang, (met bijwoordelijke -s)
krangs verkeerd, binnenste buiten,
achterste voren, koppig (n.o., vel.,
nlimb.). = ono. kränge 'gebrekkig':
Afl. bij mnl. cringen 'zich keren' (=
oeng. cringan 'zich keren', mhgd.
kringen 'zich keren'). Van een wortel
die 'wenden' betekent en ook voorkomt in Lets griezu 'ik wend'. Vgl.
voor de betekenisontwikkeling: verkeerd.
Huissen 90, Kroesels 93, Van Schothorst 158, Schols/Linssen 255, WNT

(wvla.). Samenstelling met het
grondwoord kozijn van kozijntjes f.
Misschien overblijfsel van animisme,
dat aan overleden familieleden
kwaadaardig
gedrag
toeschreef:
nachtschaden bevatten vergif.
De Bo 496.
kozijntjes podagra (wvla.). Letterlijke betekenis: 'neefjes'. Misschien
overblijfsel van animisme, dat aan
overleden familieleden kwaadaardig
gedrag toeschreef. Vgl. kozijn \.
De Bo 496, Weijnen/Ficq 6, 38, 53,
197,204,207,211.
kra, kroo stootnet (Vriezenveen,
staph., Zandvoort). = gron. krode
'kruiwagen' = nholl. krood 'kruiwagen' = fri. kraode 'kruiwagen' = mnl.
er ode 'kruiwagen'. Afl. bij mnl. cruden 'kruien, duwen' (= nl. kruien =
eng. crowd 'duwen'). Vgl. kruien
gez. van ijs. Oorspr. werd het net
langs de bodem voortgeduwd.
DB XIX 45-68.
kraaf, kraab, koolraaf, koolraab
koolraap (limb.). Ss. van kool met
een woord dat = ohgd. räba 'raap' en
ablautend ~ reub \.
WLD 1 afl. V 60-64, NEW 556.
kraag vet van de ingewanden van
slachtdieren (Tienen, hagel.). Metafoor.
TT XIII 135-139.
kraags, kraafs, keeraafs verkeerd
(wvla.). Samenstelling van de stam
van het ww. keren en mnl. avesch
'verkeerd', dat een afleiding van af is.
De Bo 443, 457, WNT I, 12.
kraai middenrif van slachtdieren
(vla., brab.), met metonymia = kraag
| 'vet van de ingewanden van slachtdieren',
TT XIII 135-139.
kraanseln, kraanzeln wannen, zeu-
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krank - kreeuw
Iets grumbt 'rimpels krijgen'.
Gallée 1895, 23, WNT VIII109-110.
krauwe, kroowe, krôôwen, kröewe
kraaien (brab.). ~ eng. crow 'id.' (=
oeng. crâwan 'id.' = ohgd. crâwan
'id.'). ~ ni. kraaien, ohgd. chrójan.
Uitsluitend wgerm.
WBD 972.
kree, (door contaminatie met dreeg
'ondiep' ontstaan) kreeg ternauwernood, ondiep, krap (znl., nlimb.).
Mogelijk van dezelfde basis als
waarvan krimpen en krap zijn gevormd en no. dialectisch kreken
'zwak, gebrekkig'.
WLD I afl. I 25, 86, Endepols 211,
OV II222, WNT VIII 133-134, WLD
1 afl. V, 25, IEW 385.
kreem zeug (limb.). = 15e-eeuws
crieme 'id.', rijnl. krieme. Mogelijk ~
grim Î, waarvan de betekenis 'vuil'
zich uit 'smeersel' kan hebben ontwikkeld. Voor het naast elkaar voorkomen van gr- en kr- vgl. Grimhild
naast Kriemhilt en mnl. grieken (gez.
van de dageraad) naast nl. krieken.
RhWb IV 1507-1510, TON kit. 21,
TNZN I 8, N.J. LXXXIII 17-21.
kreen, krien, kree kleinzerig, prikkelbaar, kieskeurig, stipt, krenterig
(holl., limb.). = het tweede deel van
oeng. sarcren 'pijnlijk, gevoelig', firi.
siarkren 'kleinzerig'. ~ eng. dial.
creen 'verdrietig zijn', nl. kreunen,
ofri. krônia 'zich beklagen'. Ingweonisme.
TT XII 61-70, WLD I afl. 12.
kreeuw snijwond, kloofwond (Midden-Noord-Brabant). ~ kemp. kreeuw
'groot stuk brood of vlees'. Mogelijk
van een basis die ook te vinden is in
gr. graphein, dat niet alleen 'schrijven' maar ook (en oorspronkelijk)
'schrammen' en 'inkrassen' betekent.

VIII 90, FWH 344, Mulder 70.
krank ziek, gek (limb., achterh.,
nholl.). = mnl. cranc 'ziek', hgd.
krank 'ziek', ofri. kronk 'ziek'. Van
een wortel die 'gekromd' betekent en
ook aanwezig is in kronkel, oeng.
crank 'kromming', oeng. crincan 'in
de strijd vallen', ohgd. krankalon
'struikelen, zwak worden', no.
krenk]a 'verstuiken'.
WALD 1993, 170; eigen mat, WNT
VIII 91-94, NEW 357.
kraoiezeumertje
nazomertje
(Zeeuws). Verbasterd < kranenzomertje; de kraan verscheen als trekvogel in de herfst.
Ghijsen 493, WNT VI 1131.
kraoilak, kraoilöök allium vineale
(Zeeuws). Ss. uit kraai (= eng. crow,
hgd. krähe: ~ klanknabootsend kraaien) met look (= hgd. lauch = eng. leek
= ono. laukr). -lak < *laak dat een
ingweoonse heterofoon moet zijn
geweest.
Ghijsen 493.
kraot onnatuurlijk zware stem, gekraai (geldov.). = mnl. craet 'gekraai'
= mndd. krat. Afl. bij kraaien.
Bezoen 1938, 15, Mnl Wb 111 20302031.
krap kaantje, roof op een wonde
(limb.). = hgd. krapfen 'slagveerhoek', 'in vet of olie gebakken deeggerecht'. Vgl. zw. dial. krabbe 'bep.
haak' ~ krimpen en kramp.
LB XXI 87, TNZN VI 10, NEW 357
(andere etymologie).
krappe, krap wervel of kruk aan
deur of venster (n.oostnl.). = ohgd.
chräpho 'haak, klauw', hgd. krapfen
'slagveerhaak'. Vgl. eng. craple
'klauw'. Van een wortel die met
nasaal-infix ook aanwezig is in krimpen, mnl. crampe 'kramp, haak' en
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krei - krengen

lijk rugpijn. Ofwel de kwaal wordt zo
genoemd omdat een marskramer
voorovergebogen loopt als iemand
die rugpijn heeft.
Swanenberg 1987, 119.
kremp, krempel, krempelijk krap
(limb., achterh.). ~ vla. krempen
'krimpen' dat óf een dialectische
variant óf een in oorsprong causatieve afleiding is van krimpen. ~ Iets
grumbt 'rimpels krijgen'.
Roelofs e.a. 74, WNT VIII 152,
NEW 363.
krempe kram (dr.). Behoudens dat de
e op een umlautfactor wijst, die bvb
ook gewerkt heeft in mhgd. krempfen
'doen krimpen' = mnl. cramp
'kramp, haak', oeng. cramp 'id.'. ~
nl. kramp. ~ lit. grumbt 'rimpelig
worden'. Nhgd. kramp 'id.' is ontleend aan het ndd.
Kocks621,IEW387.
kreng I paardenhaar (hasp.). « fra.
erin 'paardenhaar' < lat. crïnis
'hoofdhaar'. De betekenisbeperking
ontstond in het vulglat.
Rutten 123.
kreng II knoop in een touw (wnbr.,
zaanl.). Afl. bij krengen 'al rijdend
een wagen wenden' (causatief bij
mnl. cringhen 'zich wenden'). ~
kring.
Heestermans 1989, 19, NEW 359360, IEW 386.
krenge verkeerd (dr.). ~ krang f, dat
echter een ander stamvormend suffix
had.
TNTL XL 285.
krengele wurmen, zich wringen
(Gemert). Iteratieve afl. bij mnl.
cringhen 'doen wenden' ~ kring.
Uitsluitend germaans.
Vos/Van der Wijst 92, NEW 363.
krengen keren, gez. van kledij

Van die basis stammen ook nl. krauwen, Iets gripsta 'schram' en lit.
graizai 'snede'. Wschl. vertoont
Antw. kreeuwen 'schreeuwen' met
zutr. kreeuwen 'ruziën, bekvechten'
een met synaesthesie te verklaren
betekenisvariant.
TT 50, 160, EWD 419 (andere etymologie).
krei I, krèèj, kruie, kurre ingewanden van slachtdieren, vlees aan het
middenrif (wvla., Twents). = mnl.
craye 'middenrif. « noordfra. heterofoon op -ei, -aie van mfra. corée (<
lat. mv. corata ~ lat. cor 'hart', dus:
'wat om het hart ligt, inhoud van de
borstholte').
TT XIII 135-139, TNTL LIV 244.
krei II sintel (maastr.). = krei I, metaforisch gebruikt. Vgl. voor een
parallel op Romaans gebied het naast
elkaar voorkomen van Siciliaans
matron 'maag', mutron 'nieren' en
Triësts moroha 'metaalslak', Venetiaans maruna 'metaalslak'.
Endepols 210, REW nr. 5406.
krei, kerel, (dimin.) keurelletje
ruzie, lawaai, karwei (schev., dr.,
wvla.). « fra. querelle 'twist' < lat.
querela 'klacht inz. in juridische zin'.
Roeleveld 86 (onjuiste etymologie),
De Bont 1959, 294, Hadderingh/Veenstra 156.
krem valkvogel (utr., geld., Bunschoten). ~ mnl. crimmen 'met de
klauwen grijpen'. Vgl. kram. ~ mndd.
kremmen ~ lat. gremium 'armvol,
schoot'. Van een i.e. wortel die 'samenvatten' betekent en aanwezig is
in oind. gràma 'schare'.
NEW 359, 357, Nagel e.a. 141.
kremer, krimmer rugpijn (oostnbr.).
= (mars)kramer. Metonymia; een
marskramer immers kreeg gemakke-
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krens - kreus
mndd. kretten 'tot toorn prikkelen'. ~
znl. kretsel 'iets waaraan men zich
ergert, kwelling'. (Ablautend) ~ ono.
krota 'uitbeitelen, ingraveren', misschien ~ lit. grândyti 'schuren'.
Bernaerts 85, Pauwels 61, IEW 405,
WNT VIII 143-144.
krets, krits schurft (oostnbr., limb.,
n.o., Zeeuws, wvla.). = hgd. kratze
'id.'. ~ znl. kretsen f 'krabben'.
WNT VIII 166-167, Berns 159-161,
WBD 480, Kats 148.
kretsen krabben (znl.). Met expressieve s, zoals in jukse Î, afgeleid van
mnl. cretten 'krabben'.
WNT VIII 166-167.
krette, karette oud haveloos rijtuig,
handkar (Zeeuws). « pic. heterofoon
van fra. charrette, afl. bij lat. carrus
'vrachtwagen'.
Ghijsen 409.
kreuge, kreige kruiwagen (Meierij,
nw. van antw.). < kruiwagen.
Roukens Kit. 15, Weijnen 1937, Krt.
83.
kreugel kruiwagen (brab.). Afleiding
op -el van kreuge Î, ofwel ss. met
wagel î 'wagen' (waarschijnlijker).
Roukens Krt. 15, Weijnen 1937, Krt.
83.
kreum kruiwagen (Budels). < kruiwagen; vgl. bruum < bruidegom
tussen Roermond en Weert. De overgang van n > m komt weinig voor.
Roukens Krt. 15. OV II 214, Weijnen
1991, 149.
kreus, kreuze, kroos groef in de
bodem v.e. vat, kuipersgereedschap
om een groef te maken, bep. schaaf
(vla., Kempen, n.oostnl.). Wschl. ~
ndd. krüse 'vouw, rimpel, voor'. Van
een i.e. basis die 'draaien' betekent
en ook in kreuze \, krul en kroes
(gezegd van haren) voorkomt.

(ensch.). = krengen 'wenden, gez.
van een wagen' = mnl. crenghen
'doen keren', causatief bij mnl.
cringhen 'zich wenden' ~ kring.
Bezoen 1938, 33.
krens afval van graan (znl., limb.).
Wschl. afl. van, in ieder geval ~
krensen t 'wannen'.
WLD
I
afl.
IV
128-129,
Schols/Linssen 257, NEW 360, WNT
VIII 161-162.
krenselen I wannen (geldov.). :=
oostfri. krensseln. Afl. van krensen f
'wannen'
NEW 360.
krenselen II z'n lichaam wringen
(nnl., wvla.). ~ krensen f 'wannen'.
NEW 360.
krenselen III kribbig zijn, zich vervelen, zwoegen, zuinig zijn (geldov.).
= wvla. krenselen 'z'n lichaam wringen'. Van een i.e. basis ger 'draaien'.
NTk IV 68.
krensen wannen (znl). Vgl. mnl.
criensen 'wannen', van een i.e. basis
die 'draaien' betekent en ook aanwezig is in kring, krat en eng. cradle
'wieg'. Het verbindend betekeniselement kan zowel in het vlechtwerk
van de wan als in het draaiend ermee
werken gelegen zijn.
IEW 385-386, NEW 360, WNT VIII
161-162.
kreppoot, krepvoet tussenklauwontsteking (brab.). Ofwel krep- = krep
'kerf en vertoont in de p affectieve
verscherping van de b in krabben (~
kerven), ofwel ~ mnl. krappe 'haak,
kram' (= hgd. krap/en). Datzelfde
betekeniselement leidde tot Bergenop-Zooms klauwpoot 'id.'.
Berns 172-173.
krète, kreiten ergeren (znl.). mnl.
cretten 'krabben, tot toorn prikkelen',
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kreuze - krispiensje

60.
kriel mand om vis te verversen, rugmand (nholl.). « eng. creel 'van wilgetenen gevlochten mand of fuik' «
mfra. crille (= fra. écrille) 'visweer,
fuik' < lat. craticula 'kleine rooster'.
DB XIV 27-28, Pannekeet 190, NEW
361.
krienekraan kraanvogel (zlimb.). ~
kroenekraan f; kriene- is wschl. een
stamvariant van kreunen, waarmee
mnl. criemen 'kreunen' (= wvla.,
zaanl. kriemen 'klagen') te vergelijken is.
Roukens371.
kriense z'n schouders bewegen bij
jeuk (Gemert). Vgl. krinsschoeren f.
~ krenselen | .
Vos/Van der Wijst 94.
krik houtskool (limb., brab.). Wschl.
klanknabootsing van het geluid bij
het branden.
WNT VIII 264, WBD II afl. I. 73
krikkel, krekel licht geraakt, licht
breekbaar, (gez. van een muizeval)
scherp gezet (wvla., Bree., hagel.,
Meierij). ~ krie ] 'nauwelijks voldoende', kregel (= mndd. kregel
'altijd bereid om te vechten', afl. bij
krijgen 'oorlog voeren').
De Bont 1954, 335, DB XXV, 164170, Tuerlinckx 345, WNT VIII 264265 (minder wschl. etymologie).
krinsschoeren, krinsschare met de
schouders schurken (hasp., hagel.,
wvla.). Incorporerende ss. van het
type reikhalzen, schokschouderen,
sleepvoeten. Het tweede deel =
schouder voor het eerste deel vgl.
kriense \ 'het lichaam schurkend
bewegen' en krenselen f.
Tuerlinckx 346, WNT VIII 161-162.
{op de) krispiensje (kriege) op z'n
baadje krijgen (maastr). = maastr.

WVD II afl. IV 50-52, WNT VIII
184-185, NEW 365, IEW 390.
kreuze, kroos, kroes klokhuis,
slachtafval, ingewanden (n.o., brab.,
wvl., limb.). = Mnl. croos, crose,
croes 'ingewanden als afval', hgd.
gekröse 'ingewanden', mndd. kruse
'ingewanden', n.oostnl. kreuze 'rode
bosbes', wnbr., holl. krozen, kroosjes 'bep. kleine pruimpjes', dev.
kreuze 'tabaksrest in pijp', eemsl.
kreus 'appelmoes'. De grondbetekenis moet 'iets verschrompelds of
gekronkelds' geweest zijn. ~ kreus } .
TT XXXIV 49-50, WNT VIII 180,
363-364, IEW 390, Foerste 80-82,
Wanink 131, Hoeufft 335, Nagel e.a.
141.
kreuzen, kroozn een groef voor de
bodem van een vat maken (vla.). ~
kreus f.
WVD II afl. IV 49-50.
krevelen, krievelen, krebelen, kriffelen zich krabbend bewegen, langzaam gaan (wvla., fravl.). = mndd.
krevelen 'kriebelen' ~ krabben, kriebelen.
Heestermans 1988, 84, WNT VIII
186-187,207.
krevere sterven gez. van dieren
(brab.). « fra. crever 'id.' < lat. crepare 'barsten'.
WBD 294.
krie
nauwelijks
voldoende
(belglimb.). ~ ohgd. chrêg 'hardnekkigheid' ~ krijgen, kregel, kriegel. De
grondbet. van dit woord, dat buiten
het germ. niet zeker te verbinden is,
schijnt: 'met moeite krijgen'.
Bernaerts 65, LB XIV 54-58.
kriek bakkerstor (geld., brab.). ~
krekel, ~ eng. creak 'kraken'. Klanknabootsend.
WNT VIII 197-198, WBD II afl. 1,
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krisse - krok

krispiensje 'bezit' = Gents (Sint)
Crispinus 'heel de boel' = rijnl.
krispines 'gereedschapskist van de
schoenmaker'. Metonymisch gebruik
van de naam van de H. Crispinus,
patroon van de schoenmakers.
Endepols 212.
krisse zoethout (limb. langs de
Maas). = kalissie f.
HCTD XIX 319-328.
krobbe loopkever, pissebed (gron.).
(ook in de ss. stienkrobbe en kelderkrobbe (stellingw.). = fri. krobbe
= ndd. kroop 'kruipend wezen', eerste deel van hgd. kroppzeug 'kleine
bengels'. Afl. van kruipen.
Ter Laan 450, Kluge 407, Heeroma
1951, 288, 290, TNTL LVIII kit. bij
blz. 122.
krochen kuchen (brab.). = mnl. crochen 'murmelen, knorren', mndd.
krochen, 'knorren, zuchten', hgd.
krochen 'kuchen, steunen'. Klanknabootsing.
N l O a v r . 16, WNT VIII297.
kroddel, kroedel pad (dier), (metaforisch) kleine dikke mismaakte persoon (limb. ten z. van Roermond), /afleiding bij mnl. erode 'pad'. ~ hgd.
kröte 'pad', ~ gr. ionisch brótachos
'kikvors'; vgl. laat-lat. bruscus 'pad'.
Roukens krt. 82, blz. 382-384, Endepols 212, Kluge 408.
kroeg pot (w. van belglimb., hagel.,
hasp.). = hgd. krug 'id.' = oeng. crög
'id.'. Vermoedelijk, evenals kroes,
kruik, gr. krössós 'kruik' en obulg.
krugla 'beker' « een onbekende taal.
WBD 1030, 1040, Kluge 408, Tuerlinckx 346, Rutten 124.
kroenekraan kraanvogel (z. van
achterh.). Tautologische ss. van
*kroen 'id.' (= mhgd. kruon 'id.' ~
lat. grus 'id.', ~ arm. krunk 'id.') en

* kraan 'id.' (= eng. crane, stamwoord van hgd. kranich). Vgl. ook gr.
géranos, lit. garriys 'ooievaar'. Al
deze woorden hebben een klanknabootsende oorsprong. De ablautsverhouding tussen kroen- en kraan- wijst
op hoge ouderdom.
Wald Wereld B 358, Kluge 400,
Roukens 370-371.
kroesel, kroezel, knoesel, knoezel,
knoerzel, kroensel aalbes, kruisbes
(brab., limb.). Afl. bij het eerste deel
van kruisbes, hgd. kraus 'dicht ineen
gekruld', ~ krul; genoemd naar de
harige oppervlakte van (bv. rode)
kruisbessen. De betekenis 'aalbes' is
secundair. De kn aan het woordbegin
kan beïnvloed zijn door knoesel f
'enkel' op grond van enige gelijkenis
in vorm.
TT I 113, Roukens 346-350, LB XVI
84-85, IEW 390.
kroete eerste snee van het brood
(ovla.). « fra. croûte (< lat. crusta
'korst').
TNZN VIII 5.
kroetholt vuilboom (n.oostnl.). Ss.
van kruit met hout. Vgl. rijnl. pulverholz 'id.'. Men gebruikte de houtskool bij de fabricage van buskruit.
Saxo-Frisia III 74.
kroetwusj op 15 augustus gewijde
bos kruiden (Eupen, limb.). Ss. van
kruid en wis (= hgd. wisch 'bos stro';
~ lat. virga 'roede').
Roukens 213, krt. 42.
kroewe wieden (kerkr.). Afl. van
dial. kroed (= kruid), zoals nl. wieden
bij eng. weed 'onkruid', fravla. wied
'onkruid'.
Amkreutze.a. 169, mat. Willems.
krok, krokke, kruk diverse onkruiden (div. dial.). « lat. cracca 'bep.
wikke'.

krokken - kruisen

301, IEW 405.
kropet aardappel (Eupen en omg.). «
wa. cropet 'boon'. Vôôr de aardappel
vormden bonen de warme maaltijd.
WLD I afl. V, 1-3, Weiter par. 238.
krötsj kikvors (kerkr.). Contaminatie
van hgd. kröte 'pad' en hgd. frosch
'kikvors' (= tweede deel van nl. kikvors).
Roukens 379-382, kit. 81.
krotte 'moddervlek, modder' (vla.),
armoedige toestand (znl.). Hoewel
het bestaan van mhgd. croz 'vlek'
pleit voor germaanse oorsprong, is
krotte toch wschl. beïnvloed door fra.
crotte 'modderspat', dat zelf mogelijk
aan het Frankisch ontleend is.
De Bo 510, WNT VIII 380, DELF
164.
krous slecht gezind, gram (hagel.). =
mnl. cruus 'kroesharig, opvliegend,
twistziek' = meng. crous 'toornig'. ~
krul. Betekenisontw.: 'gekruld' >
'verward' > 'onstuimig'.
Tuerlinckx 348, Kluge 1975, 401.
kruchen kuchen (brab.) = mnl. cruchen 'zacht murmelen, knorren' =
hgd. kröchen. Klankbootsing, zoals
krochen \.
N lOavr. 16, WNT VIII 297.
kruidoorn kruisbes (wnbr.). Het
eerste deel bevat kroes wegens het
kroesharige van de bes. Datzelfde
kroes is aanwezig in kroesel \ en in
(waalw.). kruisdoore.
TTI 113-118.
kruisen, krèuze zwart afgeven
(brab.). Afl. bij kemp. krèus 'roet' (=
nl. kruis). Het woord herinnert aan
het zwarte askruisje, dat katholieken
op aswoensdag op hun voorhoofd
gedrukt krijgen.
De Bont 1959, 343, Hoppenbrouwers
(1996)200.

WBD 1485, TT III 87-90.
krokken zeer fijn sneeuwen, kraken
(gez, van sneeuw waar men over
loopt) (nholl., wvla.). Vgl. firi. krôkje
'hoorbaar opboeren, het geluid van
een pad maken'. Wschl. klanknabootsing.
De Bo 508, Pannekeet 192.
krommenerm geschenk dat door
vrouwen die op bezoek komen aan
een kraamvrouw gegeven wordt
(Meierijs, n.oostnl.). Men had oorspronkelijk het geschenk in een
mandje aan de arm.
De Bont 1959, 338-339.
krompet aardappel (Eupen en omg.).
Contaminatie van kropet f en
krompier | .
Weiter par. 238.
krompier, jrompèër, jrompel aardappel (n.o. van prov. Luik). « wa.
crompïre 'id.'« hgd.dial. grundbirne
(letterl. grondpeer) 'id.'.
WLD I afl. V 1-3, TNZN VIII 2.
krooi troep (wnbr., oudbeierl.). =
17e-eeuws holl. kroo 'kruiwagenvracht': vgl. eng. crowd 'menigte'. ~
kruien (van ijs), kruitwagen), mnl.
cruden 'duwen'.
WBD 891, WNT VIII 341, IEW 406.
krôôs bloem- of zaadscherm, kring
takken v.e. boom' (kemp., antw.). =
nl. kroos(t) 'nakomelingschap, eendekroos' « Oudfrans crois 'aangroei'
(~ fra. croître 'groeien' < lat. crescere
'groeien'). Misschien echter veeleer ~
kreuze f.
Cornelissen/Vervliet 720, Foerste 81.
kroozen, kroeëze kreunen (hagel.,
kemp.). Klankschilderend maar mogelijk toch ablautend ~ got. kriustan
'knerpen' en lit. grukseti "knerpen'.
TT LUI 103, Tuerlinckx 347, Cornelissen/Vervliet I 721, Schuermans I
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krùizebei - kuie

aalkorf (div. dial.). = mndd. kubbe
'rieten dak', mnl. cubbe 'mand, fuik,
rieten dak' ~ kof 11.
Van Doorn 191, EW 215, Nagel e.a.
142.
kubben knippen, inkorten, kortwieken (dr.). = Met onder invloed v.d. b
uit / ontstane klinker en in het drents
intervocalisch stemhebbend geworden/? nl. kippen 'inkepingen maken'.
Kocks 636,483, NEW 321-322.
kubbing afdak (dr.). Afl. van kubbe

krùizebei kruisbes (schev.). Eerste
deel = eerste deel van kruidoorn | ,
kroes; tweede deel « fra. baie 'bes' <
lat. bäca 'bes'.
Roeleveld 98.
krukke
vogelwikke
(belglimb.,
aarsch.). Evenals krokikè) met vocaalverandering « lat. cracca 'wikke'.
Verder geen etymologie.
WLD I afl. V 113-114, Pauwels
1958,7,EWD421.
krukkelgebont kreupelgebinte (Aalten, Varseveld en omg.). < ernaast
voorkomend kruppelgebint (= nl.
kreupelgebinte), t.g.v. contaminatie
door n.oostnl. krukkel 'sukkelend',
afl. bij nl. kruk 'sukkel' van een
wortel die ook aanwezig is in hgd.
kriechen 'kruipen' en nl. kreuk.
DB XXX. 21-23, Schaars 29-30, IEW
389.
kruien kruien (omg. van Hoogeveen). Met / gevormd frequentativum
bij kruien of afl. bij een heterofoon
van kreugelf.
DB 111 116.
krummel kruimel (n.oostnl.). Het is
niet uit te maken of deze vorm een
verkleinwoord is bij mnl. crûme
'kruim' of bij verwant mndd. kröme
'kruim'. In ieder geval is er verder
verwantschap met lat. grumus 'aardhoop', alb. grime 'kruim'. Verder ~
krauwen. Grondbetekenis: 'het uitgekrabde'.
Dijkhuis 569, Hadderingh/Veenstra
157, Ter Laan 454, EW 214-215.
krune, krume nerf v.h. bouwland
(owvla.). = kruin (« lat. corona: vgl.
ajuin « lat. onionem). De m is volksetymologisch onder invloed van
kruim 'beste deel'.
WVD 168.
kubbe, kub deel v.e. fuik, korte

ÎKocks 597, ED 106.
kudel vetkussentje, verward kluwen
(gron.). = mnl. cudel 'visnet' (= nl.
kuil 'visnet') = hgd. keutel 'visnet,
darm, gezwel'. Afl. bij ohgd. kiot
'buidel'. Misschien ~ kodde f
'knots'.
Ter Laan 457, NEW 369.
kuem bang (vel.). Afl. bij kume |
'zuchten'.
Van Schothorst 34.
kuf I vertrekje waar eten op de open
haard werd gekookt (nholl.). = mnl.
cof 'schuur, stal' = kof I f.
Pannekeet 193-194.
kuf II kuch, korte hoest (wvla.). =
kuch. ~ mnl. cochen 'kuchen' (= ndd.
kuchen). ~ hgd. keuchen 'hijgen'.
Vgl. eng. cough 'hoesten' (ook met ƒ
< ch). Klanknabootsend.
DeBo513.
kui {aan) wat bedaard {aan) (gron.).
= 17e-eeuws nl. koy 'bedaard'.
Evenals ndd. quei{e) 'zacht' « ofra.
coi 'rustig' < vulglat. quëtus 'rustig' <
lat. quiëtus 'rustig'.
W. de Vries 1928, 125.
kuie I dikke knikker (dr.), kuierd
bikkelknikker (gron.). ~ kogel, ~ lit.
gugà 'knop, bult'. Van een i.e. basis
die 'gebogen' betekent.
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kuie - kummik

Oudgaarde). Werkwoordsstam bij
oostfri. kükken 'kussen' en bij got.
kukjan 'kussen'. Evenals gelijkenisvertonende vormen als nl. kussen (=
oijsl. kyssa, eng. kiss), hit. kuwassanzi 'zij omhelzen', gr. ekussa 'ik kuste' mogelijk klanknabootsende oorsprong. Utr. kukkelen 'kussen' is een
iteratiefvorm, evenals zvla. kokkelen
'liefkozen', bredaas kuekelen 'liefkozen' geattesteerd in 1836, en noors
kokla 'vertroetelen'.
Rutten 178, Nagel e.a. 142, WNT VII
5094, VIII 535, IEW 626, NEW 371.
kul knikker, teelbal (wvla., gron.). ~
ono. kyllir 'teelbal' ~ kuil \ 'hoepel'.
Mogelijk ook « lat. culleus 'teelbal'.
NEW 370.
kulder bakkersjas (brab.), dikke
onderrok (Waasl.), lijfje (bunsch.) =
mnl. coller. Evenals het laatste deel
van nl. maliënkolder « fra. collier <
lat. collarium 'halsbedekking' (afl.
bij lat. collum 'hals').
WBD II afl. 1, 55, Joos 378, Nagel
e.a. 142.
kuiken boeren (Rotterdam, vel.).
Wschl. onomatopee.
WNT VIII 537.
kume, kuimen, keume kreunen,
klagen (Asten, Zeeuws, limb.). = mnl.
cumen 'id.' = ohgd. cûmen 'jammeren'.
Misschien ~ got. qainon 'treuren';
mogelijk ~ hgd. kaum 'nauwelijks',
mnl. cume 'nauwelijks'.
Schols/Linssen 261, Amkreutz e.a.
170, Endepols 216, Ghijsen 508,
NEW 369, WNT VIII 509, eigen mat.
kummelik lastig van humeur (oostnbr.). Afl. bij kume \.
OV I 211, Van der Vleuten 63, Hoppenbrouwers (1996) 203.
kummik wang (sitt.). Mogelijk <

Kocks 636, Ter Laan 457, IEW 393394.
kuie II, koje, kaoje, keuje, goje,
guie, gaoje meisje, jonge vrouw (div.
dial.). « hebr. goja, goje 'niet-joodse
vrouw of meisje'.
DB XV 8-14.
kuil hoepel (westh.). = oudbeierl. koil
'schijfwiel', kuil 'groeve' = mhgd.
kuie = 'bol'. Vgl. oudbeierl. koile
'rollen', geldov. kulen '(langzaam
voort)rollen', vel. kulen 'rollen'.
Ablautend ~ kiel (van een schip). Van
een wortel die 'gebogen' betekent.
OT IX 279-280, IEW 393-397, Van
Schothorst 162, Dijkhuis 573, Van
den Bremen, Aanvulling.
kuisen,
kuusken
schoonmaken
(belgnl., antw.). Afl. van kuis (= mnl.
cuusc, hgd. keusch, ofri. kûsk) « lat.
conscius 'zich bewust'. Betekenisontwikkeling: 'zich bewust' > 'zich
onthoudend' > 'moreel zuiver' > 'materieel zuiver'.
WNT VIII 526, WVD II afl IV 46,
NEW 369.
kuize knikker (geldov.). ~ geldov.
koeze f 'knots' maar met afwijkend
vocalisme, de zgn. ui2.
Gallée 24.
kujen kouten (ensch.). Wschl. het
grondwoord van nl. kuieren (= dial.
kujere f 'een praatje maken').
Bezoen 1938, 24.
kùjere een praatje maken (Gennep,
vero. zaanl.). = nl. kuieren 'wandelen' = 16e-eeuws nl. kuyeren 'praten'
= mndd. köderen 'babbelen'. Als de
betekenis 'babbelen" ouder is dan
'wandelen' kan men verwantschap
zien met got. qithan 'spreken' en eng.
quoth 'zei' en oijsl. kveöja 'groeten'.
Van Dinter 103, NEW 368.
kuk, kukke kus (geldov., eeml.,
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kundigen - kuus

ven (znl.). = ofwel ketsen f ofwel
intensivum bij mhgd. kûten 'zwetsen,
ruilen'.
HCTD XX 131-132.
kuul knuppel (zlimb.). = hgd. keule
'id.' = ohgd. kule 'stok met rond
bovenstuk'. Het woord is behoudens
de umlautsfactor identiek met nl. kuil
Î (= hgd. kaule 'holte' = limb. koel
'mijn'). Van een wortel die 'rond
vaatwerk' betekent.
Roukens 179-180, krt. 28, Amkreutz
e.a. 170, Jongeneel 38, Dorren 111,
IEW 397.
kuum, koem ziekelijk, teder, zwak,
rustig (noostnl., vel.). = mndd. cume
'zwak, gebrekkig'; daarvan komt het
bw. cume 'nauwelijks'. ~ kume f.
Mulder 68, TNTL XXXIV 286, Galléel895,24.
kuun vrijpostig (Cuyks). = vero.nl.
koen 'vrijpostig' = hgd. kühn 'moedig', eng. keen 'scherp van geest',
ono. kenn 'bekwaam'. Mogelijk ~
kunnen.
De Navorscher IX 293, EW 205,
WNT VII 1961.
kuurken, kurreken biggen (Twents,
zuiden van brab. en limb.). Diminutiefvormen bij kurres, kurren 'id.'
in diezelfde gebieden, afl. van keu
'big' (= mnl. code 'vrouwelijk varken'). Overgang -d- > -r-.
TNZN afl. II1, Weijnen 1991, 135.
kuus I varken (div. dial.). Wschl. uit
een heterofoon van keu 'big'. Gezien
oeng. codd 'zak' en ono. koddi 'kussen' wschl oorspr. de naam van iets
ronds. De s is een jong affectief suffix, dat ook aanwezig is in de aansprekingen Moes < moe en Paps <
papa en verder Mies < Mie, Toos.
Koos enz.
EW 195.

kinnebak.
OT II 154-155.
kundigen de dienst opzeggen, ontslag nemen (venr., n.o.). = nl. kondigen = mndd. kundigen = hgd. kündigen 'opzeggen'. Pregnante betekenisontwikkeling.
WNT VII 5244, Schols/Linssen 261.
kung stil, rustig, niet diep in de grond
(eeml.). = nl. kuin 'parmantig, losjes,
onvast'. « fri. kein 'mooi, fier, zuiver'. Vgl. hgd. kühn (= ohgd. chuoni)
'dapper', eng. keen 'scherp', ono.
kenn 'bekwaam', nl. koen. Misschien
~ kunnen en dan ligt de ono. bet. het
dichtste bij de oorspronkelijke.
Nagel e.a. 143, WNT VIII 510, NEW
342, EWD 4243, WFD X 266-267.
kuppen aanpikken (gez. v.e. ei door
kuikens) (zeel.). = mnl. kippen 'stoten', eng. chip 'aanpikken', nl. dial.
kippen 'inkepingen maken'. Klankwoord zoals kappen.
Ghijsen 509, EW 197, Weijnen 1991
par. 32.
kurre big (brab.). = 16e-eeuws kudde
'varken'. Mogelijk evenals kuus I f
oorspr. aanduiding van iets ronds. Of
= kudde 'troep', zoals een big van 812 weken ook wel drift \ heet.
WBD 813-819, DB II 13-14.
kusteek, kussetsich kussensloop
(limb.). = ss. van kussen met een
ontlening « lat. thêca 'omhulsel' « gr.
thêkê (o.a.) 'schede'. Nl. tijk komt uit
een jongere ontleningsgolf uit het lat.
Weijnen 1975, 196, Roukens 187189. Kit. 31.
kuswengel kussensloop (rond Hasselt
en Tongeren). Ss. van kussen met de
stam van winden, met achtervoegsel
el.
Roukens 188.
kutsen rondgaan om handel te drij-
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kuus - kwebs

t.g.v. kwelwater (Land van Hulst).
Abl. verwant met aldaar ook voorkomend kwelp Î, dat hetzelfde en
'drijfzand' betekent en een uitbreiding vertoont van de wortel die in
mnl. quellen 'opborrelen' voortleeft.
Dezelfde uitbreiding als in oijsl. gïpr
'muil' naast ohgd. gïën 'gapen'.
Ghijsen 515, EWD 427, IEW 420421.
kwan tw. komaan (dr., eemsl.). < kom
an.
Hadderingh/Veenstra 159, Nagel e.a.
144.
kwaoës lange gesnoeide tak (vel.). =
no. en dee. kvas 'kleine afgesneden
twijg'. De i.e. wortel daarvan vindt
men ook in: kwast, lat. vespices
' struikgewas ', oudservisch gvozd
'woud', oind. guspitâ 'ineengestrengeld' en toskisch gjethe 'twijg'.
Van Schothorst 162, IEW 480.
kwar niet goed uitgegroeid exemplaar, kwast in hout, knobbelige raap
(zholl., wnbr., zeel., vla.). Mogelijk
met grammatische wisseling ~ kwast
(in hout) en met no., dee. kvas 'kleine
of gehakte takken'.
NEW 374, OVI211.
kwats onzin (venr.). « hgd. qwatsch
'id.' (= afl. v. quatschen 'onzin vertellen'). Vgl. kwaazn f
Schols/Linssen 263.
kweb moerassige plek (brab.). = wfa.
kwebbe 'moeras'. Afl. met een umlautveroorzakende factor van eng.
quab 'moeras' (= no. kvabb 'brijachtige massa"). ~ fri. kwabje 'puilen'. ~
eng. quaver 'trillen'. ~ opruis. gabawo 'pad', russ. zäba 'pad'. Van een
wortel die 'lillend' betekent.
WBD 195, NEW 374, IEW 466.
kwebs, kweps zich flauw gevoelend
(Grave), ziekelijk, week, smakeloos

kuus II (dr.), kous (kemp.), kuis
(utr., zholl.) aanspreking van een koe.
jonge koe beneden negen maanden.
Heterofonen van koe, ten dele gepalataliseerd. met dezelfde s als in kuus
IÎDB II 13-14, NEW 369.
kuve, kuven kuip, ton, melkvat,
roomkom (achterh., zlimb.). = ndd.
kywn, wfa. kubm. Vgl. oeng. cyf'vat'.
Wschl. « een Romaanse ontwikkeling
van lat. cüpa 'kuip'.
Hulshof/Schaars 70, Jongeneel 38,
Kluge 409.
kuveles uitbouwtje aan een dak met
staand venster (roos., achth.). Mogelijk « fra. dial. kuvlesj 'deksel' < lat.
cooperculum 'deksel'. Aangezien de
zaak in het wvla. echter óók keuvelende heet, is het misschien eer een
verholen ss. van keuvel 'monnikskap'
met einde en een van oorsprong onduidelijke s.
TT I 30-31, De Bo 455, FEW n 1139.
kwaazn kletsen (Twents). Vgl. hgd.
quatschen 'id.'. Afl. bij kwaad
'slecht'. Grondbetekenis dus: 'waardeloze taal uitslaan'. De sisklank
heeft hier affectieve waarde zoals ook
in hgd. quatsch (» kwats f)Dijkhuis 578, Kluge 573 (ook andere
mogelijkheid).
kwacht laaggelegen vochtige grond
(brab.). < *kwaft ~ kwab en kweb f.
HCTD XVII 269, WBD 194.
kwalm walm, damp (gron., dr.,
limb.). = hgd. qualm 'walm'. ~ Gotlands quulm 'walm'. ~ ouder dee.
kval 'damp'. ~ hgd. quellen 'opborrelen'. ~ lat. balneum 'bad.' ~ oind.
gâlati 'druppelt omlaag'.
TNZN VII 9, Kluge 572, Roeleveld
187, WLDIIAfl. V 9 1 .
kwalp het afzakken van een slootkant
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kwee - kweesten

(nlimb.). Wschl. ~ kweb | 'moerassige plek'.
Swanenberg red. 1993, 113, WNT
VIII 729, Van de Voort 181.
kwee onvruchtbare koe (zvla.), oude
vrijster (wnbr.). = kween f, waarvan
de n als meervoudsuitgang geïnterpreteerd is.
WVD I afl. rund 175, Van Gestel
139.
kweeksen, kweetsen, kwitsen, kwetsen lijsterbessen (gron., dr.). Mv. van
de ingweoonse vorm van kweek (=
eerste deel van kwekweboom f).
TT IV 40-41.
kween, kwenne onvruchtbare vrouw,
oud wijf, (ong.) vrouw, hermafrodiet,
onvruchtbaar vrouwelijk dier (div.
dial.). = mnl. quene '(ong.) oude
vrouw' = got. qino 'vrouw' = russ.
zena 'vrouw'. ~ eng. queen, ~ gr.
gunë 'vrouw' (waarmee gynaecologie
is gevormd).
Mnl Wb VI 882-884, WNT VIII 744745, Pauwels 26-27, WBD 897, 808809, 427, WVD I afl. rund 175,
Goemans 294.
kweer dwars (limb., dr.). = hgd. quer
= mhgd. twerh = got. thwairhs
'boos'. ~ dwars.
Alsters e.a. 178, TNZN IV 15, Kluge
574, Kocks 645.
kweern, kwaere, kwerne handmolen, maaltanden van een dier (znl.). =
mnl. querne, queern 'handmolen' =
got. {asilu)quairnus 'molen'. ~ obulg.
zrüny 'molen'.
Joos 382, De Bo 521, WLD II afl. III
166, WVD II afl. V, 2, WBD II232.
kweernen,
kwernen,
kweren,
kweirnen, kweermen, kweerlen
herkauwen, met de tanden malen, met
de handmolen malen (vla., brab.).
Afl. van kweern \.

De Bo 521, Joos 382, WVD I afl.
rund 157, WBD 406, TNZN II2.
kweers walglijk zoet (dr. Oldambt).
Vergelijk (zonder s) dr. en gron.,
kweer 'id.' en ndd. querre. Mogelijk
is de s een (deel van een) comparatiefsuffix zoals in got. mais 'meer',
lat. magis 'meer', eng. worse 'slechter' en got. wairs 'slechter'. Wanneer
de 5 hier inderdaad deze oorsprong
heeft, is ook de z in de dr. afleiding
kweerzig, met dezelfde betekenis,
volkomen klankwettig. Men kan
echter ook aan een vorming met isch
denken, zoals men die in mnl. vraetsch 'vraatzuchtig' naast mnl. vraet
'vraatzuchtig' aantreft; dan zou de
stemhebbendheid van de z aan analogie toe te schrijven zijn. Opvallend is
de gedeeltelijke overeenstemming
met dr. weers 'id.' en de afleiding dr.
weerachtig 'id.'. Voor de afwisseling
in de anlaut vergelijke men hgd.
qualm 'dikke rook', Gooilands
dwalmt 'walmt' en nl. walm 'dikke
rook' en mnl. wispelsterten 'kwispelstaarten' en met nl. kwispelstaarten.
Verder is denkbaar verwantschap met
zolimb. kweer, hgd. quer 'dwars',
dat verwant is met dwars (met een
anlautverhouding als bij qualm naast
dwalm) waarbij verwantschap met
lat. torquëre 'verwringen' wordt
aangenomen.
Kocks 645, 1418, Van der Laan 462,
E WD 427, EW 70, 123, Feist 1923,
415-416, TNZN afl. 4 krt 15, afl. 7
krt9,NEW 147.
kweesten, kwïsten 's nachts als vrijer
een meisje bezoeken, twisten, kibbelen (holl., dr., vel.). Ofwel = mnl.
queesten 'avonturen najagen, gez.
van ridders' « ofra. quester (= fra.
quêter, afl. bij lat. quaero 'ik zoek')

kweirtje - kwert

kwelen kwijnen, ziek zijn (div. dial.).
= mnl. quelen 'id.' ~ kwaal ~ kwellen
(= causativum bij kwelen). ~ lit. gela
'pijn', arm. kelem 'pijnigen'.
WBD 455, WNT VIII 750, NEW
372, Berns 69-70.
kwelm, kwelp grondwater, grond
waaruit water komt (limb., vla.,
antw.). = mnl. quelm 'grondwater'. ~
kwel f.
WVD 65-67, Crompvoets 205, WBD
194.
kwenen kwijnen (vla.). = 16e-eeuws
quenen 'id.'. Abi. ~ kwijnen.
WNT VIII 762.
kweps, kwaps appelig, pappig
(antw., Uden). ~ kwab en eng. quab
'moeras'. De betekenissen 'appeligheid', 'kwal' en 'moerassige plek'
hangen nauw samen. Wschl. ook ~
russ. zâba 'pad (dier)' en opruis.
gabawa 'pad (dier)'.
Swanenberg 1993, 259, Cornelissen
Bijvoegsel II 102, NEW 372, IEW
466.
kwerdel, kwäddel rafel, flard, verward kluwen (znl.). = ohgd. querdar
'lokspijs' = hgd. köder 'lokaas'. Afleiding bij een i.e. wortel die 'verslinden' betekent en ook aanwezig is
in oind. girâti 'verslindt', lat. carnivorus 'lett: vlees verslindend' en in
alb. zorrë 'darm'. Het achtervoegsel
is hetzelfde als in hgd. ruder 'roer' (=
nl. roer) naast nl. roeien. De betekenis 'rafel' kan via 'darm' of 'lokaas'
(een bosje wormen) ontstaan zijn.
WNT VIII 763, Goemans 294, Mnl
Wb VI 885, IEW 474-475, Tuerlinckx 354.
kwert eelt (zlimb.). = rijnl. quarte
'eelt'. Afl. van kwar 'knoestige uitwas', evenals mnl. querdel, quardel
'knobbel'.

ofwel ~ mnl. quedelen 'aanspreken,
groeten'. ~ got. quithan 'spreken',
verouderd eng. quoth 'sprak'.
Van Schothorst 20, Oudheidk. Kring
'Die Goude', Vierde verzameling
bijdragen 1943, 95, Mnl Wb VI 864867, NEW 375.
kweirtje
kleine
hoeveelheid
(noordh.) Verkleinwoord bij eerste
deel van kwerdel f.
W. de Vries 1895, 32, IEW 474.
kweken
hard
schreeuwen
(versch.dial.). Klanknabootsend.
WNT VIII 747-748.
kwekwe,
kwekve
kweekgras
(Twente). ~ hgd. quecke 'id.', ni.
kweek, kwiek, eng. quitch (grass), no.
kvika. Van een i.e. basis die 'leven'
betekent en aanwezig is in lat. vivus
'levend', nl. verkwikken, russ. zjitj
'leven'. Reden van naamgeving: de
onverwoestbare levenskracht van de
plant. Voor de w of v in de tweede
lettergreep is er een parallel in oeng.
quiquae. Het is of een aanpassing aan
de anlaut of het geheel is een reduplicatie, wat van hoge ouderdom getuigt.
Dijkhuis 579, IEW 467-468, NEW
375.
kwekweboam lijsterbes (n.o.). = fri.
kwitsebeam, eng. quickbeam. Het
eerste deel van de samenstelling =
kwekwe | 'kweekgras' = hgd. quitze
(< Noordduits met tz < k). De boom
gold als levenverwekkend.
Dijkhuis 579, NEW 376, TT IV 4041.
kwel welput, bron (oostnl.). = os.,
ohgd. quella = hgd. quelle 'bron'.
Afl. bij dial. kwellen 'opwellen'. ~
oind. gâlati 'druppelt' en gr. blüö 'ik
wel op'.
NEW 376.
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kwet - kwitse
schaat, Vorselaar). Reduplicatieve
klankaltemerende afl. (de eerste met
n- infigering) bij brab. kwikken
'schommelen, met de hand wegen',
mnl. quicken 'schudden, op en neer
bewegen', nl. (ver)kwikken, hgd.
(er)quicken 'verkwikken'). ~ mnl.
queken 'voeden', ouder nl. queken
'schudden', os. quikon 'weer levend
maken', mndd. queken 'schudden' ~
kwik, kwikken Î, kwekwe f.
HCTD XXXIX 140-141.
kwint I, kwinde kot (gron.). Misschien ablautend ~ nl. kont.
TNTL XXXIV 287.
(een) kwint II (kwijt zijn) zijn volle
verstand niet hebben (hagel.). Vgl.
quintessens « hgd. « lat. quintessentia
< quinta essentia, leenvertaling van
gr. pemptê ousia, lett. 'het vijfde
zijnde', waarmee naast de vier elementen (water, vuur, aarde, lucht) de
aether bedoeld werd, en wat later ook
'de hoofdzaak' betekende.
Tuerlinckx 355.

MNCDNII13.
kwet, kwert, kwetter grasmus
(antw.). Onomatopee.
TT XXIII 114.
kwetter fluim (fijn.). ~ fijn. kwettere
'een fluim uitspuwen'. Vgl. wnbr.
kwaaier 'id.', oostfri. kwetter, kwatter, kwadder 'id.', mndd. koder 'id.',
ndd. quadder 'slijm', r-afleiding bij
zaanl. kwad 'speeksel'. ~ mnl. quaet
'drek' (= hgd. kot, = oeng. cwëad
'mest', = gesubstantiveerd nl. bnw.
kwaad) ~ zaanl. kwadden, kwatten
'spuwen'. Van een basis die 'excrementum' betekent en wschl. ook ten
grondslag ligt aan obulg. gadü 'gedierte', oind. gü-tha-h 'excrementen',
en ook als r-afleiding in welsh budro
'vuil maken' aanwezig is.
Van Gestel 139, Boekenoogen 542,
Heestermans 1997, 60, IEW 483-485.
kwiereg kwiek (westerkw.). Contaminatie van kwiek en zwierig.
Heeroma 1951, 284.
kwieskwaas wijwaterkwast (kerkr.).
Ezelwoord gevormd op het tweede
deel (- kwast = oserv. gvozd 'bos').
De basis betekent 'takken, loof.
Misschien houdt het eerste deel verband met kwispel.
Amkreutz e.a. 172, IEW 480.
kwikken fokken (brab.). Of = kweken
(met vocalisme uit een vervoegde
vorm) of afl. bij kwik. ~ kwekwe | .
WBD 863.
kwinkkwank, kwèkwok wip (Bras

kwintsje beetje, een vijfde lood
(kerkr.). (Via Frans ?) « lat. quinta
(pars) 'een vijfde deel'.
Amkreutz e.a. 172.
kwitse lijsterbes (gron.). = fri. kwits
'id.' = nhgd. quitze = wfa. kvieke =
eerste element van kwekweboam f.
De overgang van k > ts is ingweoons.
TT XV 154, NEW 376, Dijkhuis 578.
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laak - laerme

L
labben kwaadspreken (Heerde). =
ouder nl. labben 'babbelen, kwaadspreken'. Wschl. ~ labberen 'zieh
slap bewegen, flauw waaien', en
verder ~ bn. laf 'slap', ~ ono. lafa
'neerhangen'. Vgl. gri. lobos 'oorlel'.
Bosch 24, EW 222.
{in 7) labberent, {in de) labberente
in grote moeilijkheden (nholl.). = in
het labyrint « lat. labyrinthus 'bep.
doolhof « gri. labürinthos 'bep.
doolhof.
Pannekeet 197.
labboon tuinboon (znl.). Het eerste
deel = eerste deel van hgd. labkraut
'bonenkruid', en is het grondwoord
van nl. leb. Het woord verwijst dus
naar de bereiding met bonenkruid, dat
gebruikt werd als middel om de melk
te stremmen, wat ook leb doet.
WNT VIII 877, Van Veen 430, Kluge
416.
labeuren ploegen, de akker bewerken (ovla. + omg., limb.). « ofra.
labeur er (= fra. labourer 'id.') < lat.
Iaborare 'werken'.
Van Sterkenburg afb. 19, WLD I afl.
1,1.
labeurland, labeurgrond bouwland
(brab.). Ss. met de stam van labeuren
t 'ploegen'.
WBD 235-238.
laerme luidruchtig huilen (achterh.).
= hgd. lärmen 'lawaai maken', trans-

laak bloedzuiger (vla.). = mnl. lake
'id.' ~ os. lâknon 'genezen', ofri.
lëza, got. lëkeis 'geneesheer'. Bloedzuigers werden om geneeskundige
redenen gebruikt.
Van Sterkenhurg afb. 22, NEW 379
(afwijkende etymologie), TT XLIX
209-210.
laan los deel v. bevloering van een
botter of bedstee, bruggetje, dwarsbalk waarop de kap van een hooiberg
rust (Twents, kustgebied). = mnl.
lane 'leuning'. Afl. bij mnl. leinen
'doen leunen' (causatief bij leunen,
os. hlinon 'leunen'; ~ gr. klinö 'ik
leun aan', lit. sliêti 'aanleunen').
Van Doorn 289, NEW 379, TNTL
LXX 42-48, LXXI 121-123.
laar zode van dicht ineengegroeid
vlotgras (gron.). Misschien, met
grammatische wisseling, ~ mndd. las
'slap' ~ got. lasiws 'zwak' ~ oijsl.
lasinn 'zwak'. ~ buig. los 'slecht'. ~
russ. lóskut 'lap'). Men gaat dan uit
van het betekeniselement 'slappe
massa'.
NEW 379-380.
laars feest aan het slot van de hopplukkerij (geld.). ~ wvla. lerzen
'drinken' (afl. bij wvla. lerze 'laars,
(schertsend) maag'). Het was m.a.w.
een drinkpartij. Vgl. wvla. zijne lerze
vullen 'zich zat drinken'.
WNT VIII 856, De Bo 547, 548.
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laideg - lärrewe
WNT VIII 1060, OT I 43, Roeleveld
101,Joos387.
laning los deel v.e. bevloering, beddeplank (kustgebieden). Afl. van laan
Î, waarbij het achterv. geen betekenis
toevoegt.
TNTL LXX 42-48, LXXI, 121-123.
lanke flank (achterh., vla.). = mnl.
lanke 'id.' = ohgd. hlanka 'heup'. Dit
Germaanse woord van het Frankische
superstraat leverde fra flanc op,
waaraan weer nl. flank ontleend is.
Van een basis die 'buigen, samendraaien' betekent en ook aanwezig is
in oijsl. klykkr 'kromming', klekkr
'ring', mhgd. lenken 'buigen', hgd.
lenken 'leiden'.
HulshoCSchaars 71, WVD I afl.
Rund 94, 113,IEW603.
lans vriend, kameraad (schev.,
walch.). < landsknecht 'soldaat' «
hgd. landsknecht 'infanterist'.
Roelands 101, Ghijsen 524.
laoër flauw, niet flink (vel.). ~ ijsl.
laraór 'moe'. ~ laar f. (Met grammatische wisseling) ~ mndd. las
'slap, mat'.
Van Schothorst 164, IEW 680.
laok, loach gat (zolimb.). = loch I î,
'gat'.
Jongeneel 41, Amkreutz e.a. 174.
laoke niet te brede en niet te smalle
beek (achterh.). = Abl. ~ ono. lœkr
'langzaam stromende beek', ~ lekken.
Schönfeld 1955, 181-184, WALD
1987,76.
lapkoes bep. visserskost op zee
(Oostende). Hyperdialectisch (eventueel via een andere taal) « eng.
lobscouse (ss. van lob 'bep. gerecht
met hompen' en course 'gerecht').
TT XXV 64-66.
lärrewe slurpen (kemp.). = 16eeeuws nl. larwen 'likkend drinken' en

positie van hgd. lärm 'lawaai' « oostfra. heterofoon van fra. alarme
'alarm' < à Parme 'naar het wapen' «
it. allarme 'naar het wapen' of rechtstreeks < lat. ad illa arma.
Roelofs e.a. 79, Kluge 424.
laideg goed iemand naar zijn zin
kunnende praten (gron.). Afl. bij nl.
leiden.
Molema235.
lak I gebrek (znl.). = fri. lek 'id.' =
eng. lack 'id.'. ~ ni. ww. laken en
belakken. Misschien van dezelfde
basis als got. laian 'smaden' en lat.
lamentum 'weeklacht' (aanwezig in
lamenteren).
WNT VIII 923.
lak II zoel, welig, zouteloos (dr.,
overijs., vel., wzvla.). = mnl. lack
'wulps' = mndd. lak 'slap'. = ono.
lakr 'van weinig waarde'. ~ lak I \.
Misschien = Iers lag 'slap'. Misschien ~ gr. lagnós 'wellustig'. ~ lat.
lascus 'slap'.
Van Schothorst 163, Ghijsen 520,
WNT VIII 928, FWH 368 (geeft ook
een andere etymologie).
lakrisse, lekkeris zoethout (geld.,
gron.). Evenals kalissie Î en hgd.
lakritze sing. « laatlat. liquiritia 'id.'.
HCTD XIX 319-328.
lameeren de tijd met babbelen verdoen (leuv.). Vgl. znl. lameer 'vrouw
die haar tijd met babbelen verdoet'
(mogelijk « fra. la mère in de betekenis 'vrouwtje uit de volksklasse').
Goemans 1954, 298, WNT VIII 955956.
langen aanreiken, pakken, halen (div.
dial.). = hgd. langen. Afl. van lang.
Grondbetekenis = 'zich uitstrekken,
nl.: lang maken'.
Hoppenbrouwers (1996) 206, Hadderingh/Veenstra 162, Ghijsen 523,
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lat - leep

slorven 'slurpen'. Bevat een i.e. basis
(s)ler die ook aanwezig is in lurken,
slurpen, bredaas lerpen, lurpen
'drinken, gez. van een hond', fri.
loarkje 'id.', hgd. schlürfen 'id.', no.
slurpe 'id.'. De op de r volgende
medeklinker heeft mogelijk klanknabootsende oorsprong. De w zal < v
ontstaan zijn.
Hoppenbrouwers 1996, 208, NEW
393, 417, 654, WNT VIII 1607,
Hoeufft 357, Weijnen 1991, par. 57
(over w < v).
lat, Iaat dat (onderschikkend voegwoord bv. in iepers lat hen 't heet
'dat hij het hebbe') (vla.) = laat 'gebiedende wijs'. Vgl. voor de betekenisontwikkeling russ. pustj on vojdet
letterlijk 'laat! hij komt'; pustj is
verkort uit pustitj.
TT XLII, 61-67, LUI, 95-96.
later, letter, leter ponderboom (prov.
antw., hagel, en omg.). = mnl. later
'ponderboom, vadem'. Mogelijk ~
latierboom |
TNZN IX 3, Mnl Wb IV 208, WNT
VIII 1160-1161, Tuerlinckx 364.
latierboom balk tussen twee paarden
in de stal (brab.). Eerste element =
mnl. le{i)ture 'ligplaats, draagbaar' «
fra. litière 'ligstro', afl. van fr. Ut
'bed' < lat. lectus 'bed'.
WBD 104-105, EW 223.
laveier wildstroper (z.o. van ovla. en
op de grens met de prov. Brabant).
Afl. bij laveien 'wildstropen' met de
stam van een ww. « ofra. loveer (=
fra. louvoyer) 'heen en weer zeilen,
rondzwerven'. Dit fra. ww. is een afl.
bij ofra. lof (« nl. loef).
TTXLI 103-107.
lebendig levend (nlimb.). « hgd.
lebendig (= afl. van tegenw. deelw.
hgd. lebend) 'id.'.

Schols/Linssen 268, Van Dinter 111.
lechter, lechteren, leegter nageboorte, gez. van vee, bij drachtigheid
uit de schede komende blaas, slijm
bij nageboorte van een koe, leger van
een haas (oostnbr., limb.). = ohgd.
lehtar 'nageboorte, baarmoeder'. Afl.
van liggen. Grondbetekenis: 'ligplaats'.
Schols/Linssen 268, OV 1 212, TNF
125, WBD 285, 438, 452, 652, 852.
lechteren uit de schede afscheiden
(Cuyk). Afl. van lechter f.
WBD 641, 436.
ledaanse ledikant (Cadzand). « fra.
lit-d'ange lett. 'bed van een engel'.
Ghijsen 528, Grand Larousse de la
langue française IV 3082.
ledder, lodder, leer ladder (nietzeeuwse en niet-holl. dialecten).
Heterofonen van ladder (= hgd. leiter, eng. ladder).
TNZN kit. 4.
ledeg welgevormd (van een koe)
(dr.). Afl. van lid(m\.: leden).
Hadderingh/Veenstra 163.
leeas wreedaard (utr., Vechtstreek).
Afl. van mnl. bnw. leed 'afschuwelijk, slecht'. In vorming te vergelijken
met nijdas naast nijd.
NTg XXXVIII 51-52, EW 262.
leejecheit twist (vel.). = Afl. van leed
'iets verdrietigs' met ig-heid.
Van Schothorst 164.
leem, lerne, liem houtachtig deeltje
van hennep of vlas, sparre- of dennenaald (vla., oudbeierl.). = mnl. lerne
'allerlei stekende delen, o.a. visgraat'.
Misschien ~ mnl. lerne 'verwonding'.
Opprel 70, Mnl Wb IV 359-360,
NEW 388 (de daar gegeven etymologie: 'van een wortel die buigen betekent' is onwschl.).
leep met scheve vouwen (vla.). =
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lei - lekker

ndd. lëp 'slecht'. = nl. leep 'slim'. ~
wvla. Iepen 'grijnzen', eerste deel
van bergs léépôôg 'scheel iem.'.
Ablautend ~ Zeeuws liep 'gerend,
scheef, fri. liep 'slim', wvla. lijp
'met scheve vouwen', mnl. lïpen
'schuinse blikken werpen, grijnzen'.
Van dezelfde basis als lat. laevus
'linker', gr. laiós 'linker', russ. levyj
'linker'.
NEW 389, EW 224, Ghijsen 543, De
Bo 558, Heestermans juni 1997, 38.
lei toom, gez. van kippen (brab.). =
lei 'paardetoom, koppel'. Afl. van
leiden. Voor de betekenisovergang
vergelijke men die bij toom en koppel. Beide woorden betekenen ook
oorspr. 'leiband' en later 'groep dieren'.
WBD 1953.
leier wang (zodr.). = mnl. lier 'id.'.
Vgl. os. hlior 'id.', ono. hlyr 'id.'. ~
os. hlust 'gehoor', ~ russ. sluch 'gehoor'.
Kocks 668.
leilatse schommel (Kooigem). Variërend reduplicerende variant bij liedsepaard 'id.' te Moen. Zo genoemd
naar het touw blijkens lits f 'lintje'.
HCTD XXXIX 161.
leile oorlel (wvla.). Vgl. lat. ligula
'oorlel, landtong'. Vgl. voor de
klankverhouding teil « lat. tegula en
wvla. reile 'regel' « lat. régula 'regel'.
De Bo 544.
leis (of als oorspr. collectivum: geleis), lees, leze wagenspoor (vla.,
brab., mlimb.). = mhgd. leis(e)
'spoor', resp. hgd. gleis (= mhgd.
geleis 'betreden weg'); ~ got. laists
'spoor', ~ lat. lira 'voor' (hiervan
afgeleid lat. delirium lett.: 'uit de
voor lopen'); ~ russ. lechâ 'akker-

bed'.
Van Sterkenburg 253, IEW 671,
Teirlinck II 205.
leist teugel (utr., Leiden, brab.). Met
paragogische t < nl. leis 'paardetoom'
« fra. laisse 'leiband' (~ fra. laisser
'laten' < lat. laxare 'loslaten').
WBD I 709, 765, WNT VIII 15001501,2382, 1499, DELF 341.
{zich) leiste (zieh) veroorloven
(venr.). = hgd. leisten 'presteren' =
got. laistjan 'volgen' = eng. last
'duren, meegaan'. ~ got. laists
'spoor', nl. leest 'bep. schoenmakerswerktuig': afl. bij leis f.
Schols/Linssen 269.
leister sluipweg v. hond of haas
(wvla.) Wschl. afl. bij leis î 'spoor'.
De Bo 544.
leiten z'n tijd verdoen (brab.). Afl.
van znw. leitie 'slap iemand', een
getransponeerd bnw. leitie \.
Album Moors 139-155.
leitie uitgeput, lusteloos, ontmoedigd
(vla.). ~ got. leitils 'klein' ~ wvla. een
lijtje 'een beetje', te lijter 'te weinig';
-ie is een augmentatief achtervoegsel.
Album Moors 139-155.
leken lekken (wvla.). = mnl. leken
'id.'. = ono. leka 'druppelen'. Ablautend ~ lekken 'id.', dat een afleiding is bij mnl. lac bnw. 'lek'. ~ oiers
legaim 'smelten'.
WVD II afl. IV 94, NEW 390.
lekken likken (znl., achterh.). = hgd.
lecken 'id.'. Reeds in ogm. aanwezige
nevenvorm (vgl. onfr. leccon 'id.')
van likken (= oeng. liccian 'id.', eng.
lick 'id.'). ~ gr. leikhö 'id.', lat. lingo
'id.', oind. lihati 'likt'.
WNT VIII 514, WBD 946, WALD
De mens B 284.
lekker tong (kerkr.). Afl. van lekken
î 'likken'.

lernen - letter

Amkreutze.a. 177.
lernen naalden v.e. aar (prov. Brab.).
= mv. van nl. lern 'blad metaal, kling'
« lat. lamina 'schijf metaal'.
WBD 1468, WNT VIII 1541.
lernet, lemmert, limmert lampekatoen (antw., limb.). « mlat. linamentum 'uit linnen vervaardigd iets', afl.
van lat. linum 'vlas, linnen doek'.
Roukens 190-192, krt. 33.
lemiere krieken (v.d. dag) (nholl.).
Evenals fri. lemieren afl. van een
woord « fra. lumière 'licht' (< vulglat.
lüminäria, afl. bij lat. lümen 'licht').
WNT VIII 3317-3318.
lern men schaap, lam (brab.). Verkleinwoord van lam. Ook varken is
verkleinwoord naast lat. poreus 'varken' en zwijn naast lat. sus 'varken'.
WBD 890, 900.
lemmer I, temmeren (mv.) lenden
(vla.). ~ obulg. Içdvijç 'id.' ~ lat.
lumbus 'id.'. ~ lendenen.
WVD I afl. rund 98, NEW 391.
lemmer II kleinzerig (vel.). Afl. bij
lemmen 'zeuren, lijmerig spreken',
dat zelf weer een afl. is van lam
'verlamd, krachteloos, vervelend'.
Van Schothorst 165, WNT VIII 1542.
lern m ig saai, temerig (zaanl.). Afl. bij
lemmen 'temerig spreken', grondwoord van lemmer II | .
WNT VIII 1542.
lemoen, lamoen deel van wagen
waaraan de burrie is bevestigd, disselboom met twee armen (wnl.,
antw.). « fra. limon 'brancard' (vgl.
spa. lerne 'roer', lat. Urnen 'drempel').
Cornelissen/Vervliet 743, Opprel 69,
DELF 352.
lenke sturen, besturen (kerkr.). ~
lanke f 'flank'. Grondbetekenis: naar
de flank öfter zijde wenden.

Amkreutze.a. 177.
lep tong (wnbr.). ~ ono. leppr 'haarlok, lap'. ~ lap. ~ gr. lobos 'oorlel,
vruchtdop'.
Van Gestel 146, EW 222.
lerf tong (schev.). = 16e-eeuws larve
'tong'. Wschl. ~ zw. slarva 'slordig
heen en weer gaan', zw. larv 'vod'.
De basis zal 'iets los bengelends'
aangeduid hebben.
NEW 393, Roeleveld 103.
lerme vals zingen (Gennep). « hgd.
lärmen 'lawaai maken', afl. van hgd.
lärm 'lawaai' (« oostfranse heterofoon van fra. alarme < à l'arme 'naar
het wapen' > 'te wapen').
Van Dinter e.a. 113, Kluge 1975,
424.
lerp, lurp tong (zaanl). = ouder nl.
lerp 'zweep' = fri. larp 'afgescheurde
reep' ~ zwits. lärpe 'hangende onderlip'. Van dezelfde basis als lerf |
'tong'.
NEW 393, WNT VIII 1606-1607.
lestig overvloedig (steeds in gunstige
betekenis) (Twents). Afl. van last, in
de betekenis van 'grote hoeveelheid'
(afl. bij laden).
Dijkhuis 605.
Iets, letse lus (wvla.). = lits f.
De Bo 548.
letter weinig (wvla.). Wschl. met
suffixwisseling en ontronding < luttel
'id.' (= os. luttil, eng. little. ohgd.
luzzit) en niet < heterofoon van got.
leitils 'id.' (= ono. litill 'klein'), dat
overigens nauw verwant zou kunnen
zijn met fravla. lïëtje 'weinig'. Het is
wel waar dat geografisch de vormgroepen moeilijk te scheiden zijn,
maar de e van wvla. letter is moeilijk
uil het vocalisme van got. leitils en
ono. ////// te verklaren.
De Bo 548, 549, 560, WVD II afl. I

leufdag - lie

rengebied en omg., zee., zvla., wvla.).
Vgl. nfri. liette. ~ got. luton 'bedriegen'.
Weijnen 1937, 171-172, De Bo 550,
Ghijsen 538, NEW 395.
leversbloem, (met ander tweede
deel) levesboom, (met uit sint verkorte
s)
slaevesboum
sering
(mlimb.). Het eerste deel wschl. «
hgd. levkoje 'muurbloem' « (met
nieuwgriekse uitspraak) gr. leukóion
(= gr. leuko- 'wit' met gr. ion 'viooltje', ~ lat. viola » nl. viool).
Brok 1991, 220-221 (met nog andere
etymologieën).
licht I baarmoeder v. koeien, nageboorte v. koeien (div. dial.). ~ liggen:
grondbetekenis dus: 'ligplaats'. Vgl.
lechter f.
TNF krt. 120, Scholtmeijer 84.
licht II voorwerp waarmee men iets
oplicht, stut onder een kar, hefboom,
haak aan een eg, riem over het zadel
door de lussen waarvan de berries
worden geschoven (brab., wvla.). =
mnl. lichte, ndd. lichte. ~ (op)lichten.
WNT VIII 1957-1958, WBD 738739.
licht III, lichter long, inz. v. slachtdieren (ten z. v.d. Moerdijk). = eng.
dial. lights (mv.) 'long' = (afl. bij) nl.
licht 'tegengesteld van zwaar'.
WBD 285, WNT VIII 1957.
lichter doodkist, schommel (westelijk brab., oostelijk ovla., Ruinerwolde). Afl. van (op)lichten: vgl. fra. la
levée du corps aura lieu a dix heures.
TT IX 97-111, Cox 86-87, HCTD
XXXIX 146.
lichtkaans allicht (dr.). Uit licht
'gemakkelijk' met kans.
Hadderingh/Veenstra 165.
He I listig, vleiend (gron.). = hgd. lind
'week, zacht' = He II \.

307, NEW 418.
leufdag dag waarop in de mijn niet
gewerkt werd (kerkr.). Ss. met heterofoon van rijnl. löben 'zich voor het
werkdrukken'.
Amkreutz e.a. 29.
leug leeg (Twente, vel.). ^ ni. leeg (=
oeng. lidig 'buigzaam', met i in het
suffix), maar = luich in Soest in
Westfalen, en = ono. lióugr 'id.', met
u in het suffix.
Dijkhuis 606, Bezoen 1938, 37 (onbewezen etym.), Kluge 430, Mulder
80.
leugen jokken, liegen (nbr.). = hgd.
lügen, onder invloed v.h. znw. leugen
(= hgd. lüge 'leugen') uit liegen omgevormd.
OV 1212, Kluge 449.
lèùje zwak gloeien onder de as
(venr.). ~ hgd. lohe 'vlam', ~ (in
lichte) laaie. ~ licht.
Mededeling W. Schols.
lèùjeg zwaar (achterh.). = nl. lodig,
afl. bij lood.
Roelofs e.a. 81.
leun luns (belglimb., nllimb., brab.).
= ohgd. lun, eng. lin. Abi. ~ arm. /'/
'spil' en oind. ânî- 'luns'. Grondvorm
van luns.
WLD II afl. 11, 134, WBD II 2776,
WNT VIII 3321-3322, EW 236,
ODEE 529.
leupese, lopsel, loopsaat bep. landmaat (Meierij, antw.). Ss. van loop f
(bep. maat) met zaad (dus oorspr.
inhoudsmaat).
WBD 204-205.
leut I peul (kerkr.). ~ loot (~ got.
liudan 'groeien', maar met in het
woordeinde verscherpte medeklinker).
Armkreutz e.a. 178.
leut II, leute pleizier (westelijk rivie-

213

lie - lies

lient, lent, liende teugel (brab., limb.,
wvla., dev.). = mnl. lijnde. Wschl.
contaminatie van heterofonen van nl.
lijn 'touw' (= mnl. line 'touw'; afl.
bij eerste deel van lijnwaad in betekenis 'vlas, linnen'; vgl. lat. lïnum
'vlas', got. lein 'vlas', oiers lin 'net')
en van ono. lindi 'eig. band van lindebast' (~ linde 'bep. boom').
WLD 1 afl. 11 182, WBD 763-764,
Draaijer 24, NEW 401-402.
liepen grienen (oostnl.). = mnl. lipen
'schuinse blikken werpen, grienen',
zw. Upa 'de lip laten hangen'. De
betekenis van mnl. lipen sluit aan bij
ablautend vla. lêêp 'met scheve vouwen' (= nl. leep 'slim', = gron. laaip,
laip 'ongezond, zwak', = ndd. lêp
'slecht, naar'). Wschl. is het betekeniselement 'schuins' het oorspronkelijke.
Ter Laan 466, 492, Hulshof/Schaars
73, Sassen 58, NEW 389.
(te) lier (of te zwier) onbezorgd
(Twents, achterh.). Vervorming van
(te) lie t (of te zwie Î).
DB XII 47.
lierank haagwinde (valk.). Ss. van
een woord « fra. lierre 'klimop' (=
ofra. ierre < lat. hedera met aangegroeid lidwoord l) en rank.
Brok 79.
lierelauwen eentonige geluiden maken, langzaam gaan, gez. v.d. molen
(vla.). Wschl. is het eerste deel lier
'draaiorgel' en het tweede deel gevormd van lauw, in de figuurlijke
betekenis 'slap'.
WNT VIII 2128-2136, WVD II Afl.
V296.
Iiertse baantje glijden (Venlo). Vgl.
rijnl. litschen.
MNCDNI 13-14.
lies I zacht (limb), (dimin.) lieskes

DB XII 47-51.
(te) lie II (ofte zwie) te langzaam of
te hard, fiks of niks (Twents). = os.
lïdi 'genadig' = hgd. lind 'zacht' =
lat. lentus 'langzaam'.
DB XII47-51.
lieberstal loopstal (fravla.). Eerste
deel « fra. libre 'vrij'. Dus lett.: 'stal
waarin de paarden vrij rondlopen'.
WVD I afl. II wet. app. 390.
liederig traag, lui, door en door slecht
(zeel.). Afl. bij zeel. lieder 'traag
iem.'. ~ liederlijk. ~ oeng. liedre
'nietsnut, slecht', ~ ohgd. lotar
'wuft'. ~ nl. lodder 'flard', mnl. lodder 'liederlijke kerel'. Van een basis
die 'slap' betekent en ook in luier en
sluimeren aanwezig is.
Ghijsen 542, NEW 399, 406.
liejte luwte (Twents, achterh.). Afl.
bij heterofoon van nl. lij ~ luwte ~
lauw.
Wanink 136.
lieke bloedzuiger (ovla.). Mogelijk ~
16e-eeuws vla. locken 'zuigen' (=
vla. lokken 'al zuigend drinken' ~
oind. rujóti 'breekt stuk'), maar
waarschijnlijker ingeweoonse vorm
van laak | .
Van Sterkenburg, afb. 22, NEW 379,
TT XLIX 209-210.
liekhout voor glanzend wrijven gebruikt hout (Grave). Het eerste deel =
nl. (ge)lijk (dwz. vlak).
Jacob 120.
lieklake bloedzuiger (wvla.). Tautologische ss. van lieke Î 'id.' en laak
Î 'id.'.
Van Sterkenburg, afb. 22.
liekstèèj litteken (geld.). Eerste element = lijk 'lichaam', tweede element
= stede 'plaats'.
Huissen 95, WALD 1993, 192, Hell
72.
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lies - ling
wortel die 'oor' en 'gehoor' betekent
en ook in luisteren aanwezig is.
IEW 607, Mnl Wb IV 565-567 (geeft
een andere etymologie), DB II 85-86.
lijfbieden prolapsus vaginae, prolapsus uteri (div. dial.). Het eerste element vertoont betekenisverenging.
Het tweede element herinnert aan
mnl. booten 'stoten', eng. beat
'slaan', ono. beyta 'slaan', ofri. boten
'slaan, stoten', maar de onderlinge
verhouding van het vocalisme is niet
geheel duidelijk. De d is ontstaan
doordat de verbogen vorm biet geïnterpreteerd is als biedt.
Berns 79-84.
lijvet, lievend, lèèvend linnen, wasgoed (limb., nbr.). < lijnwaad. Het
eerste deel = got. lein 'linnen', hgd.
lein 'linnen', lat. lïnum 'vlas'. Vgl.
ook gr. linon 'linnen', obulg. lïnénï
'linnen'. Wschl. is het een i.e. woord,
maar ook is ontlening uit substraat
niet uitgesloten. Het tweede deel =
ge-waad. ~ got. gawidan 'binden'.
Van een basis die ook aanwezig is in
oiers fedan 'span' en lit. àusti 'weven'.
Heestermans 1988, 15, Kats 163,
Hoppenbrouwers (1996) 209.
lijzend, lijzem lijnzaad (Meierij). =
lijnzaad. Het eerste deel = het eerste
deel van lijvet f.
WBD 299-302.
limpele mank zijn (Middelhamis).
Iterativum bij eng. limp 'id.'; vgl.
oind. lambate 'hangt naar beneden'.
Ghijsen 1213, ODEE 529.
limpen mikken (middenlimb.). Misschien < linken ] 'loeren'.
Album Blancquaert 286-287.
ling touw om ander touw op te wrijven, verbindingstouw (vla.). = nl.
leng. Wschl. = ono. lengja 'streep,

zachtjes (achterh.). = hgd. leise 'nauwelijks merkbaar', mnl. lise 'zacht',
~ lit. lysti 'mager worden'.
Amkreutz e.a. 179, Hulshof/Schaars
73, TT XLI 94.
lies II vlies (limb., brab.). = mnl. liese
'id.', nl. lies 'plooi tussen onderlijf en
bovenbeen; grensstreek'. ~ Lets laüska 'scherf, lit. lusnà 'schaal', russ.
lustó 'schaal'. ~ verliezen en los.
De Bont 1959, 367, WBD 1026,
1033, WNT VIII 2140, Mnl Wb IV
568-569, IEW 682.
liesei, lijsei, lijstei (prov. Brabant).
Ofwel het eerste deel = lies II t
'vlies' ofwel, gezien vormen met ij,
lies 11 'zacht'.
WBD 1024, Kluge 435.
lieuw, (bonde) laiw scholekster
(gron.). « fri. heterofoon van oostfri.
life, liew en schiermonnikoogs leeu.
Klanknabootsend *(h)l7b-ö(ri).
Ter Laan 116, 492, NJ 1996, 142.
liever (in uitdrukkingen als: ie loopt
az'n liever of liever is n ''aos en die
'« vangt is '« baos) (zvla.). « fra.
lièvre 'haas' (= lat. leporem 'haas' 4e
nv.).
Ghijsen 544.
lijderen met de wind afdrijven
(wvla.). Afl. van lij 'zijde waar de
wind niet waait'. ~ li-je | .
DB XII 47-51.
(in de) li-je (zied vallen), (ien de) leje (ziet valn) zich gewonnen geven
(dr.). ~ lij znw. (= ofri. hlï 'beschutting', os. hleo 'beschutting', ono. hlë
'bescherming, lijzijde'). ~ luw.
DB XII 47-51 (neigt tot andere etymologie).
lijer wang (Nieuw-Schoonebeek). =
mnl. lier 'wang' = eng. leer. Buiten
het Germaans onbekend. Mogelijk
metonymische oorsprong in een
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lingen - lochting

riem', ~ obg. lesti 'buigen', lit. lenkti
'buigen'.
WVD II afl. III, 22. 34. FWH 378.
lingen touw opwrijven (vla.). = afl.
van ling f.
WVD II afl. III 34.
linken loeren, scheel kijken, mikken
(wvla., Oud-Gastel, Gorinchem). ~
lonken 'mikken', (mnl.) 'loeren,
scheel zien'. Wschl. beide ~ linker
waarvan de oorspr. bet.: 'scheef,
gebogen' is (vgl. bnw. link). Merkwaardig is het parallellisme van de
betekeniscomplexen 'rechts' ~ 'recht'
en 'links' ~ 'link' (eigenlijk 'verkeerd'). Hier schuilen oude voorstellingen onder.
Album Blancquaert 287-288.
lipm huilen, pruilen (vel., overijss.).
Abl. ~ oostnl. liepen 'grienen' (= nl.
lijpen 'id.'. = ni. lijpen 'scheef zijn' =
mnl. lïpen 'schuinse blikken werpen'). ~ lijp 'scheef. ~ leep 'slim'.
WNT VIII2488, Mulder 79.
lits lintje (venr.), litsen bretels (hagel.). Evenals ni. lus en fri. luts 'tres'
« ofra. lice < vulglat. lïcia, een als
vrouwelijk enkv. opgevat mv. van lat.
lïcium 'draad'.
WNT VIII 3326-3327, HCTD
XXXIX 161, Schols/Linssen 274,
eigen mat.
(uit of: in dé) litse uit of. in het gevaar (znl.). Wschl. leen vertaling van
een uitdrukking als fra. entrer en lice
'in gevaar geraken' < 'binnen de afzetting van een tournooi komen'.
Vgl. Hts f.
WNT VIII 3326-3328, DELF 350,
EW231.
littedook letterdoek (n.oostnl.). Het
eerste deel « mlat. littera 'letter'.
Daarentegen is nl. letter « fra. lettre
'letter' (< lat. littera 'letter').

Bezoen 1938, 2.
lo kreek (Tholen). Wschl. = lo '(open
plek in een) bos' (~ lat. lucus 'bos',
lit. lâukas 'open veld'). Metonymia?
Schönfeld 1955, 154-157, Ghijsen
554-555.
lobben op de knieën kruipen (vel.). ~
nl. lobberen 'in water ploeteren,
zwabberen, flodderen' en ~ lobberig
ÎVan Schothorst 167, WNT VIII
2529-2530.
lobberig, lubberig week (zaanl.).
Afl. bij lobberen 'in het water plassen', ~ mndd. lobbe 'dikke hanglip',
no. lubbe 'stokvis', eng. lob 'lobbes',
lit. lüpa 'lip'. Oorspr. bet. wschl. slap
afhangend. Tevens klankschilderend.
Boekenoogen 582.
loch I gat (dimin. loggie 'gaatje')
(zholl.). « hgd. loch 'gat. hol' (=
ohgd. loh 'slot, gevangenis', oeng.
loc 'slot, kasteel'. ~ vero. nl. luiken
'sluiten'). Betekenisontw.: 'slot' >
'gevangenis' > 'hol' > 'gat'.
Amkreutz e.a. 174, WNT VIII 2536,
Roeleveld 104, Kluge 444.
loch II, lofter, luchter, lofs, lufs
linker (Urk en hier en daar in O.Nederland). Behoudens de suffixen =
fri. lofter 'id.' = eng. left 'id.'. ~ nl.
loofl moe, beu'. Het benoemingsmotief is dan 'zwak'.
OTII 189 vlg., Bezoen 1938, 55.
lochemen walmen (gron.). ~ logen Î
'walmen'. De m is ook aanwezig in
got. lauhmuni 'vlam', oijsl. Ijomi
'glans', lat. lumen 'licht'.
TNZN VII 9, IEW 687-689.
lochting, lofting tuin (vla.), lochter
(hasp.). = mnl. lochting, lochten,
lochtuun 'id.'. = oeng. lëac-tün
'groentetuin',
vero.eng.
leighten
'tuin'. Het eerste deel = nl. look, het
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lodsoor - loenen

tweede = tuin | .
WNT VIII 2537-2538 (nu verouderde
etym.), M Ver Nk 1952, 81-84, Rutten 133, TT XXIX 88 geeft nog een
andere mogelijkheid voor limb.
lodsoor neerhangend oor (brab.). ~
lodsig 'lui, traag', ~ lodderen 'flodderen', ~ luier, ~ os. lodara 'vod'. Van
een i.e. wortel die 'los, slap' betekent
en ook aanwezig is in serv. lütati
'slenteren'.
WNT VIII 2548.
loebas lomp paard (brab.). Variant
van lobbes; met uitgang -es zoals in
dreumes bij lobbig 'ruim van kleren'
en lobberig j .
WBD 594, NEW 406.
loeë streek met bos waar nog vrij veel
licht door valt (venr.). = lo in plaatsnamen als Oploo, Eeklo, Elslo, Boekelo = eng. lea 'open gras- en weideland', lit. laükas 'open veld', hgd.
dial. lo, loh, oind. loka 'open ruimte',
lat. lucus 'woud'. Enerzijds schijnt er
verband met lat. lux 'licht' en nl. licht
{- got. liuhath 'licht') en denkt men
dat de oorspronkelijke betekenis was
'open plek in het bos', anderzijds
wordt het Duitse dialectische lo vnl.
gebruikt voor de uit kreupelhout
bestaande bosrand en denkt men dat
de i.e. wortel met de bosbouw en
speciaal het laaggewas te maken
heeft en dat er verband is met woorden als loot en got. liudan 'groeien'.
Schols/Linssen 275, Trier 1952, 114125.
loef roetaanslag (nholl.). ~ logen f en
lochemen j .
Kroesels 143.
loegen, lougen, loeven netjes op
elkaar vlijen (inz. gez. van turf)
(peell., n.oostnl.). = hgd. (aufllugen.
Mogelijk ~ lat. locare 'plaatsen'.

Crompvoets 346, 347, 357, Hadderingh/Veenstra 202, Sassen 58.
loeke kijken, turen, mikken (schev.,
limb., Westmalle, Beerzel). = mnl.
loeken 'kijken', oeng. löcian 'kijken',
eng. look 'kijken', os. lökon 'kijken',
ofri. loaitsje 'kijken'. Intensiefformatie bij hgd. lugen 'kijken'.
Roeleveld 104, Alsters e.a. 185, Mnl
Wb IV 707, 708, Album Blancquaert
288.
loekse heimelijk kijken, scheel zien
(aarsch.). Afl. bij mnl. losch 'scheel'.
Vgl. lat. luscus 'eenogig' (> 'scheel'
in het vulglat.) en het daaruit ontstane
ofra. lösche (= fra. louche) 'scheel'.
Er is metathesis van sk > ks opgetreden.
Pauwels 1958, 135.
loemt, lom gat in ijs (brab., vla.). =
16e-eeuws loeme 'id.'. = rijnl. lume
'id.'. Vgl. ohgd. luomi 'slap'. ~ lam
bnw., loom bnw. ~ russ. lomitj 'breken', ~ russ. dial. lom 'moeras'.
WNT VIII 2585, De Bo 574, Joos
227, Ghijsen 554, Teuchert 376-377,
Rh Wb V 600.
loen, aloen hoornpit (Oost-Twente).
Singulier < mndd. Iode 'scheut'. ~
got. liudan 'groeien', oind. rodhati
'groeit'. Nl. loot is wschl. identiek
met mndd. Iode en heeft zijn t aan
veralgemening van in auslaut ontstane verscherping te danken. De -n
komt analogisch uit de «-stammen als
hgd. graben, name. De nevenvorm
aloen heeft wschl. invloed van aluin
ondergaan.
TNTL LV 262-268, WNT VIII 30483049, EW 234.
loenen aanstaan, bevallen (n.oostnl.).
= fri. lünje 'id.'. Afl. bij dr. loen
'luim, stemming' (= hgd. laune 'luim,
stemming') « lat. luna 'maan',

loenje - longern

evenals het tweede deel van abeluinigî
Hadderingh/Veenstra 170, Dijkhuis
621, TNTLLXVI 313-318.
loenje, leune, lunnie, loenie, lonnie,
leuning, loei, loejeng teugel die
slechts tot achter de nek reikt (brab.,
zee., wvla.). « fra. longe < gesubstantiveerde vr. vorm van lat. longus
'lang' (= lang).
WBD 713-714, 709, 765, Ghijsen
552-553, TT VIII 82, VII 82, WNT
VIII 2559.
loeren een dutje doen (nholl.). = nl.
loeren = mndd. luren 'bedriegen', fri.
loer e 'bedriegen', dee. Iure 'bedriegen, sluimeren'. De grondbetekenis
moet geweest zijn: 'met halfgesloten
ogen kijken'.
NEW 407.
loering I, hoering, oerink rijpplaats
voor een onrijpe appel (dr.). Afl. bij
nholl. loeren f 'een dutje doen'.
Hadderingh/Veenstra 170, Oeze Volk
I 187-188 (onwschl. etymologie).
loering II leeuwerik (Urk) Met ander
suffix = fr. ljurk 'id.', nl. leeuwerik.
TNTLLXV 15.
loerjager wildstroper (zlimb. en
aangrenzend gebied). Het eerste deel
is de stam van loeren 'scherp kijken'.
TTXLI 107-109.
lôêter louter (vel., kemp.). = hgd.
lauter 'id.', mnl. luter 'id.', got.
hlütrs 'rein'. ~ gr. klüzoo 'ik spoel',
lit. sluoti 'afwissen'. Grondbetekenis
is dus 'schoongewassen'. Nl. louter «
hgd. lauter. De oe heeft affectieve
waarde.
Van Schothorst 169, NEW 413, Hoppenbrouwers (1996) 215.
loezen met geweld slaan of gooien
(wvla.). = noors lusa 'afranselen',
hgd. lausen 'afranselen'. Grond-

woord van wvla. luischen 'id.' en
zweeds dial. luska 'afranselen'. Afl. =
loezem 'pak slaag' in Gouda en
nholl. en deens, noors en zweeds dial.
lusing 'oorveeg'. ~ gr. leüö 'ik gooi
met stenen'. Gezien het vocalisme
wschl. een oeroud leenwoord.
De Bo 574, WNT VIII 2575,
Falk/Torp 666, IEW 683.
loffer loom iemand, lui iemand
(gron.). ~ looft 'moe'.
Molema 247.
logen, loven, loeven, loegen walmen
(holl.). ~ vero. nl. in lichte loog 'in
lichte laaie', vero. nl. loog 'vlam',
ofri. loga 'vlam', ono. logi 'vlam',
hgd. lohe 'laaiend vuur', ~ licht ~ lat.
lux 'licht'.
TNZN VII 9.
lok I wollegras (gron., dr.). = ono. lok
'onkruid'. ~ oeng. lucan 'wieden', ~
ohgd. liohhan 'trekken', ~ lit. lâuzas
'hoop afgebroken twijgen' ~ oind.
rujâti 'breekt'. De wortel heeft dus
oorspr. 'breken' betekend.
Crompvoets 171, NEW 408, IEW
686.
lok II, look gat (Huissen, n.oostnl.,
limb., nholl.). = loch I î 'gat'.
WLD II afl. III 99, II afl. VII 95, Ter
Laan 409, WALD 1987, 150, Pannekeet 208, Huissen 96.
lokbodem bovenste bodem v.e. vat
(Nevele). Eerste deel is ook aanwezig
in lokgat 'tapgat'. Dit laatste is een
tautologie want lok = lok | II 'gat'.
De bodem werd zo genoemd omdat
er een gat voor de kraan in zit.
WVD II afl. IV 53.
lokker luchtig (venl.). « hgd. locker
'id.'. Misschien ~ hgd. lücke 'leemte'
en lok II f'gat'.
Alsterse.a. 185.
longern hunkeren (dr.). Iteratiefvorm

lont - los

bestreken zijn. loken ww. een gevlochten wand met leem bestrijken
(kemp.). ~ oijsl. lykna 'de knie buigen', gr. lugizö 'ik buig', gr. luginos
'gevlochten', lit. lùgnas 'buigzaam'.
Wschl. ook ~ kemp. luiken 'vlechten,
gez. van stoelzittingen', nl. luiken
'sluiten', luik 'opening' en hgd. loch
'gat'. De grondbetekenis van de
wortel moet 'buigen' geweest zijn die
werd gespecialiseerd tot 'vlechten' en
die weer tot 'sluiten' immers cultuurhistorisch hangen vlechtwerk en
afsluiting nauw samen.
WBD 131, Hoppenbrouwers (1996),
217, De Bont 1959, 374, Schuermans
II 354, WNT VIII 32, IEW 685,
NEW 415.
loop, lope, leupe 50 vierkante roeden
(brab.). Oorspr. een inhoudsmaat ~
ono. laupr 'korf, mand', = eng. dial.
leap 'mand', mndd. löp, heerl. loeëp
grote kuip.
WBD 205, MNCDN XIII 52-56,
ODEE520,Jongeneel41.
lôôs, laos long (brab.). Ofwel identiek met of afgeleid van bnw. loos
'ledig' (= got. laus 'ledig'). ~ verliezen.
WNT VIII 2909-2910, WBD 285,
Swanenberg 1987, 118, Vos/Van der
Wijst 99.
lort onhandig iem. (gron.). ~ mnl.
lurts 'linker'.
TNTL XXXIV 294.
los I uitweg, afvoer (van water) (zovla.). Afl. van intransitief lossen (gez.
van water of een lading of een akker).
WVD 199, WNT VIII2991, 3040.
los II scheel (wvla.). « ofra. lösche
'scheel' (= fra. louche 'id.') < lat.
oorspronkelijk vrouwelijke vorm
lusca '(vulglat.) scheel'.
De Bo 570, DELF 357, REW 421.

~ nl. (vergangen (= mnl. langen
'verlangen'). De o is irregulier, maar
wschl. expressief, in tegenstelling tot
o in eng. long 'lang, verlangen', waar
de o klankwettig uit a vôôr ng ontstond.
Sassen 49.
lont lap, vod, kledingstuk, slecht
vrouwmens (brab.). = nl. lont 'voor
ontsteking gebruikt licht vuurvattend
touw', = mndd. lunte 'lont', hgd.
lunte. ~ slinter f en ndd. slunte (beide met mobiele s). De oorspr. betekenis moet 'lap' geweest zijn. Vgl. voor
het gebruik voor een slecht vrouwmens: s/e/en drei f.
Tuerlinckx 371, WNT VIII 2688, EW
233 (ook andere etymologieën).
loof, louf moe (holl.). = fri. leaf'id.'.
= mnl. geloove 'id.'. Wschl. van een
wortel die 'afschillen, afbreken' betekent en aanwezig is in oind. lumpâti
'breekt kapot'.
Pannekeet 209, OT IX 59-62, Mnl
Wb II1293 (andere etymologie).
looi stier (brab.). Wschl. = persoonsnaam < Lodewijk of Eligius (= fr.
Eloy). Of ~ loeien; vgl. naast bul
'stier' drents beulen 'loeien'.
TNZN II 4, WBD 343, DB VIII 66,
TNTL XXXIV 2.
look I deurwervel (nholl.). = mnl.
loke 'afsluiting', ono. loka 'grendel'.
~ luiken 'sluiten' (= got. ga-lukan
'sluiten') ~ eng. lock 'grendel'.
Pannekeet 208.
look II, louk ui, prei (breed gebied
langs de IJssel, rond Sittard). = no.
lauk, lok 'ui', eng. leek 'look, prei',
hgd. lauch 'look, prei'.
TT VII 176-183, Roukens kit. 68.
look III o vlechtwerk v.e. wand, bn
gevlochten en met leem bestreken, in
't look liggen gevlochten en met leem
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lot - luekes

lot I uitwas, lel (gron). ~ loot 'uitspruitseP. ~ leut 11 'peul'.
Ter Laan 507.
lot II onvast, bebroed maar onvruchtbaar, beurs, onachtzaam, slordig,
vergeetachtig (vla., brab., bommel.).
~loteren f.
WNT VIII 3066-3067, WBD 982983, Van de Water 105, OV 1213.
Ioterei, loterdop bebroed maar onvruchtbaar ei (brab.). Ss. met de stam
van loteren ]. ~ lot II | .
WBD 982-983.
loteren leuteren, loszitten (ovla.,
brab.). ~ lot II f. Misschien ~ got.
lutan 'bedriegen' (~ oeng. lot 'bedrog').
WNT VIII 3071.
lots, loetsj, loes zuigdot. vrouwenborst, zuigfles (antw., ovla., limb.). ~
lotsen \.
Bernaerts 72, WNT VIII 2572.
lotsen, loetsen, loezen zuigen (limb.,
oosten van prov. antw.). = hgd. lutschen. Hoewel de Duitse term pas in
1781 opgetekend is, moet het woord
wel een veel oudere klankschildering
zijn.
Joos 409, Cornelissen/Vervliet 772,
Schols/Linssen 276, WBD 836-837,
Kluge 451, Houxe.a. 101.
loug, loeg dorp, kom v.h. dorp (gron.,
dr.). = ofri. löch (3e nv. loge) 'plaats'
= ohgd. luog 'plaats'. Kan wegens het
vocalisme niet verwant zijn met het
toponiem Loo. Mogelijk ~ lat. locus
'plaats'.
Hadderingh/Veenstra 169, Ter Laan
507, W. de Vries 1895 par. 106.
louke met leem dichtstrijken (Oerle).
~ lok II Î 'gat'. De gaten in de wand
werden ni. met leem dichtgestreken.
De Bont 1959, 374.
louteren met riet en metselspecie

bestrijken (waasl.). Vgl. mnl. luteeren
'met leem of klei besrijken' (« fra.
luter 'met kleefdeeg dichtmaken' <
lat. lutare 'van slijk vervaardigen,
met slijk bevuilen' ~ lat. lutum
'slijk'). De ou van louteren wijst
echter op ontlening in een tijd dat de
lat. u nog als oe werd uitgesproken,
dus op ontlening rechtstreeks uit het
latijn.
Joos 413, Mnl Wb. IV 900.
love overhouden (nholl.). = tweede
deel van got. bilaibjan 'overlaten'
(causativum bij got. bileiban 'blijven') = eng. leave 'laten'.
Pannekeet 210, ODEE 521, Weijnen
1991,42.
lozze, lozzie, luzze, leuze aanbouw,
keuken
(vla.,
zeel.,
GoereeOverflakkee, westelijk brab.). « fra.
loge 'huisje', dat een ontlening is uit
het Frankisch waar een heterofoon
van hgd. laube 'prieeltje' in schuilt.
Zulk een laube werd door loof gevormd. Vgl. luif \.
Donum Natalicium De Smet 521525.
luchte, lucht lantaren, lichtgevend
voorwerp (Meierijs, oostnl.). In vocalisme te vergelijken met hgd. ww.
leuchten 'lichten' (= os. liochtian.
got. liuhtjan 'lichten'). Hoewel de /
ook rondende invloed kan hebben
uitgeoefend, is de geronde vocaal
wschl. uit vormen van het ww. afkomstig waar de / ofj van de volgende lettergreep de klinker wijzigde:
vgl hgd seuche 'besmettelijke ziekte'
(= ohgd. siuhhi 'ziekte') naast nl.
ziek.
De Bont 1959, 378, Kluge 437.
luekes, lukes onnozel, dom, leuk
(achterh., vel.). ~ n.oostnl. loek 'bedaard, slim', fri. loek 'slim'. Ablau-

lui - luning

luister, uister, onster, uisel, unsel,
onsei, oostel unster (nholl., wnbr.,
antw., waas.). = 16e-eeuws unster,
unsel, mndd. unser, unseln 'id.'. Afl.
van mnl. unce 'ons' (eventueel via
fra. once) « lat. uncia 'ons', afl. bij
lat. unus 'een'.
NEW 759, Cornelissen/Vervliet 890.
luit pleizier (mlimb.). Ablautend ~
leut II.
OV II 223.
luk, luddek, luttik klein, weinig
(n.oostnl., nholl.). = mnl. luttic 'id.'.
= os. luttik 'id.'. Afl. bij lut \ 'weinig'. De ontwikkeling -t- > -d- is
eigenlijk alleen normaal in het Gronings. Mogelijk is luk in het geld. en
overijss. rechtstreeks uit luttik verkort, zonder de tussentrap luddik.
Ter Laan 509-511, Dijkhuis 632,
Hulshof/Schaars 74, NEW 418.
lummer blad v.e. graanstengel
(brab.). Wschl. = lemmer 'kling'. «
lat. lamina, lammina 'metaalblad,
kling', beïnvloed door een diminutiefvorm met -/. waarna weer dissimilatie van -/ > -r optrad.
WBD 1467, NEW 391.
lummerig op veranderen staand, gez.
v. weer (kemp.). Mogelijk afl. van
luimen \ 'loeren', maar ook verbonden met nl. luim 'wisselende gemoedsgesteldheid', dat gezien hgd.
laune 'luim' ontleend is aan lat. lüna
'maan', getuigend van geloof in invloed van de maan op het gemoed.
Voor overgang van lat. n > m zie
pruim « lat. prunus en pelgrim via fr.
pèlerin « lat. peregrinus.
Hoppenbrouwers 216, NEW 416,
EWD
455-456,
Weijnen/FicqWeijnen 119-121.

tend ~ ni. leuk, ndd. leuks 'luilak'. ~
eng. lukewarm 'lauwe persoon'. lauw en lui.
Hadderingh/Veenstra
170,
Van
Schothorst 169, NEW 394, Wanink
138.
lui, lei windas met toebehoren in een
molen om zakken op te hijsen of neer
te laten (wvla., fravla., brab.). Mogelijk een afleiding bij leiden.
WVD II afl V 335, WBD II afl. II
401-402.
luif vooruitstekend deel van hoofdbedeksel (wnbr.). = (metaforisch) luif
'luifel, afdak' = mnl. loive, loiffe
'luifel'. Wsch: ontleend aan een vorm
met umlaut naast hgd. laube 'prieel'.
Het woord hangt samen met loof {^
hgd. laub 'loof = eng leaf 'blad' =
got. lauf s 'blad'). De oorspr. bet. is
dan: 'hut of dak uit takken met loof.
EW 235, eigen mat.
luike, luke lijken, touwen in de rand
v.e. zeil (div. dial.). = nl. lijken 'id.'.
Mv. bij mndd. lik. ~ lat. ligare 'binden', alb. lith 'binden'. De geronde
klinker is een gevolg van de /.
WLD II afl. III 48, Weijnen 1991 par.
32.
luiken, luke vlechten, volvlechten
(vla., antw.). Wschl. = luiken 'sluiten', = got. {ga)lukan 'sluiten'. Mogelijk is de betekenis 'vlechten' de
oudste en is de betekenis 'sluiten' te
verklaren uit de oude techniek van
omheiningen en wanden, als afsluitingen, te vlechten.
WVD II afl. I. 54, WNT VIII 3239,
NEW 415.
luimen loeren (wnbr., belgnl.). =
mnl. lumen 'belagen'. Van een zelfde
basis waarvan ook loeren en luipen
gevormd zijn.
OV 1214, NEW 416.

luning mus (ensch., achterh.). = os.
hliuning ~ luid ~ got. hliuma 'ge-
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mnl. lortsen 'sleuren, slepen', of,
onder invloed van dit werkwoord,
vervormd urs II f.
LB XXXII, 243-250.
lutske poosje (oostnbr.). Wschl. door
dissimilatie < * luttikske: verkleinw.
van luttik | . In ieder geval ~ lut f.
OTII216.
lutte I, Iaat sukkelaarster (wvla.,
leuv.). < eigennaam Alijt.
HCTD VIII 261-266.
lutte II zuigdot (vla.). Afl. bij vla.
lutten 'zuigen, lurken'. Wschl.
klankschilderend.
WNT VIII 3373.
luttik weinig, klein (nholl., gron.,
dr.). Afl. bij lut f. ~ letter f 'weinig'.
Boekenoogen
600,
Hadderingh/Veenstra 172.
luug, luëg gulzig, welig (hasp., hagel.). Bij Kiliaan vermeld als (vet.) en
vertaald met 'avidus, vorax'. ~ witruss. lykac 'slokken' en Homerisch
laukaniê 'keel'.
TT 50, 158.
luuk streng (znw.) (vla.). ~ luiken |
'vlechten'.
WVD II afl. III 25.
luus, luusj, leus vlotgras, riet (oostnl.). ~ lies 'zegge, vlotgras' en, als
alleen voorkomend in nl. en Duits,
wschl. een substraatwoord. Mogelijk
ook ~ lis: maar ook mogelijk v.e. i.e.
wortel die aanwezig is in lat. lutum
'slijk'.
Amkreutz e.a. 184, Heukels 113, 56,
EW231.

hoor'. Dus: 'de lawaai makende'.
TON kit. 7, Kluge 724.
lupse slootje springen met een aanloop (bommel.). Waarschijnlijk niet
rechtstreeks van lopen (= eng. leap
'springen', oeng. hlëapan 'springen',
ofri. hläpia 'springen') afgeleid, maar
van een daarvan gevormd mnl. loppen 'lopen'. De s heeft hier intensieve functie, zoals in jukse \ naast
jeuken.
Van de Water 105.
lurp, lurk buikzoet (wnbr.). ~ lerp
'zweep', zaanl. lerp \ 'tong', Maasen -Waals lèèrpe 'eentonig zingen'.
Grondbet. van de wortel was 'los
bengelend'; daaruit ontstond 'slap,
week' enz.
TT XXXIX 109-112.
lurpe lang en hoorbaar drinken
(Zeeuws). = eng. dial. lurrep 'gulzig
verzwelgen'. Van een klanknabootsende basis die ook in lurken, slurpen, lat. lurcor 'ik slemp' en in gr.
lärugks 'keelgat' aanwezig is.
Ghijsen 561, EDD III 695, IEW 965.
lut, (dimin.) lutje, luttien weinig,
beetje (Zeeuws, n.oostnl.). Niet buiten het germ. optredende wortel, met,
gezien afleidingen als luttik f, nl.
luttel en andere klinker in got leitils
'klein', sterk affectief karakter.
OV I 126, Hadderingh/Veenstra 172,
Ghijsen 562, EW 236-237, WNT
VIII 3362.
lutsj boomwagen (ovla.). Afl. bij
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ma - maar

M
maandegood goed in gemeenschappelijk bezit (dr.). Ss. van maande |
en good (= goed).
Hadderingh/Veenstra 174.
maandracht valse zwangerschap
(antw.). Aan invloed van maanlicht
worden met name in de Opperpalts
ongewenstheden bij de baring
(schuchtere en maanzieke kinderen
en misgeboorten) toegeschreven. In
het lemmawoord bewaart het antw.
een relict van een volksgeloof dat in
conreto in de Nederlandse en Duitse
ethnologische literatuur niet voorkomt. Synoniemen zijn in Antwerpen
péérdedracht en molledracht (zie
hiervoor mol f 'bof).
Cornelissen/Vervliet 786, Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens
VI 503, meded. M. van Zuylen,
maank, mak tussen (gron., dr.).
Oorspr. voorafgegaan door een voorzetsel, zoals in eng. among (letterlijk
'in een mengsel') ~ mengen.
Hadderingh/Veenstra 174, Ter Laan
515, W. de Vries 1895, 14.
maankzaod graan van gemengde
samenstelling (dr.). Eerste deel =
maank j .
Hadderingh/Veenstra 174.
maar gracht, afvoerkanaal (gron.). =
mnl. mare 'stilstaand water = ofri.
mar 'gracht'. Ofwel « lat. mare 'zee'
ofwel = nl. meer (= lat. mare. russ.

ma mand (zholl.). = mand.
Roeleveld 107.
maachien meisje (dr.). < maagd met
verkleiningssuffix.
Hadderingh/Veenstra 173.
maak testament (dr.). Afl. van maken; vgl. A.B. vermaken 'bij testamenttoekennen'.
Hadderingh/Veenstra 173.
maal I reiszak, zak als kledingstuk
(wvla., limb., Zeeuws). = mnl. male.
ohgd., os. malaha. Uit het germ. »
fra. malle 'valies' » eng. mail. Geen
verdere etymologie.
WNT IX 20-21, Kroesels 127, Ghijsen 564, De Bo 579.
maal II meel (kamp., dr.). = nl. meel,
hgd. mehl 'id.'. ofri. mele 'id.', ono.
mjol 'meel', fri. moal, moël 'id.'. Vgl.
voor de aa (en oa, oë): Schiermonnikoogs staole 'stelen', laoze 'lezen',
bràke 'breken'. Mogelijk Fries substraat of invloed van malen.
OT IV 141, Sassen 71, Spenter 6062, WNT XXVII 376.
maan klaproos (Salland, Twente). =
hgd. mohn 'id.' ~ gr. mêkôn (Dorisch
= makoori) 'papaver', obulg. makü
'papaver'.
Brok 93-101.
(in de) maande gemeenschappelijk
(dr.). Afl. van een heterofoon van
(ge-)meen.
Hadderingh/Veenstra 174.
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màieluk griezelig, akelig (wnbr.).
Lett.: wat te (ver)mijden is.
Hoeufft 400, Van der Made 67.
main, mein meisje (n. van overijs.).
= eng. maiden 'id.', ohgd. magetïn
'id.'. = ni. maagd (= got. magaths
'meisje') met verkleiningssuffix.
TNTL XXXIV 295.
maintjn gemeenschappelijk zaken
doen (gron.). Afl. bij gemeen 'gemeenschappelijk' (= lat. communis >
fra. commun).
W. de Vries 1895,52.
makerij erfmaking (dr.). ~ maak \
'testament".
Hadderingh/Veenstra 174.
makken, mekken spijbelen (zholl.,
zutr., Land van Altena). Verkort <
dial. schooltje makken (= fri. skultsje
meïtsje) < schuiltje maken 'zich schuil
houden'.
Kroesels 153-154, TNZN 7, 10,
Scholtmeijer 1993, 84.
makraasbloem sering (Waasmont en
omg.). Het eerste deel is de naam van
de H. Macarius. Vroeger werd deze
in Waasmont speciaal vereerd. Zijn
feestdag valt in mei, de maand waarin
de seringen bloeien.
Brok 212.
malem, malme, malwe melde
(antw., wvla.). ~ melde (= hgd. melde
'id.', os. maldia 'id.') en ozw. molde
'id.'.
Wschl. ~ malen en meel, gezien het
wit bestoven uiterlijk van de bladeren. Voor de verhouding m:w vgl.
dial. zwalme naast zwaluw en dial.
murm < murw.
Cornelissen/Vervliet 790, De Bo 584,
NEW 436.
malie schakel (ten w. van Brussel). =
malie (« fra. maille 'maas').
TT XIV 166.

dial. more 'meer', maar zonder oorspr. umlautsfactor).
Crompvoets 295, WNT IX 40.
maarkolf, maerkef, merkoef, meelkörf, malkörf, marklau, markloper, marklover, markrover gaai
(oosten en midden v. nl.). = de naam
van de spotter markolf, ss. van mark
'grens' en wolf Zo'n Germaanse
naam is dikwijls samengesteld uit een
deel v.d. naam v.d. vader en een deel
van de naam v.d. moeder.
Bernaerts 75, TT I 99, DB III 18,
WNT IX 408, TON kit. 14, Vos/Van
der Wijst 104.
maarkolle gaai (achterh., vel.). Contaminatie van maarkolf ] en meerkol
'meerkoet'.
TTI 100.
maarte dienstbode (zuidelijke stukken van belgnl.). < Martha, die in de
bijbel (Lucas X 40) een dienende
functie innam. Andere voorbeelden
van eigennamen die tot soortnaam
voor een bep. maatschappelijke functie geworden zijn, zijn Caesar, dat
keizer en tsaar werd en Karel, dat
russ. korolj 'koning' werd.
TT XI 218-223.
mad zwad (oostelijk gron. en zlimb.).
Afl. van maaien.
TNF kit. 127.
maggelen knoeien (geldov.). = maggelen 'stelen', een woord uit de dieventaal « hebr. mâhal 'wijn vervalsen', evenals russ. machlevatj 'bedriegen' en hengeloos magol 'kapot'.
Ander vocalisme, niet verwonderlijk
in een leenwoord, vindt men in dr.
moggeln 'knoeien', russ. muchlevatj
'bedriegen', duits bargoens moheln
'besnijden, speelkaarten door sneetjes
kenmerken'.
TT 50, 157-158.
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mallieg ieder (kerk.). = mnl. manlijc,
male = eerste deel van nl. malkander,
mekaar = ohgd. manno gallk = 2e nv.
van man 'mens' met (ge)lijk 'alles,
ieder'.
Amkreutze.a. 186.
malm turfmolm (Reuver). = got.
malma 'zand' ~ melm f.
Crompvoets 185-186.
malooi in één keer te malen hoeveelheid graan (west.hasp., aangrenzend
stuk van ovla., oosten van brab.).
(Via romaans) « lat. *molinata, vdw.
van lat. *molinare, afl. van lat. molinum 'molen'.
TT XXI 157.
mamme
uier
(Tholen,
St.Philipsland). = mnl. mamme 'vrouwenborst'. Evenals lat. mamma
'moederborst, moeder, zoogster'
oorspr. kinderwoord, dat de zuigbeweging uitdrukt.
HCTD X 113-184, NEW 425.
man slechts, maar (westerw., dr.). =
sat., ndd. man 'id.'. Voor de m vergelijk nl. maar < mnl. en ware, waarin
en ontkenning is en ware de aanvoegende wijs; vgl. wäre het niet dat....
Het woord man is verkort uit en ware
(hei) n(iet).
Ter Laan 520, Kocks 712, Book 5758.
mandel, (volksetym.) mantel hok
van schoven (ovla., belgbrab.,
belglimb.). = hgd. mandel 'hok van
korenschoven, hoop gebonden aren
of stro'. ~ lat. manus 'hand', lat.
manipulus 'bundel'. Vgl. bretons
malan 'garf.
TNZN VII 7, WNT IX 187-188,
Kluge 458, Goossens 1963, 1, 136.
WLD I afl. IV 78, Festschrift Stellmacher 1999, 317-321.
mandiêlig gemeenschappelijk (dr.).

man = heterofoon van (ge-meen), dîel
= deel.
Hadderingh/Veenstra 175.
mäng wildvlees, etterbal (hasp.). Vgl.
eng. mange 'schurft'. « ofra. mangeue 'jeuk' (~ lat. manducare 'eten'
~ lat. mando 'ik kauw', oind. math
'vreten' en nl. mond). De grondbetekenis van de basis hangt wel met het
gebit samen.
Tuerlinckx 389, ODEE 551, IEW
732-733.
mangele ruilen (vla., brab., zeel.).
Afl. bij os. mangön 'handel drijven',
hgd. mangen 'in oude rommel handelen'. Mogelijk gevormd bij lat.
mango 'slavenhandelaar' (vgl. gr.
magganeüö 'ik bedrieg'), of ~ mengen.
WNT IX 196-197.
mangs, smangs soms (n.oostnl.). Met
bijwoordelijke s (in smangs nog eens
proleptisch) < maank Î 'tussen'.
Hadderingh/Veenstra 175, Wanink
140, Oeze Volk III 114, WNT IX
210.
mangzjere eten (kerkr.). « fra. manger 'eten' < lat. manducare 'eten'.
Afl. bij lat. mandere 'kauwen'.
Amkreutze.a. 187.
mans, maans voorgoed onvruchtbaar
(brab.). = bij Kiliaan als kemp. vermeld 16e-eeuws mans met de betekenis 'niet drachtig'. Vgl. beiers mänzig
'in hetzelfde jaar geen kalf meer
dragend', roem. mïnz 'veulen', it.
manza 'nog niet gedekt rund', it.
manzo 'os', engadinisch manz 'jonge
stier', waals mos 'onvruchtbare koe',
gaelisch minnseach 'geitje'. Wschl. ~
alb. ment 'ik zuig' en ohgd. manzon
'tepels'. Het voorkomen van a zowel
in germaans als romaans doet denken
aan oude ontlening. Mogelijk oorspr.

manteloavent - marel

naar de vlekken genoemd. Mogelijk
zou er ook verwantschap met lat.
macula 'vlek' kunnen zijn (aan welks
k in het germ. een h zou moeten beantwoorden, die later intervocalisch
verdwenen is) maar het is onzeker of
de k van macula oorspronkelijk is.
Daan
1942,
425,
Hadderingh/Veenstra 180, IEW 966.
maolplak zakdoek (limb.). Ss. van
maal f en plak (= hgd. placken
'lap'). Vgl. plag î 'hoofddoek'.
Kroesels 127, NEW 523, Kats 289,
Endepols 322, WNT XII2189-2193.
maot laaggelegen stuk weide- en
hooiland (dr.). Afl. van de wortel van
maaien.
Hadderingh/Veenstra 176.
marbel, molleber, mulver, murmer,
murpel, mervel, mervelär knikker
(zholl. eilanden, znl.). « fra. marbre <
lat. marmorem 4e nv. Knikkers konden van marmer zijn. De betekenis
'knikker' is echter niet in het romaans
aanwezig en zal dus in het nl. ontstaan zijn.
Roukens
272-279,
Heestermans
1988,8.
marder marter (achterh.). = hgd.
marder 'id.'. Misschien ~ meert ]
'bunzing'. ~ lit. marti 'verloofde
jonge vrouw, schoondochter'. Mogelijk is het benoemingsmotief, een
bepaalde soort verwantschap, nog een
totemistisch relict. Nl. marter « fra.
martre « germ. *marthor.
FWH415.
marel (ook is ss. marelgrond) bep.
kleiachtige als mest gebruikte aarde
(vla.). = mnl. marie 'id.'. Evenals
eng. marl 'id.' « ofra. marie « gall.
*margila (» mlat. margila). Afl. van
bij Plinius als Gallisch genoemd
marga. De bemesting met mergel

een Illyrisch Alpenwoord voor 'nog
zuigend jong rund en jong paard'.
Vos/Van der Wijst 104, WBD I 354,
WNT IX 222, REW 431, IEW 729.
manteloavent kachel (kerk.). Het
eerste element slaat op de aardewerkommanteling, het tweede is nl. oven
(= hgd. of en, ofri. oven, eng. oven,
ono. ofri) met paragogische t.
Amkreutz e.a. 187, EW 273.
manzee middageten (Zeeuws). « fra.
manger 'eten' < lat. manducare
'eten', afl. bij lat. mandere 'kauwen'.
Ghijsen 571.
maodeke bruidje in de processie
(wnbr.). < *maagdeke. Vgl. voor de guitval: maatjesharing < maeghdekens
haerinck in 1599.
Heestermans 1988, 16.
maog schelm, rakker, kerel, opgegeven in de verbinding: rowwe mäöge
(twents). = nl. maag 'verwant' = hgd.
mage 'verwant' = got. mêgs 'schoonzoon'. Verdere etymologie onzeker.
Het Twentse woord is bijzonder pejoratief ontwikkeld.
Bezoen 1938, 48, Dijkhuis 642.
maoi, maai, mei, meisj, maal knikker (limb., hagel.). Mogelijk « wa.
maye (= fra. maille 'kleine munt';
dan is de term uit een spel met munten overgenomen).
Roukens 275.
maoi jonge koe die nog niet heeft
gekalfd (achterh., Meierij, nlimb.). ~
gr. mëlon 'klein vee'. Wschl. ~ smal
(= eng. small 'klein'; hierin mobiele

4
TON kit. 5, WBD 347-348, DB VIII
69-71, WBD 348, DB VIII 73.
maolems mazelen (Urk), meulens
mazelen (dr.). Wschl. van dezelfde
basis waar ook hgd. malen 'schilderen' op teruggaat. De ziekte is dan
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marti 'bruid, schoondochter'. Het
woord zou dan oorspronkelijk een
taboebenaming zijn. Wezels worden
nl. ook in andere talen als 'bruid'
betiteld zie bvb. dee. brud 'bruid,
wezel' en roem. nevästuicä 'gehuwd
vrouwtje, wezel', afl. bij een leenwoord uit het Slavisch (vgl. russ.
nevésta 'bruid'). Door de Grieken
werden wezels als jaloers op bruiden
beschouwd.
WALD, de weerld B 405, Gallóe
1895, 28, ALE Commentaires I Fase
II 145-218, DLRM 1958,541.
martelgaus (laatste versierde schoof
bij een) oogstfeest (zlimb.). Het eerste deel wijst op de wrede behandeling die men soms bij zo'n feest een
dier aandeed of op het geselen van de
laatste schoof, wat voor Geilenkirchen geattesteerd is. Het tweede deel
is vervormd uit gast Î 'hok v. korenschoven'.
Album Blancquaert 243-247.
maseur schoonzuster (wnbr., Waas,
Klein-Brabant, antw., hasp., zvla.). «
fra. ma soeur 'mijn zuster'.
Weijnen 1937, par. 227, Cornelissen/Vervliet 795, TNZN V 7.
masjel vrouwelijke hennep (Cadier).
« lat. masculus 'mannelijk'. Dit wijst
op oude verwarring van de mannelijke en vrouwelijke plant.
TT XXXVI 102.
maske I schakel (z.v. wvla., op de
grens tussen limb. en antw.). Vgl.
mnl. maessce = nl. maas, hgd. masche, fri. mesk. Van een wortel die
knopen betekent en aanwezig is in lit.
mäzgas 'knoop'.
TNZN VIII 8, FWH 407, DELF 376.
maske II bijenkap, masker (limb.). =
16e-eeuws masche 'masker' « fra.
masque 'masker' « it. maschera «

werd het eerst door de Kelten toegepast. NI. mergel stamt rechtstreeks
van de Keltische of mlat. vorm.
WVD I Ie afl. 60, ODEE 556.
markoen koningszeer (znl.). Genoemd naar de H. Marculphus, Benedictijner abt, die volgens de legende
lijders aan koningszeer genas.
Weijnen/Ficq-Weijnen 140, 261.
marmiet, berm iet, bellemiet, m iet
koperen ketel (limb., brab.). « fra.
marmite (met onbekende etymologie).
Van de Voort 92, Crompvoets 276,
Roukens 170-171, WBD 311.
marmot vlinder (div. znl. dial.).
Volksetymologisch uit mot 'vlinder,
nachtvlinder' (= hgd. motte, eng.
moth, ono. moti). Verdere etymologie
onzeker.
HCTDIX361,EW254.
maroat lawaai (Puttershoek). < mnl.
baraet 'bedrog, lawaai' « ofra. barate
'verwarring, opschudding'.
Eigen mat.
(op) marode, (op) merote, (op)
menrode op stap, aan de zwier (Urk,
Zeeuws, znl.). « fra. à la maraude,
afgeleid van fra. maraud 'zwerveling' maar oorspr. 'kater' en als zodanig onomatopoetisch.
DELF 371, WNT IX 260, Ghijsen
572, Daan 1942,453.
marollen religieuze zusters (leuv.). «
fra. maricoles 'bep. orde'.
Goemans 311.
marte wezel (geldov.). = ndd. marte
'id.' « fra. marte 'marter' « frankisch
*marthor (> achterh. marder 'marter'
en hgd. marder 'marter'). NI. marter
daarentegen is « fra. martre (eveneens « frankisch *marthor). De verdere etymologie is onzeker. Niet
onwschl. is nauwe aansluiting bij lit.
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masse - meeje
arab. mashara 'bespotting, clown'.
NI. masker (met r) zal door het it.
beïnvloed zijn.
WLD II afl. VI 56, afl. V 171, NEW
430.
masse maas, breisteek (dr., nholl.). =
maske 11.
Hadderingh/Veenstra 179, Boekenoogen 615.
massel I, (afl.) masselaar mannetjeseend (wvla., fravla.). « ofra. masle
'id.' < lat. masculus 'mannelijk'.
Foerste 57. TNTL LIV kaart t.o. blz.
245.
massel II, masser moederkoren
(brab.). = oudnnl. masel, maser 'vlek'
= ohgd. masala 'bloedgezwel' = nl.
mazelen (meervoudsvorm). Afl. van
mnl. mase 'vlek' (= ohgd. masa
'wond, litteken'). Misschien ~ lat.
macula 'vlek', gr. mömos 'schandvlek'.
WBD 1481, WNT IX 287, NEW 432.
masselen bevlekken, bevuilen, smeren (gez. van schoenen) (znl.). ~
oudnnl. masel 'vlek' en mazelen, afl.
van mnl. mase 'vlek' (= ohgd. masa
'wond, litteken'.
WNT IX 287, Tuerlinckx 380.
mast I zeer zware hamer (hasp.). =
mnl. masse 'knots' « (o)fra. masse
'ijzeren vierhoekige klophamer' (~
lat. mateola 'bep. landbouwwerktuig").
TT XVI 180.
mast II bep. aantal strengen garen
(antw.). Misschien = belgnl. mast
'voor kleding van de soldij afgehouden bedrag', met paragogische t <
gelijkbetekenend mas (via fra. masse
'massa'?) « lat. massa 'klomp' « gr.
mäza 'massa'.
Cornelissen/Vervliet 286.
mast III voedsel (hagel., hasp.). =

mnl. mast 'id.', = hgd. mast 'vetmesten', = eng. mast 'varkensvoer' ~
oind. mëdas 'vet'. Grondwoord v.
mesten 'vet maken'.
WNT IX 292-193.
mat, matten (mv.) vlokken in de
melk, gestremde melk (znl.). De
enkelvoudsvorm komt evenals hgd.
matte 'wrongel' en fra. matte 'gestremde melk' wschl. rechtstreeks «
lat. gesubstantiveerde vorm mattus
'neergeslagen' (= fra. mat 'compact'). De meervoudsvorm komt via
het fra.; vgl. fra. maton en Normandisch les mattes.
Berns 126, WNT IX 300, WBD 1020.
mater moederkruid, boerenwormkruid (brab., vla., limb.). « lat. mater
'moeder'; vgl. heteroniem moederkruid.
Heukels 65, WLD I afl. V 140, Cornelissen/Vervliet 797.
materie, matere etter (div. dial.). =
materie « mlat. materia.
TNFkrt. 115, WNT IX 309-310.
me men (Meierij, kerkr.). < men <
man in de oorspr. bet. (vgl. jan en
alleman) 'mens'.
Amkreutz e.a. 188, De Bont 1959,
399.
mechöchel dikke vrouw (Gemert). =
16e-eeuws nl. machachel 'vuile of
lelijke vrouw'. Wschl. « sp.
muchacha 'meisje'.
Vos/Van der Wijst 105.
mee grootmoeder, oude vrouw (znl.).
< meter 'doopmoeder' « middellatijns
matrina 'meter'. Afl. bij lat. mater
'moeder'. Grootmoeders waren en
zijn vaak meters van hun kleinkinderen.
WNT IX 475, NEW 440.
meeje, meie in dienst nemen (limb.).
= hgd. mieten 'huren' (~ hgd. miete

meel - meizen

'huur), ~ meepenning fKats 177, Amkreutze.a. 189.
meel strijkstok om zeis of zicht te
scherpen (nbrab., antw.). Van een i.e.
wortel die 'malen' en 'wrijven' betekent, en aanwezig is in nl. malen
maar ook in arm. mlmlem 'wrijf.
Van Vessem krt. tegenover blz. 34,
IEW716.
meelder,
maalder,
meerling,
smeerling, melluw merel (div. dial.).
= merel « lat. meruia 'id.' (etymologie onzeker).
TON I 85-93. krt. 10, IEW 35-36.
meepenning, meedpenning godspenning (oostnl.). Het eerste deel =
hgd. miete 'huur', eng. meed 'beloning'. ~ got. mizdo 'loon' (= oeng.
meord 'loon', gr. misthós 'loon',
avest. mizda 'loon'). Vergelijk voor
het consonantisme het eerste deel van
niezepenning f en hgd. miete 'huur'
met got. mizdo 'loon' en oeng. meord
'loon'. De r in uit z ontstaan en deze
door grammatische wisseling uit s.
Bezoen 1948, 42, WNT IX 357, Van
Schothorst 172, Roukens Kaart 47,
Kluge 478.
meer merrie (brab., oostnl.). = hgd.
mähre 'id.' < ohgd. meriha 'id.', ~
*maar 'paard' (aanwezig in maarschalk (= oiers mark)). Leenwoord «
Oud-Europees.
WNT IX 391, NEW 439, TNZN afl. 1
krt. 9, Beekes 1998,21.
mêêr akkergrens (belgbrab.). = mnl.
meer 'grenspaal' (diverse teksten
spreken van pael ochte meer) = eng.
mere 'grens (steen)' = fra. mur
'muur' < lat. murus < olat. moiros.
Zowel palen als stenen functioneerden als grens.
WBD 248-249, Eylenbosch 136-137,
IEW 709.

meers hooiland (znl.). = onl. (966)
mersc = eng. marsh 'moeras'. Afl.
van meer. Vgl. maar f.
RND vr. 20, Mooijaart 295-296, EW
244.
meert bunzing (gron, stellingw.). =
fri. murd. Misschien ~ marder f
TT IX 15, TON krt. 23.
meespats meestal (Twents, achterh.).
Sk. van meest (< mnl. meeste 'grootste') en part 'deel' met bijwoordelijke s.
Waninkl41.
meesteren (zich) geneeskundig (laten) behandelen (wvla.). Afl. van
meester 'geneesheer', « romaanse
ontwikkeling uit lat. magister 'leraar'
(afl. bij lat. magis 'meer'). Vergelijk
de betekenisontwikkeling van doctor
(afl. van lat. docêre 'onderwijzen') >
dokter 'arts'.
De Bo 595.
mêêt kerf, deel v. akker tussen twee
greppels (zholl, Zeeuws, antw., Fijnaart). ~ got. maitan 'snijden',
evenals moot.
Ghijsen 577, Opprel 71, eigen mat.,
Cornelissen/Vervliet 801.
meinsel, minsel, mingsel, muisel
ring aan de zeis (vla., aangrenzend
brab.). Met suffixsubstitutie « fra.
manchon (of mancheron of mancelori), afl. bij lat. manica 'want,
mouw'. Dezelfde betekenisovergang
ook bij de heteroniemen sloof en

moffel.
TT XIV 81-96.
meisje mengen (limb.). = hgd. mischen 'id.' = ohgd. miskan 'id.',
mndd. mischen 'id.', eng. mix. In de
tijd van de Romeinse wijnhandel «
lat. miseere 'id.'.
WLD II afl. II 29, Kluge 1975,480.
meizen de gevangen haring in man-

mekelen - melluw

den aftellen (zaanl.). Afl. van mnl.
meise, miese 'bep. maat. mand' (=
eng. mease '500 haringen' = ohgd.
meisa 'mand, draagkorf = ono. meiss
'korf, voederkorf). Verdere etym.
onzeker.
Boekenoogen 620.
mekelen veel geweld gebruiken om
vruchten uit de grond te krijgen,
mekkelen, meggelen, meggeren
(kemp.). Van een wortel die 'kneden,
drukken' betekende en aanwezig is in
bret. meza 'kneden', russ. mesitj
'kneden', gr. mageiros 'bakker, eigenlijk: 'kneder' en nl. maken (oorspr. bet.: 'de leem voor de wanden
kneden').
Cornelissen/Vervliet 799, IEW 696,
TT 50, 152-153.
mekke makker, maat (zbev., Schouwen). = oeng. (gè)mœcca 'maat,
echtgenoot', ~ ohgd. gimahho afl. bij
maken. Grondbetekenis: 'wie met een
ander samen iets maakt'. Wschl. is nl.
makker uit ouder *makke vervormd,
zoals nl. herder uit mnl. herde 'herder'.
Ghijsen 578, NEW 424.
melder, malder merel (limb.,
nbrab.). Niet < merel, doch uit merel
+ er-suffix. De eerste r is ni. vôôr de
/ weggevallen, zoals in dial. kei 'kerel' < kerel.
Goossens 1988, 35-36.
melkentweibak beschuitpap (dr.).
Tweede deel = hgd. Zwieback 'beschuit' (lett. : tweemaal gebakken).
Hadderingh/Veenstra 179.
mèlkors donderaal (Oerle). Ss. van
meer en korzen Î 'snorharen'. Het
dier leeft in plassen en heeft uitsteeksels bij de mond. De r van meer is tot
/ gedissimileerd wegens de r van
kors.

DB II 65-68.
melkvaal afgesloten hoek van het
land om te melken (gron.). Het tweede deel = nl. (mest)vaalt = mnl. vaelde = os. faled 'veestal' = eng. fold
'schaapskooi' ~ ouder deens fald
'schaapskooi' óf ~ vouwen (= hgd.
falten). De grondbetekenis is in ieder
geval duidelijk 'omheining' en niet
'mest'.
DB XXIV 205-215.
melkvaier afgesloten hoek van het
land om te melken (Hogeland). =
melkvaier f.
DB XXIV 205-215 (andere etymologie).
melkvaier afgesloten hoek van het
land om te melken (Hogeland). = Ss.
van melkvaal | + mndd. arn 'spits
hoekje'(= ern f).
DB XXIV 205-215.
melkvaart afgesloten hoek van het
land om te melken (westerkw.). <
melkvaal f of < melkvaier f.
DB XXIV 205-215.
melkwied, (volksetym.) melkriet
paardebloem (westelijk nl.). = mnl.
melquid 'lactarides'. Ss. van melk
(waarmee het witte sap wordt aangeduid) en wied tBrok 1991, 147, 153-154.
melkzoegers
kamperfoeliebloem
(dr.). Kinderen zogen er een zoetig
vocht uit.
Hadderingh/Veenstra 179.
meilever, melber, mebel merel (div.
dial.). < melluw f met -er-suffix. In
de laatste vorm is de / volksetymologisch ontstaan.
Goossens 1988,29,36.
melluw, melloew merel (ten zw. van
Eindhoven). < mei < merel « lat. meruia 'id.'. Het woordeinde is wschl.
door analogie naar het type zwaluw
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melm - mergen

ontstaan.
Goossens 1988, 29, 34, 36.
melm turfmolm (limb.). = mnl., os.,
ohgd. melm 'stof. Ablautend ~ molm
-malen- malm |.
Crompvoets 185, NEW 452.
meloon, beloon, bloon merel (z. van
belglimb.). Het eerste element =
merel (« lat. meruia 'id.'), het tweede
= hoorn 'mannelijke duif (= hgd.
(taub)horn: mogelijk ~ nl. arend, gr.
órnis 'vogel', arm. oror 'meeuw', hit.
ha-ra-na-as 'van de adelaar'.
DB IX 59, TT VI 176-179, IEW 325326.
mélter viszaad, mannetjesvis (leuv.).
Afl. naast oostends melte 'mannetjesharing', znl. milt 'viszaad'. Onder
invl. van milt 'bep. bloedvaatklier'
vervorm uit vla. melke 'viszaad,
mannetjesvis' (= eng. milk 'viszaad').
Vgl. voor de identiciteit van eng. milk
'viszaad' en eng. milk 'melk': fra.
laite 'viszaad' naast fr. lait 'melk'.
TTXLIX210.
mem moeder (nholl., vla., dr.). = fri.
mem 'id.'. Uit de kindertaal. Vgl. lat.
mamma 'moeder' naast lat. mater
'moeder'. Oorsprong: mogelijk als
heel vroeg door zuigelingen voortgebrachte klankgroep. Het woord is wel
identiek met mem 'tepel, borst'. Vgl.
ook mamme f 'uier'.
Hadderingh/Veenstra 179, WNT IX
511, 162,TNZNV6.
memel, miemel houtworm, bladluis
(antw.). Door metathesis < mnl. melm
'stof, droog zand' (= os., ohgd. melm
'stof), abl. ~ molm (= hgd. mulm
'molm'), abl. ~ got. malma 'zand'.
Vgl. ook arm. melm 'week'. ~ got.
malan 'malen' (= nl. malen).
Cornelissen/Vervliet 805, WNT IX
510, IEW 716-717, Heestermans juni

1997,41.
memmen zaniken, treuzelen (Meierij). < memmen 'aan de mem trekken,
zuigen' (afl. bij mem \). Vgl. voor
dezelfde betekenisontwikkeling: znl.
melken 'talmen'.
De Bont 1959, 390-391, WNT IX
502.
mendeur grote schuurdeur (wnbr.).
Ss. met mennen f.
WBD 126.
meneertiekje
lieveheersbeestje
(gron.). Ss. van meneer (= mijn Heer.
seil. God) en tiek f in Groningen ook
voor kevers en andere insecten gebruikt.
TT XXXIX 25-42, WNT XVI 18351836.
menik bep. handschoen voor steenkappers (hasp.). « wa. manique 'leren
handschoen' (= lat. manica 'mouw,
handschoen', afl. bij lat. manus
'hand').
TT XVI181.
mennen binnenhalen v.d. oogst of
het hooi enz., paarden besturen
(brab.). Wschl. via fra. mener 'leiden'
« vulglat. menare < klassiek latijn
minari 'bedreigen' (> 'voortdrijven
gez. v. trekdieren').
WNT IX 541-542, WBD 763.
[te] mentje van morgen (Meierij). <
te mettentijd (of: te mergentijd ?).
Het woord metten 'eerste gedeelte
van het dagelijks breviergebed' «
mlat. mattïna < lat. {hord) matutina
'morgenuur'; mergen = mergen | .
O V 1214,. eigen mat.
mergen morgen (div. dial.). In de
meeste dialecten ablautend ~ morgen
en in de andere met ontronding en
palatalisatie identiek met morgen.
Meded. der Kon. Ned. Ak., afd. Lett
NRdl.42,nr. 5.

merk - met

merk, mark, mork merg (Zeeuws,
vla., antw.). = hgd. mark 'id.'. Het
verschil in eindmedeklinker met nl.
merg (= os. marg, ohgd. marg, eng.
marrow, ono. mergr; vgl. ook russ.
mozg 'hersenen') gaat wschl. toch
niet op variatie in het oerindoeuropees terug, maar op een enigszins
singuliere ontwikkeling in sommige
westgermaanse dialecten.
Cornelissen/Vervliet 807, De Bo 587,
Ghijsen 584, IEW 750, NEW 438,
Weijnen 1991, 137-138.
merketon, melekaton grote gele
perzik (limb., brab., wvla.). « port.
marcotäo 'hartperzik' < vulglat. melum cotoneum < lat. malum cydoneum
iett: appel van Cydon. een stad op
Kreta'. Mogelijk komt het wvla.
woord « fra. mericoton (eveneens «
port. marcotäo).
Bernaerts 75.
mermou kleine wervelwind (Tungelroy). Volksetymologisch vervormd
uit houwmou ] of een verwante
vorm.
Kooyman 221.
mert, met maling (div. dial.). « fra.
mer de 'drek' < lat. mer da 'drek'.
TT XXX 184-185 (wijst etym. ten
onrechte af), Roeleveld 110.
mertje kneu (z. van belglimb.). Vgl.
sint-maartensvogel
(mogelijk
'kneu'); de rode borst en voorhoofd
herinneren aan de mantel van St.
Martinus.
TT XXIII 118-119.
mertuntje sleutelbloem (tilb.). Verkleinw. van betonte (« ofra. betonte <
vulglat. bettonica, vettonica, volgens
Plinius afgeleid van de Spaanse stam
van de Vettones).
TT XXXVIII 88-89, Brok 1991, 175198.

merwinde, miewinde, verwinde
haagwinde (ovla., limb.). Ofwel <
bewinde f ofwel < weewinde f ofwel
< breewinde f.
Brok 66-69.
mesalie gier (z.o. van zvla., Waas).
Eerste deel = dial. mis | 'mest'; -alie
< aal f 'gier'. De ie is mogelijk een
latere verzwaring. Vgl. dial. assie (=
as), zaanl. nirrie 'vloeibare koeiendrek', waar -ie bij woorden voor een
vormeloze massa voorkomt.
TNZN krt. 7, Weijnen 1980, passim.
messels, mezzels mazelen (n.oostnl.).
« ofra. mesel < lat. misellus, een verkleiningsvorm van lat. miser 'ellendig'. Verhullende benaming.
Weijnen/Ficq 49.
messelzwien mestvarken (dr.). Ss.
van de stam van mesten (afl. van mnl.
mast 'voer' ~ oind. mëdas 'vet' en
zwijn met el- invoegsel.
Hadderingh/Veenstra 180, EW 247.
messing mesthoop (znl.). = mnl.
messine. Met suffixverwisseling <
mnl. messen (= eng. mixen: met ander
suffix dan nl. mest en dial. mis \).
Uiteindelijk- miegen ] 'urineren'.
NEW 439-440.
mesuze, mesuus misstap (Zeeuws). =
mnl. misuus 'slechte daad' « ofra.
mesus 'misbruik, misdaad', of ss. van
aan fra. ontleend us 'thans: mv. zeden, gewoonten' met het nl. voorvoegsel mis.
Ghijsen 585, Mnl Wb IV 1744, De
Bo 602.
met I vet en vlees dooreengesneden,
in stukjes gesneden varkensvlees
(vel., achterh.). = eerste deel van
metworst = mndd. met 'varkensvlees
zonder vet' = got. mats 'spijs' = eng.
meat 'vlees, vero. voedsel'. ~ oind.
mëdas 'vet'.
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met - meut
moeder, vgl. gr. maia 'moeder(tje)'.
RoeleveldllO,TNZNVI3.
meujtel houtworm (hilv.). Afl. van
meutele \ 'peuteren'
Naaijkens 90.
meuk, mook rook (Zeeuws). Vgl.
oiers müch 'rook'. Met s mobile ook
~ smoken, eng. smoke.
Ghijsen 585, IEW 971.
meukel, meuk glunder (holl.). ~
meuken II f.
WNT IX 647, Woudt 67.
meuken I bep. inhoudsmaat van
droge waren (znl.). = mnl. muedeken,
modekijn 'schepel'. Wschl. na mud(=
mnl. mudde « lat. modius 'schepel')
nog eens « lat. modius 'schepel' en
wel in navolging van lat. modiolus
'bep. maat' in de vorm van een verkleinwoord.
Cornelissen/Vervliet 812, WNT IX
647-648, Mnl Wb IV 1768.
meuken II zacht worden van fruit,
zachtjes gaar worden (holl.). Ablautend ~ znl. muiken f 'id.'.
Cornelissen/Vervliet 838, Boekenoogen 629, Pannekeet 223.
meulvert, meulbert in één keer te
malen hoeveelheid graan (Maasdal
van belglimb.). Verholen ss. van
molen en vaart (~ varen 'rijden'); dus
lett.: wat in één keer naar de molen
gereden wordt.
Goossens 1992, passim.
meur, muur zacht, versleten, vergaan (n.oostnl.). = murw (doch in
tegenstelling
hiermee
eerstenaamvalsvorm) = hgd. mürbe 'zacht',
~ oiers meirb 'week', ~ oind. mrnâti
'hij verbrijzelt'.
TNTL LXV 30, Hadderingh/Veenstra
183.
meut sloom iemand (Terheijden).
Afl. van Terheijdens meute t 'zeu-

Van Schothorst 172, WALD De mens
B288.
met II dwaze vrouw, geit (AchelHamont). = 16e-eeuws mette 'trage
vrouw'. Wschl. oorspr. de eigennaam
Machteid.
Bernaerts75, L Th 543.
mets mes (limb.). < heterofoon van
ohgd. mezzisahs, oeng. meteseax,
beide verholen samenstelling. Het
eerste deel = met I | , het tweede is
os. sahs 'mes', ono. sax 'mes' (~ lat.
saxum 'steen' ~ lat. secare 'snijden').
Men ziet er wel een relict uit de
steentijd in, toen men met stenen
voorwerpen sneed: zo verbindt men
ook lat. rûpês 'rots' wel met lat. rumpere (fra. rompre) 'breken'.
EW 246, eigen mat.
metser metselaar (znl.). Afl. van
(dial.) metsen 'metselen' of direct
gevormd uit mnl. metse 'metselaar'
(= hgd. {stein) metz = ohgd. mezzo), «
een Romaanse vorm (ontleend » mlat.
macio) die ontleend is aan een afleiding bij het germ. ww. dat voortleeft
in nl. maken. Vgl. fra. macon 'metselaar'.
Roukens 333-335, kit. 67, EW 247,
FAND 84-85.
mettekoo, marteko kwajongen, aap
(znl.). « port. macaco 'aap', ofwel
diminutief bij 16e-eeuws marte 'aap'
~ eigennaam Maarten; vgl. in fra.
argot.: arbico (= arabier).
Kroesels 131, Vercoullie 184, Mazereel21,WNTIX270.
(de) metter (zien) allen overtreffen
(zbev., zvla.). « fra. maître 'meester'
(< lat. magister 'meester', afl. van lat.
magis 'meer').
Ghijsen 585.
meuje, meut, meu, moei tante (div.
dial.). In de kindermond vervormd uit
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meutelen - miede

derzak van paarden'. Afkorting v.h.
aan het Frans ontleende muselière
'voederzak'. afl. van de oudere vorm
van fra. museau 'snuit', zelf verkleinwoord van een niet geattesteerd
fra. woord dat identiek is met it. muso
'snuit' en Oudprovençaals mus met
onbekende etymologie.
Kroesels 173-174, DELF 403.
mezelaar merel (nbev.). < merel («
lat. meruia 'id.') met aar-suffix,
gecontamineerd met mees1?.
Goossens 1988. 30.
mezie, meze, meuzie, meuze mug
(vla. ). = mnl. meusie 'id.' ~ gr. muia
'vlieg'. ~ russ. mucha 'vlieg', ~ lat.
musea 'vlieg' Wschl. genoemd naar
het zoemend geluid; hierop duidt
vooral de m.
NEW 457.
mezik, miezek, miezeke onweersbeestje (Goeree-Overflakkee, wnbr.).
Waarschijnlijk is de vorm miezeke
secundair en is -ik, -ek hetzelfde
suffix als in havik, uibik f en andere
diernamen. Het eerste element = dat
van wvla. mezie f 'mug', waarvan de
afleiding op grond van het zoemend
geluid blijkbaar niet meer gevoeld
werd.
Ghijsen 588, Swanenberg red. 1993,
6.
miede I tijding dat het schip in aantocht is (nholl.). = fri. mie 'tijding',
het eerste deel van meepenning f =
hgd. miete 'huur' ~ got. mizdo 'loon'.
Metonymia: men kreeg voor een
goede tijding een fooi.
Pannekeet 223-224.
miede II bedeesd, beschroomd
(Zeeuws). ~ gron. miedsoam 'anderen ontziend'. Afl. bij mijden in de
secundaire betekenis van 'ontzien'.
Ghijsen 589, Ter Laan 536.

ren'. Grondwoord van meutelen f.
Van der Made 40.
meutelen, meuteren zeuren, zeurend
pijn doen (div. dial.). De basis mu
heeft een klanknabootsende oorsprong gehad zoals ook in hgd. muttern 'pruilen', ohgd. mutilön 'mompelen', tirools mutlen 'pruilen', eng.
mutter 'mompelen, mopperen' en
(buiten het germaans) lat. muttire
'een kik geven'.
WNT IX 650, Heestermans juni
1997, 41, IEW 751, Buizert-de Bruijn
35,TTLIII, 102-103.
meuten tegenhouden (achterh.). = nl.
(oni)moeten, os. motion 'ontmoeten',
got. (ga-)motjan 'ontmoeten'. Verder
onzekere eytmologie. Dat de betekenissen 'tegenhouden' en 'te gemoet'
samenhangen en dus in elkaar kunnen
overgaan wordt bewezen door de
etymologie van andere werkwoorden
als fra. rencontrer 'ontmoeten', dat
een afl. is bij fra. contre 'tegen', hgd.
begegnen 'ontmoeten', dat een afleiding is bij hgd. gegen 'tegen' en gr.
antiaö, dat zowel 'ik ontmoet (als
vijand)' als 'ik stel me tegenover iets
als verhindering op' betekent.
WALD de Mens C 555, Wanink 46,
Carl Darling Bück, Dictionary of
selected synonyms 1366.
meutigganger leegloper (valk.). Het
eerste element = hgd. müszig 'niets
doend', afl. bij hgd. musze 'vrije tijd',
mnl. moete 'vrije tijd', ~ nl. moeten,
got. gamotan 'plaats vinden' en nl.
ontmoeten.
Eigen mat.
meuzel I vlieg (z.w. van Lopikerwaard). ~ mezie \.
Kroesels 158.
meuzel II boodschappentas (Poperinge). Een oudere betekenis was 'voe-
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mieëler - mieren

mieëler, mieëlder schilder (Epen,
Teuven). Afl. bij vero. nl. malen
'schilderen' (= hgd. malen 'schilderen'; vgl. ofri. mëlia 'schilderen' en
got. mëljan 'schilderen') ~ nl. maal
'teken' en ohgd. mal 'punt'. De oorspr. bet. v.h. ww. is dus: 'van een
teken voorzien'. In het oosten van de
prov. Luik voorkomend maler en
möler zijn ontleningen aan hgd. maler (afl. bij hgd. malen) 'schilder'.
WLD II, afl. IX, 184.
mieëwesziekt ontsteking aan knie of
elleboog, soms t.g.v. een ingedrongen
splinter (venr.). Het eerste deel v.d.
ss. is de naam van de apostel Bartholomeus, die gevild werd.
Schols/Linssen 296.
miegaimer,
miegaimke,
miegoamer, miegemp mier (gron., overijs.). Het eerste deel is de stam van
miegen f 'urineren'. De vrouwelijke
mieren scheiden nl. mierezuur af. Het
tweede deel = eemt f 'mier' (met
suffixen).
Ter Laan 536-537, Kroesels 94.
miegelen, miggeln, miezele motregenen, misten (nholl., vla., n.oostnl.).
= fri. miggelje 'zacht regenen'. Afl.
bij miegen f 'urineren'.
OT IV 60-62 (onwschl. etymologie),
Boekenoogen 632, 637, Wanink 143.
miegen, mijgen urineren (n.o.,
nholl.). = fri. mige 'id.', lat. meiö
'id.', gr. oméikhein 'id.'. ~ mest.
Ter Laan 536, Hadderingh/Veenstra
181, Boekenoogen 632-633, Draayer
34, Wanink 143, NEW 441, WNT IX
695, OT IV 60-61.
miegiem bep. gele vlieg (gron.). =
(behoudens het suffix) miegaimer ].
Ter Laan 788.
miegommer, mieghummel mier
(n.oostnl.). Vgl. miegaimer f.

Ter Laan 536-537, NEW 442.
miemer, miemert (met paragogische
f), wiemer, wiemei rode aalbes
(limb.). = *wijnbeer. Ss. met beer f
'bes'. Voor overgang w » m vgl.
venr. maespel 'wesp'.
Roukens 1937 krt. 71, blz. 340,
Schols/Linssen 296, LB XVI 85-86.
mienken (mv.), minke gebrek, letsel
(wvla., Zeeuws). Wschl. geen afl. van
mank (vgl. verminken) « lat. mancus
'gebrekkig', maar gezien wvla. bn.
mink 'verminkt, mank' van een wortel die betekent 'schoner maken' en
aanwezig is in miers mengach 'verraderlijk', lat. mango 'bedrieglijke
handelaar' en Tochaars mank 'gebrek'.
De Bo 610, Ghijsen 590, IEW 731.
mienkes (maakng), gezichten trekken
(ensch.). Verkleinw. van ensch.
mienn 'gezichten' « fra. mine, misschien « het Keltisch, gezien bret.
min 'bek, muil'.
Bezoen 1938, 38, DELF 390.
mierek doelwit (zaanl.). Mogelijk =
mnl. merc 'doelwit' = merk of afl. bij
mieren ].
Album Blancquaert 289.
miereken, mirken mikken, turen,
loeren (nholl., brab., Kortgene).
Wschl. ^ merken. Afl. bij mieren f
Album Blancquaert 289-290, Pannekeet 224.
(zo) mierem (zo marem) samenvattend (zaanl.). « schoollatijn summa
summarum 'de hoofdsom'.
Woudt 68.
mieremet mier (belglimb.). Tautologische ss. van mier en eemt | 'mier'.
Album Baader 97.
mieren scherp kijken, mikken (oostvla., brab.). Meestal beschouwd als «
fra. mirer 'mikken' < vulglat. mirare

miertsvèùle - mis

'met aandacht kijken' < lat. mïrârï
'zich verwonderen'. Maar aangezien
miereken | het best als afleiding van
mieren beschouwd kan worden en dit
^-achtervoegsel in het wgerm. al
vroeg improductief schijnt, is mieren
misschien toch met lat. mirari oerverwant.
OV I 215, Cornelissen/Vervliet 814,
Album Blancquaert 289, Wilmanns
par. 87.
miertsvèùle, meersveule, sintermertesveugelke specht (limb.). Volksetymologisch vervormde leenvertalingen « lat. picus martius. De specht
was nl. aan de oorlogsgod Mars gewijd.
Veldeke 1993, 165-171, J. Balkestein, Onderzoek naar de oorspronkelijke zin en betekenis van de romeinse god Mars, 1963, passim.
miesje mengen (limb.). = hgd. mischen 'id.', ohgd. miskan 'id.', oeng.
miscian 'id.', eng. mix 'id.'. Met de
wijnhandel « lat. miscere 'mengen'
(met praesensvormend suffix ~ lit.
sumïsti 'zich vermengen'. ~ gr. mignünai 'mengen').
Amkreutz e.a. 193, WLD II Afl. II
23, Kluge 480-481.
mieske op kleinigheden letten, gluren
(nholl.). ~ twents en vla. miezelen,
mijzelen 'stofregenen, mistig zijn'.
Van een i.e. wortel meis die 'flikkeren, knipogen, nevel' betekent en een
uitbreiding is van een i.e. basis mei
met de betekenis 'minderen', aanwezig in nl. minder, lat. minus 'minder'
en russ. mig 'ogenblik'.
Karsten II 68, J. de Vries 1910, 84,
Gallée 1895, 72, IEW 711-714, WNT
1X701.
mièver kneu (rond Brussel). « fra.
mièvre 'popperig', met singuliere

klankontwikkeling « Oudnoordgermaans snœfr 'levendig'.
TT XXIII 119, DELF 388
mij ken uitwijken (ovla., Fijnaart). =
mijden (k ontstond in de imperatief)
ofwel = wijken en ontstond in verbindingen als wij en wijken niet. Vgl.
maar < en ware.
Album Pée 1973, 363-365.
mikke stroloods, schuurtje met
schilddak (vla.). = tweede deel van
hooimikke |.
WVDI afl. 11489-491.
mikkingen
zenuwtrekkingen
(Zeeuws). Afl. van mikken 'een kleine beweging maken' bv. in de uitdr.
kikken of mikken. Mogelijk duidt het
ww. oorspr. een beweging met de
ogen aan, blijkens serv. mlgati
'knipogen', russ. mig 'ogenblik' en
nl. mikken 'de ogen ergens op richten'.
Ghijsen 591, WNT IX 731, IEW 712.
mil mijt (dr.). = hgd. milbe = ohgd.
milwa. Abi. ~ malen. Vgl. voor de
klankverhouding: nl. geel = vla. geluw = hgd. gelb.
TNTL XXXIV 295, Kluge 478.
minke waarschuwend geluid maken,
gez. v.e. merrie als iem. het veulen
nadert (limb.). Met n-infix afgeleid
van limb. meken 'kwaadaardig roepen, gez. v.e. paard'. ~ mekkeren,
iterativum bij mekken 'geluid voortbrengen, gez. v.e. geit of schaap'.
Klanknabootsende oorsprong.
WLD I afl. 9, 69, WNT IX 475.
minneke lam (Meierij). Wschl. =
(verkleinw. van) minne 'kat'. Vgl.
fra. minet 'poesje', afl. van fra. dial.
mine 'poes'. Onomatopee.
WBD 901, WNT IX 755, DELF 390.
mis, mes mest (holl., utr., brab., oosten). = mnl. mis, mes = mndd. mes =
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misonnen - moems
Mat. Kern., mat. Willems, IEW 702.
moat, môët dienstbode (hag., hasp.).
< maagd (= hgd. magd, got. magaths
'meisje') ~ av. magava- 'ongehuwd'.
TT XI 224-229.
modde I modder (n.oostnl.). = 15eeuws modde 'vuiligheid' = eng. mud
'modder', zw. modd 'vuiligheid van
sneeuw'. Nl. modder is er een afleiding van. ~ oind. mutra- 'pis'.
Hulshof/Schaars 79, TNTL XXXIV
295, NEW 447.
modde II, mod vuil wijf (brab.).
Wschl. afl. van modden 'in de vuiligheid werken' (~ modde I | 'modder').
WNT IX 894.
moef onvriendelijk iem., pruiler
(antw., wvla.). ~ nl. muf. Wschl. van
een wortel die 'vuil zijn, stinken'
betekent en ook in modder aanwezig
is. Het nl. woord muf » hgd. muff
'schimmel, muffe kelderlucht (en
dientengevolge) knorrepot, ongemanierd iemand'. Dit woord wschl. via
de soldatentaal » nl. (scheldwoord)
wo/'duitser'.
WNT IX 990-991, NEW 450.
moeg, muug moe (limb., brab.,
zvla.). De g is niet uit een suffix -ig
maar <j < d> van moede.
OT IX 59-61, VIII 159.
moei, mul, moult baktrog (znl.). =
mnl. moele, moeide, moude. Wschl.
evenals hgd. mulde, muiter « lat.
mulctra 'melkkuip'.
WNT IX 960, WBD II afl. I 88.
moek gewrichtsontsteking (venr.).
Wschl. = mok III \.
Schols/Linssen301.
moems bof (zlimb.). Wschl. « hgd.
mumps 'id.' « eng. mumps 'id.' (afl.
bij eng. mump 'brommen'; metonymia als gevolg van de met de ziekte

fri. mjuks, oeng. meox, mix. ~ nl. mest
en messing Î, maar anders afgeleid.
NEW 439.
misonnen misgunnen (hasp.). Eerste
deel = voorvoegsel mis. Tweede deel
= mnl. onnen 'gunnen' = ono. unna
'gunnen, liefhebben'. Woord waarvan nl. gunnen (= ohgd. gi-unnan)
met een prefix is afgeleid.
Rutten 145.
misse erf (oostnbr.). = mnl. messen
'mesthoop' (= eng. dial. mixen
'mesthoop'). Zie messing. Het erf is
dus metonymisch genoemd naar de
zich erop bevindende mesthoop.
Swanenberg red. 1993, 142, 146,
ODEE 582.
misseun, missuun mismaakt (geldov.). Het eerste deel = voorvoegsel
mis-. Het tweede deel = mndd. sune
'mooi', mnl. siene 'mooi' = tweede
deel van got. anasiuns 'zichtbaar' ~
(met grammatische wisseling) nl.
zien.
DB XV 147.
misskarn mestvaalt (nholl.). Eerste
deel = mis | . tweede deel = fri. skern
(eng. dial. skarn, dee., zw. skarn
'mest'). ~ gr. skör 'drek', lat. museerda 'muizendrek', hit. sakkär
'drek'. Van een wortel die 'afscheiden' betekent en ook aanwezig is in
iers. sceirdim 'ik spuw uit' en lat.
discernere 'onderscheiden'.
Pannekeel 226, Boekenoogen 641,
880, IEW 947-948.
mit met (gron., zwdr., vel., utr., holl.,
noordelijk Zeeuws, walch., limb.). =
mnl. mit, os. miö, ohgd. mit, ofri.
mith, oeng. miö, got. mith. De i is te
verklaren uit de veronderstelling dat
oorspronkelijk op de dentaal een i
volgde, in tegenstelling tot gr. metó
'met'
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moer - mokke

verbonden verdrietige stemming).
Amkreutze.a. 196.
moer I veengrond (brab.). = ohgd.
muor 'id.', oeng. mór 'id.', mndd.
môr (» hgd. moor 'id.'). Ablautend ~
nl. meer (~ maar f). Betekent dus
oorspr. 'meerachtig of zeeachtig
land'.
WNT XIX 964.
moer II bezinksel, heffe (AchelHamont). = mnl. moeder, moer 'id.',
= ndd. móder 'id.' = hgd. mutter 'id.',
eng. mother 'id.'. Ofwel = moeder
'verwantschapsnaam' (vgl. fra. mère
de vinaigre), ofwel ~ modder (vgl.
mndd. möder 'droesem, moeras').
Bernaerts 76, Mnl Wb IV 1800,
1779, IEW 742.
moer III wortel (groente) (limb.). =
hgd. möhre, ohgd. moraha 'raap',
eng. more 'wortel', gr. brâkana
'moesgroente' (meervoudsvorm).
Roukens 338-340, krt. 70.
moeremet, moemet mier (limb.).
Tautologische ss. Eerste deel = ono.
maurr 'mier' (ablautend ~ mier).
Tweede lid = eemt f.
Kroesels 135.
moesoer veldsla (kerkr.). Ss. van
moes (= muis) + oer (= oor). Metafoor.
Amkreutze.a. 197.
moezel, muzel, muizel doedelzak
(znl.). « ofra. muselé 'doedelzak'.
WNT IX 1224, 989.
moezen pruilen (brab.). Wschl. =
hgd. mausen 'onduidelijk praten',
misschien met grondbetekenis 'mauwen'.
WNT IX 990.
móffele smullen (kerkr.). Afl. van
dial. moffel 'hap' (< mondvol).
Amkreutze.a. 197.
moggeln, (met prefix) vemoggeln

verknoeien (dr.). = hgd. mogeln 'bij
het spel bedriegen' = fri. môgelje
'vermolmen'. Heerder mogelen 'heen
en weer kruipen' is hetzelfde woord.
Wschl. ~ Duits dial. maucheln 'bedriegen'. Wschl. van een Germaanse
wortel die met mobiele s ook aanwezig is in smuikhandel, smokkelen,
hgd. schmiegen 'vlijen', oijsl. smjüga
'in iets kruipen'.
Sassen 49, Kluge 484, IEW 745,
Kocks 754, Bosch 28.
moierkwaal hysterie (antw.). Men
schreef de ziekte toe aan het zich
verplaatsen van de baarmoeder, die in
het mnl. moeder genoemd wordt.
Misschien zag men deze zelfs
kwaadaardig bezield door een vrouwelijke voorouder en bewaart het
woord zo een herinnering aan het
animisme.
Weijnen/Ficq 55.
mok I oud schaap, vrouw (scheldwoord), hoopje extra groeiend gras
(Tessels). Grondbetekenis of sexueel
('vulva') of 'rond iets'. Oorspr. andere velaar in no. dial. mugga 'stapel',
zw. dial. mugga, 'lelijk wijf, Zwabisch moeke 'vulva'.
OT I 182, WNT IX 1010, Berns 203207, NEW 451.
mok II mist (oostnbr.). = mok III |
'eczeem in de kootholte'. ~ oijsl.
mykr 'mest'.
OT IV 61, NEW 451 (andere etym.),
IEW 744.
mok III, moek eczeem in de kootholte (brab., dr.). ~ mhgd. müche
'ziekte aan een paardebeen'. = mok
II f 'mist'. ~ meuken f en muik f.
WBD 665, Berns 203-207, IEW 744,
Kocks 751, IEW 752 (andere etymologie).
mokke muts (wvla.). Misschien =
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mol - mooi

mok II t 'mist'. Beide zijn nl. 'omhullend'.
De Bo 618, OT I 182 en 309, OT IV
118-122.
mol bof, bep. gezwel bij de oren v.e.
paard (vla.). Oorsprong ligt in het
feit, dat men de mol als een demonisch dier beschouwt en het gezwel
op een molshoop lijkt.
Weijnen/Ficq 100-101.
molber, morbel bosbes (limb.). <
waldbeer. Ss. van wald (= nl. woud)
en beer \ 'bes'.
Roukens 351.
molk karnemelk (oostnbr.). = melk.
De betekenis karnemelk is een gevolg
van de armoe, tengevolge waarvan
men alle melk karnde en als vloeistof
alleen de overblijvende karnemelk
gebruikte. De melk kreeg toen de
naam romme (mv. van room).
Weijnen 1937, 161-163.
molkenteumer,
molkenteuver
nachtvlinder (achterh.). Ss. van een
heterofoon van melk en tovenaar. Het
volksgeloof denkt dat heksen in de
gedaante van vlinders 's nachts de
melk betoveren. Umlaut op tovenaar
komt zowel in ndd. tövener als geldov. tovenaar voor. De m van -teumer
< v«; -erer > -er.
WALD 313, WNT XVII 1344-1345.
molleplooi begrafenismaal (Kortrijk).
Het eerste deel gaat terug op maal (=
ohgd. mahal, mal 'gerechtsplaats', =
got. mathl 'vergaderplaats' >> mlat.
mallum 'gerechtsplaats'). Verdere
etym. onzeker. Tweede element ~
pooien 'drinken' met onzekere etymologie. Dus oorspr. bet.: 'drinkpartij voor de buurtschap'.
Leiegouw jrg 37, 325-327, Feist2
1923,264.
molster, molchter, molter, molchs-

ter, malster, muister, muiter, monster hoeveelheid meel als maalloon
(limb., antw., vla.). « lat. molitura,
welk woord in mfra. dialecten ook s
vertoont.
TT XXI, 155-157, WLD II afl. III
161, Cornelissen/Vervliet 830.
molte, muite hoeveelheid maalloon
(vla.). Wschl. < molter en muiter (=
molster t).
WVDIIafl.V291.
mommer, momboor voogd (znl.). =
ohgd. muntboro. Het eerste deel =
hgd. mund 'bescherming', tweede
deel van vuurmunj f. Het tweede
deel ~ got. bairan 'dragen'.
Roukens 260-266, kit. 49.
monete geld (limb.). Meervoudsvorm
van een aan lat. moneta 'munt' ontleend woord. Het nl. munt is, o.a.
gezien de umlaut, een veel oudere
ontlening, al uit de Romeinse tijd.
Amkreutz e.a. 198, Alsters e.a. 195.
monken, (met frequentief suffix)
monkelen
pruilen,
meesmuilen
(belgnl.). = mndd. munkelen 'zacht
smoezen', hgd. munkeln 'mompelen'.
~ mokken (= mndd. mucken 'pruilen')
vgl. lat. mugire 'loeien'.
Cornelissen/Vervliet 831, NEW 453,
EW 256.
mook, moke ingewanden, eerste
maag v.e. herkauwer, pens (znl.). =
Oostmiddelduits mauke 'brij'. Van
een wortel die 'glibberig' betekent en
ook aanwezig is in aan het germ.
ontleend prov. mauca 'ingewand'.
Van dezelfde basis = lat. mucus
'slijm'.
WBD 286, 364, IEW 744, Kluge 467,
WNT IX 1100.
mooi bewaarplaats voor appels (dr.).
~ zaanl. meul 'zacht' ~ malen.
OezeVolkl 187-188.
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moolt - mot
more, moor modder (znl.). < mnl.
modere 'id.' (> modder). ~ mndd.
mudde en eng. mud 'id.'. ~ oind.
mutra- 'urine', av. mûthra 'vuiligheid'.
WNT IX 1104.
moren, muieren, mure door de
modder lopen, in de modder wroeten,
troebel maken, omwoelen, door elkaar roeren, troebel worden (znl.).
Afl. bij moer II \ 'bezinksel'; vgl.
znl. moor, more Î 'modder'.
Amkreutz e.a. 199, Dorren 126, Jongeneel 43-44, WNT IX 1128, OV II
224, WBD 406-407.
mörg, mörgt hoofd (antw.). = (metonymisch gebruikt) Udens mörg
'merg' = ono. mergr 'merg' = russ.
mozg 'merg, (mv.) hersenen'.
Cornelissen/Vervliet 833, OV 1216.
môrsch, mùrsch, mus moeras, lage
weide (geldov.). Ablautend ~ meers

m ooit, molt, moolj, moelje, mouw
baktrog (limb., antw.). (Via Romaans?) « lat. mulctra 'melkemmer'
(afl. bij lat. mulgeo 'ik melk').
Roukens 153, krt. 16.
moor, moer waterketel (znl., geld.).
Beeldspraak voor moor 'iem. met
donkere huid', « lat. maurus 'oorspr.
bewoner v. Mauritanië, later ook
elders wonend iem.'. De ketel werd
zwart van op het vuur te staan.
WNT IX 1101-1102, Bernaerts 77.
moos, moons bijkeuken (wnbr.,
antw. en omg.). = znl. moze, fravla.
moeze, limb. moos 'slijk, vuiligheid'
= hgd. moos 'veen'. ~ ono. myrr (»
eng. mire 'slijk'). ~ obulg. müchü.
Van een basis die 'vochtig, modderig' betekent en ook aanwezig is in
mot I Î 'mist' en motregen. Betekenisontw.: 'slijk' > 'plaats waar de
vuiligheid langs gaat' > 'bijkeuken':
daar werd nl. afgewassen.
WLD II afl. III, 94, IEW 741-742,
WBD 64-68, WNT IX 1119-1120,
NEW 454, Bernaerts 77, WVD I, Ie
afl. 75.
moostem, moestem tuin ('s-GravenVoeren en Moelingen). Ss. van moes
en tuin (al komt tuin 'tuin' eigenlijk
in die omgeving niet voor).
Weiter par. 239.
moothuvel molshoop, mol (zlimb.).
De eerste betekenis is, gezien het
tweede element met betekenis: 'heuvel', de oudste. Vgl. voor het eerste
deel het eerste deel van moutwerp f.
Roukens krt. 83 en 84.
möp slecht gehumeurd (kemp.).
Wschl. ~ mopperen, frequentatief bij
ouder nnl. moppen 'mopperen', eng.
mop 'grimassen maken'.
Hoppenbrouwers [1996] 237, NEW
454.

ÎGallée 29, Dijkhuis 680.
mos liederlijke vrouw (wnbr.). = 16eeeuws mosse 'vuile vrouw'. « hgd.
musche 'straatmeid, jonge koe'.
Brabantia XLII, aug.-sept. 4.
mossel schakel (nlimb.). = morschel
'id.' in aangrenzende Duitse dial. en
~ moasche 'id.' in daaraan grenzende
Duitse dial. Afl. van maas (= hgd.
Masche). ~ lit. mezgù 'ik knoop,
brei'. ~ lit. mäzgas 'knoop'.
TT XIV 166, TNZN VIII 8,
Schols/Linssen 304, EW 238.
mot I mist (strook vanaf n.w. Overijssel tot zlimb.). = eerste deel van
motregen ~ zw. dial. muta 'fijn regenen'. Van een basis die 'vochtig zijn'
betekent en ook aanwezig is in oind.
mudirâ- 'wolk', nl. modder en gr.
müdos 'vochtigheid'. ~ smots I fOT IV 60-62, 118-121, IEW 741-
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mot - mozek

742.
mot II zeug (n.o.). = mot 'lichte
vrouw, meid' = hgd. mutze 'vulva'.
Van een basis die 'nat, vuil' betekent
en ook aanwezig is in mot I | .
TON krt. 21, NEW 456.
mot III eczeem in de kootholte (SintAgatha). Van dezelfde basis als mok
III \ 'id.' met oorspr. betekenis 'vuil,
nat'. Vgl. mot I î en mot II \
WBD 665, Berns 208, NEW 456,
IEW 741-742.
mot IV struik als deel v.e. heg (hasp.,
Brabant). « fra. motte 'heuveltje,
daarop staand kasteel'. Vla. mote
'heuveltje, daarop staand kasteel,
molenberg' « ouder fra. mote. Het
woord komt wschl. uit het substraat,
evenals zwits. mutte, Beiers mott
'opgehoopte aarde', it. mottet, mota
'hoop aarde'.
WBD 226, WNT IX 1174, WVD II
afl. V 12.
mote, mèut, moute moeite (limb.,
Twents). = os. môta, hgd. musze. Afl.
bij nl. moeten (= got. ga-motan
'ruimte vinden'). Betekenisontw.:
'ruimte' > 'mogelijkheid' > 'moeite
v.h. proberen'.
LB XIV 123, Kats 185, Schelberg
250, Bezoen 1938, 19.
mottevijver, mottewrijver, motterijver, mottendrijver, mottevager
vlinder (znl). Het tweede deel =
vijvere < wiewouter | . Het eerste
deel is oorspr. de naam van de nachtvlinder: nl. mot, hgd. motte, eng.
moth.
HCTD IX 329-382.
mourik, (ss.) haejmawwerik kneu
(rond de Peel, oostelijke bet., achterh.). Verwarring met marik 'vlaamse gaai' < markolf?
Schols/Linssen 190, TT XXIII 117,

TNZN V I 7, WALD Wereld B. 390.
mouter rijp, zacht, vermolmd (vla.).
= zw. dial. muiter ~ zw. multen 'rot,
vermolmd' (= no. molten 'zacht').
Ablautend ~ ohgd. maltr 'wegterend'.
~ eng. melt 'smelten'. ~ nl. mout. De
wortel komt met een mobiele s ook
voor in smelten en smout.
EW 254-255, IEW 718.
moutwerp, mottrap, moeltworm,
moerep mol (limb.). Vgl. hgd. maulwurf. De benaming duidt aan dat hij
een hoop opwerpt; het tweede deel
bevat nl. de wortel van werpen, het
eerste deel is ook aanwezig in oeng.
muha, muga 'hoop'.
Roukens krt. 83, NEW 451-452.
mouw I droge humusarme grond
(brab.). = mnl. moude, molde 'id.',
hgd. molte 'stof, eng. mould 'id.',
got. mulda 'stof. ~ malen, molm,
mul.
WBD 197.
mouw II mouwvormige rond het
been gelegen lies v.e. paard, uitzetting v.h. kniegewricht bij paarden
(vla., brab.). Metafoor van mouw
'deel v. kleding' (~ lat. movere 'bewegen', lit. mâuti 'opstropen').
Berns 211-213.
mouw III (zijplank v.e.) karbak (rond
Hasselt). = mouw 'baktrog' (= moolt

Î).
Goossens 1963 I 45-53, II 15, 18.
mouwer dertigtal, inz. van eieren
(peell.). < mnl. malder 'bep. droge
maat', afl. van malen. Dus oorspr.:
'zoveel als in een keer gemalen
wordt'. In de 18e-eeuw was malder
'bep. korenmaat' in gebruik in overijs., geld., limb., brab.
MNCDN XIII 56-57, DB XII 57.
mozek mestvocht (Meierij). Ss. van
moos t 'slijk, modder' en zeik 'uri-

muik - munne

'id.') « lat. muta 'kooi voor ruiende
jachtvogels', afl. van lat. mutare
'wisselen' (in casu: van veren). Ruiende jachtvogels werden nl. in een
kooi gezet.
WNT IX 1215, Ghijsen 608, Mnl Wb
IV 2027, OTIV 176, ODEE 574.
muiten ruien, van veren wisselen
(zolimb.). « lat. mutare 'wisselen'.
WLD I afl. XII 84.
muizelaar kneu (ovla., brab.). =
muizelaar 'doedelzakbespeler', afl.
bij moezel f.
TT XXIII, 117-118 (denkt aan afl.
van muis), TNZN VI 7, WNT IX
1224, 989.
muk pasgeboren kalf (Meierij,
Cuyk). ~ mok I f.
WBD 337.
mulder I meikever (versch. dial.). =
dial. mulder 'molenaar' = molenaar.
De naamsoverdracht hangt samen
met het witbestofte uiterlijk van de
mannelijke diertjes. Ook ziet men er
een totemistisch taboerelict in, omdat
ook andere dieren in andere talen
aldus worden benoemd.
WNT IX 1232, De Bont 1959, 412413, ALE I afl. 2 Commentaar 145
vlg., inz. 179.
mulder II tussendeur (nholl.). <
* middeldeur. Vgl. voor de / zijldurke|.
Pannekeet 231.
(mee) multen in grote menigte
(kemp.). Mogelijk « kloosterlat. multi
'velen'.
Cornelissen/Vervliet 839.
munne, mun, meun grote voorn
(geldov., achterh.). Vgl. nl. meun
'bruine zeevis met voeldraden', hgd.
münne 'bep. vis', Kleverlands (van
1477) moyne, os. muno, fri. mune,
meun, oeng. myne, eng. minnow,

ne'.
TTXXV132,TNZNI7.
muik, muuk plaats waar fruit zacht
wordt (znl.). - 16e-eeuws nl. muydick
'id.', mnl.limb. muedeke 'id.', ndd.
mudeke 'id.', silezisch maute 'bergplaats voor fruit', ~ ohgd. müttun
'schuur'. Van eenzelfde wortel als
modder, maar wel onder invloed
gekomen van muiken f.
Cornelissen/Vervliet 838, Schuermans 396, WBD 71, NEW 440-441,
458.
muikeien zo maar wat dromerig
zitten prutsen (tilb.). ~ nl. ter muik
'heimelijk', fri. te muuk 'heimelijk',
wvla. muiken 'achterhoudend en
geveinsd zijn', mhgd. muchen 'verbergen', meng, micker 'dief, lat.
muger 'valsspeler' en hgd. meucheln
'verraderlijk vermoorden'. Men kan
uitgaan van een grondbetekenis 'heimelijk'.
Swanenburg 1993, 258, Kluge 1975,
472, WNT IX 1197-1198, Mnl Wb
IV 2005, TT LUI, 102.
muiken, muken zacht (laten) worden, gez. van fruit (znl.). ~ holl.
meuken 'id.', vel. meujeken 'id.', ~
ono. mjükr 'week', ~ got. mukamodei
'zachtmoedigheid', ~ oudiers mocht
'zacht'.
Schuermans 396, NEW 458, EWD
487, Van Schothorst 174, Teuchert
223-226, Pannekeet 223, Boekenoogen 629.
muiseling ring van de zeis (ovla.). =
meinsel f, uitgebreid met het achtervoegsel -ing.
TT XIV 81-96.
muit, mute vogelkooi, inz. voor
ruiende vogels, (fig.) gevangenis
(znl., Zeeuws, Twents). Evenals eng.
mew 'id.' (maar dat via ofra., fra. mue
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munt - mùwtel

ohgd. munwa, gr. mainë (» lat. maena), lit. ménkè 'kabeljauw', russ.
menj 'puitaal'. De betekenis is in al
die talen niet steeds precies dezelfde.
Mogelijk betekende de basis 'klein';
vgl. arm. manr 'klein'. De acutus in
de lit. vorm wijst op een oorspronkelijke laryngaal achter de vocaal.
WALD, weerld B 327, Gallée 1895,
30, Gallée 1903, 222, Kluge 1975,
494, EW 247, IEW 731, Dijkhuis
684, Van Doorn 407, 85.
munt bnw. om een of andere reden
niet drachtig, znw. jonge koe die om
een of andere reden niet drachtig is
(vla.). Grondwoord van muntig f.
WVD I afl. rand 65, 175,197.
muntig, munsig niet drachtig (t.g.v.
versch. oorzaken) (brab.). ~ znl. mans
'niet drachtig', ~ Gaëlisch minnseach
'geitje', Beiers mänzig 'id.', alb. ment
'zuig', alb. mezat 'jonge stier', Illyrisch mandos 'klein paard'. Van een
basis die 'zuigen, zogen, zuigend
dier' betekent.
WBD 426-428, WNT IX 222, 1253,
IEW 729.
murer, muurder metselaar (limb.). =
hgd. maurer 'id.' « mlat. murarius,
afl. bij lat. murus 'muur'.
Roukens 333-335, kit. 67, WLD II nr.
9,2.
muts netmaag, vulva (z.v. brab.). =
hgd. mutze' 'vulva'. In ieder geval
niet identiek met het woord voor het
hoofddeksel, maar wschl. via het fra.
(vgl. fra. mousse) « it. mozzo < vulg-

lat. * muttiu- < lat. grondwoord van
lat. mutilis 'afgestompt'.
WBD 363, Berns 111-113, DELF
400
mutsel mutsaard (antw., zlimb.).
Contaminatie van heetsel t ®n
mutsaard 'id.', wschl. afl. bij mnl.
mutsen 'afsnijden', wschl. afl. van
een aan een Romaanse taal ontleend
woord dat ook in muts f 'netmaag,
vulva' voortleeft.
HCTD XIII 369.
mutten pasgeboren kalf (brab., vla.).
Afl. van mot II f met een ook in
veulen en varken aanwezig suffix dat
een jong dier aanduidt.
WVD 1 afl. Rund 39, De Bo 632, TT
Themanummer IV 100, WNT IX
1284-1285.
muug moe (oostnbr.). = afrikaans
moeg 'id.'. Vgl. oostnbr. muuj 'id.'.
Dezelfde verhouding toont ook valk.
tièèg 'taai' naast nl. taai. Ofwel was
de ontwikkeling moede > muuj > muug
ofwel is aan moede het suffix -ig
toegevoegd. Het mnl. heeft namelijk
naast onmoede 'onvermoeid' ook:
onmoedich.
Weijnen 1937, par 102 en 91, Hoppenbrouwers (1996), 238, P.J. Meyer
1944,62.
mùwtel houtworm, door de houtworm gemaakt zaagsel (oostnbr.). «
lat. mutilus 'bep. mossel'.
De Bont 1962, par. 91, De Bont
1959,418.

naai - naober

N
naai naald (gron.). = hgd. nadel =
eng. needie = got. nethla 'naald' (nl.
naald vertoont metathesis), afl. van
de wortel van naaien
Ter Laan 565.
naald nokbalk (nbrab., antw.).
Evenals nl. naald 'aanslaglijst' =
naald 'bep. metalen stift', gron. naai
f. Benoemingsmotief = 'een naad
bedekkend iets'. Immers naaien betekent ook fig. 'op elkaar spijkeren".
WBD 20, WNT IX 1361, 1345.
naalwasser, naalzeik gier (kerkr.).
Eerste deel = aal f 'id.' met metanalytische n.
Amkreutz e.a. 200.
naas neus (limb.). = hgd. nase. Ablautend ~ neus, abl. ~ lat. näsus 'id.'.
Vgl. oind. nas- 'id.'.
OT II 88-89.
nabbe, nobbe uitsteeksel (dr.).
Grondwoord van twents nabs 'noest,
kwast'. ~ navel, ~ naaf{= hgd. nabe,
ono. nof 'wielnaaf ) ~ oind. nâbhya'naaf, navel'.
Kocks 769, Dijkhuis 686, NEW 461.
nak, nakke nek (limb., zaanl., gron.,
dr.). = hgd. nacken (met secundaire
-n), zw. nacke 'id.'. Abi. ~ nek (=
ofri. hnekka, oeng. hneccd). Abl. ~
toch. knuk'id.'.
FWH 455, Hadderingh/Veenstra 186,
Tans krt. 11, Ter Laan 568.
nakend naakt (div. dial.). = mnl.

nakent. Ofwel = mnl. naket (> nl.
naakt), ofri. naked, eng. naked, got.
naqaths met w-epenthese, ofwel =
contaminatie hiervan met wvla. naken, ofri. naken, ono. nakinn, oind.
nagnâ. ~ lat. nudus (> fra. nu). Vgl.
hit. neku-manza.
Hadderingh/Veenstra 189, NEW 461,
eigen mat.
naks naakt (limb., oostnbr.). < naakt
met wschl. t.g.v. taboe singuliere s.
Vgl. nakend f.
Schols/Linssen 307, Amkreutz e.a.
201, Hoppenbrouwers (1996) 240.
namad nagras (geldov.). Ss. van na
en een afleiding van maaien zoals in
toemaat f.
TON krt. 3.
nane, naanje wieg (nholl., gron.). =
fri. nane 'wieg'. Stamelwoord zoals
mlimb. niena 'wieg', Toskaans nanna
'id.', Corsicaans nanâ (ww.) 'wiegen', nl. (kindertaal) ninne 'drinken',
port. ninha 'wieg'.
Daan 1942, 429, Karsten II 72, Ter
Laan 566, REW 480, 481, Pannekeet
232, TNTL XLVIII 222 vlg., OV II
223.
nanen, naanjen wiegen (gron.). Afl.
bij nane ].
Ter Laan 566.
naober buur (oostnl.). = ohgd. nahgibür (> hgd. nachbar 'id.'), nl. nabuur, eng. neighbour 'id.'. West-
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naodeme - nerig
baal 'aal met spitse bek'. Niet buiten
germ. ~ sneb en snavel, beide met
mobiele s-.
Ter Laan 569, Sassen 45, Dijkhuis
695, Boekenoogen 659, NEW 465.
neien, neiGn briesen, hinniken (znl.,
n.oostnl.). = eng. neigh 'id.', ijsl.
hneggja 'id.'. Wschl. oorspr. klanknabootsing.
TNTL XXXVIII 262, Sassen 72, De
Bo 641, NEW 467, Kocks 788.
neigeren briesen (staph.). Afl. bij
neien f.
TNTL XXXVIII262.
neindig flink, vlug (vel.). = mnl. genendich 'dapper'. ~ ohgd. nendan
'wagen', oijsl. nenna 'snel en krachtig uitvoeren', got. ana-nanthjan
'moed scheppen'. ~ oiers nëit 'strijd'.
Van Schothorst 177.
neks naakt (venl.). ~ naks f 'id.'. De
e is het gevolg van een / die in de
volgende lettergreep gestaan kan
hebben, blijkens ono. nekkvidr 'id.'.
Alsters e.a. 199.
nelke gras- en tuinanjer (zolimb.). =
hgd. nägelchen = mndd. negelken. Zo
genoemd om de overeenkomst van de
bloempjes met handgesmede spijkers.
Brok 1991, 35, Kluge 507.
nere voeden (kerkr.). = hgd. nähren
'voeden', (met voorvoegsel) generen
Î 'voeden', causativum bij genezen.
Amkreutz e.a. 202, ED 57.
nerf, erf, erft begroeide bovengrond,
zode, opperhuid, vuile korst inz. op
de huid (valkenb., Meierij). = hgd.
narbe 'litteken'. ~ eng. narrow. ~ nl.
naar 'eng'. Betekenisontw.: 'engte' >
'litteken' > 'huidkorst' > 'begroeide
bovengrond'.
TNTL XXXVIII 262, WNT IX 18391840, WBD 211-212.
nerig, (met voorvoegsel) generig

germ. ss. die letterl. betekent: 'wie
dichtbij iem. woont'; vgl. mnl. bouwen 'bewonen', got. bauan 'bewonen'.
Ter Laan 577, Roukens krt. 66, Dijkhuis 690, Kluge 499.
naodeme linkerkant v.h. paard
(zlimb.). Gereduceerd uit nao de
man; de man loopt nl. links van het
paard; nao betekent hier 'naar'.
WLDIafl. 9, 18.
naogelbuik, buiknagel navel (div.
dial.). Ss. van buik + navel. De overgang van v > g is tamelijk singulier.
Nog zeldzamer is de omzetting van
de samenstellende delen.
TNZN afl. 4, nr. 12, Weijnen 1966,
330, Weijnen 1991, 139.
naoneprul
dwergachtig
kereltje
(Land van Axel). Het eerste deel is
mnl. naen 'dwerg' « fra. nain 'dwerg'
< lat. nänus 'dwerg' « gr. nanos
'dwerg'.
Ghijsen616.
naosjaor nagewas (belglimb.). Ss.
van na en schaor | 'opbrengst'.
WLD I afl. IV, 18-19, WNT XIV
161.
nasjele gretig en smakelijk eten
(aarsch). Iteratief bij nassen | .
Pauwels 4, Kluge 503.
nassen, nasschen droog voedsel eten
(kemp., hagel.). = hgd. naschen
'snoepen', dee. naske 'snoepen', ~
got. hnasqus 'week' (?).
Cornelissen/Vervliet 847, Tuerlinckx
408-409.
nè voila, tiens (bruss.). < mnl. nem
'neem'.
Starck/Claessens 152, Mazereel 39.
nebbe, nebben snavel, gezicht
(n.oostnl.). = mnl., mndd. nebbe
'sneb' = oeng. nebb 'id.', on. nef
'sneb' = eng. nib 'id.'. ~ zaanl. ne-
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nerrek - neuter

nl. noot).
Teirlinck II 309, meded. G. de Smet.
neulen, nuilen zaniken, treuzelen,
zacht praten of loeien (oostnl., znl.).
= hgd. nölen 'zeuren, treuzelen'.
Wschl. < neutelen fKocks 804, Dijkhuis 700, OV II 224,
Bernaerts 79, NEW 469, Ter Laan
573, WNT IX 1887.
neuren zwellen v.d. uier (n.oostnl.).
Abl. ~ nuren 'id.' en met nl. uier. De
n- komt uit het ten grondslag liggend
znw. (vgl. wvla. neur 'uier') waar
metanalyse is opgetreden.
DB XV 145, TT XII48-51.
neuster neusgat (noordh.). Wschl.
relict « ofri. nosterl 'id.' (= oeng.
nosterl 'id.'< oeng. nosthyrl 'id.').
Vgl. oeng. nosu 'neus', eng. nose
'id.', en oeng. thyrl 'hol' (~ hgd.
durch 'door' (= nl. door)).
W. de Vries 1895, 24, ODEE 615.
neutelek, neudelek knorrig, dreinerig, boos, pijnlijk (nbrab., n.oostnl.,
limb.). < nodelijk of afl. van neutelen
ÎOT I 309 (over noten niet overtuigend), De Bont 1959, 433, Hadderingh/Veenstra 190.
neutelen talmen, zich met beuzelingen bezighouden (wnbr.). = ndd. dial.
nöteln 'talmen, zeuren', duits dial.
nüsseln = fri. neutelje 'zaniken'. Afl.
van mnl. noten 'paren' (= mhgd.
nozen 'iemands genoot zijn' = mndd.
sik noten 'iemands genoot zijn', ~
genoot, genieten). Betekenisontw. :
'iemands genoot zijn' > 'paren' >
'zich met beuzelingen bezighouden' >
'talmen'. Vgl. voor de semantische
ontwikkeling ouwehoeren.
Hoeufft 406-407.
(zich) neuter (houden) zich koest
houden (antw.). « fra. neutre 'onzij-

ijverig, rustig, flink, met graagte
(n.oostnl., wvla.). = mnl., mndd.
nerich 'op het winnen van de kost
bedacht, ijverig'. Afl. van nere |
'voeden'.
WNT IX 1844, Kocks 790, Ter Laan
571, Dijkhuis 695, Bruijel 108, De
Bo 314, 643.
nerrek grompot (leuv.). = 17e-eeuws
nurk 'id.', grondwoord van nl. nurks.
Afl. bij mndd. nurren.
Goemans328, EW265.
nes, nesk zacht, week, drassig, licht
vochtig, (flg.), mal (holl., wvla.). =
mnl. nesch 'week' = fri. nesk 'week',
got. hnasqus 'week'. ~ oind. ki-knasa
' fïj n-gewreven graan '.
Pannekeet 235, WVD 70, Feist 197,
NEW 468.
nestel, naastel veter (div. dial.). =
ofri. nestla 'id.', hgd. nestel 'id.', -/afleiding bij oeng. nestan 'spinnen',
dee. neste 'licht samennaaien', mhgd.
nesten 'vastbinden' (~ net, ~ lat.
nassa 'fuik'. ~ fra. noeud 'knoop' <
lat. nodus 'knoop').
WBD II 719, WLD II afl. 10, 27.
netse plagen, stoeien (limb., oostnbr.). = hgd. necken 'id.' (intensiefvorming bij hgd. nagen 'knagen').
De Bont 1959, 424, Schols/Linssen
311, Swanenberg red. 1993, 182.
Houx e.a. 104, Kluge 506, Weijnen
1991, 184.
netten nat maken (brab.). = hgd.
netzen. Afl. bij nat.
WBD II afl. 1. 111.
neuger uitnodiger (n.oostnl.). = erafl. van nodigen.
Hadderingh/Veenstra 190, Wanink
147.
neukere, (metanalytisch) okere noteboom
(zovla.).
«
romeins
*nucarius, afl. van lat. nux 'noot' (~
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neuteren - nievers

dig' < lat. neuter 'onzijdig'.
Cornelissen/Vervliet 855.
neuteren knutselen (antw.). ~ neutelen f.
Cornelissen/Vervliet 855.
neutje borreltje (zholl). = nootje
(geeft de maat aan).
Roeleveldin.
neuzik, nuzzik omslagdoek (oostnbr.). Ss. van neus en doek: benoemingsmotief: de wijze van vouwen,
nl. in een punt.
Weijnen 1937, par. 245.
nevel gist, zuurdeeg (brab.). Met
metanalyse < hevelf, na afval van h.
WBDIIafl. 1,93-94.
nèze nageboorte van koe en varken
(dr., n.w.overijs.). ~ genes \.
TNF krt. 120, Sassen 63, Kocks 795.
nezege
nageboorte
bij
koe
(n.w.overijs.). =*nezinge ~ genes |Sassen 287.
nezie, nerzie garneersel (oostnl.). «
fra. neige 'sneeuw, minderwaardige
kant'.
TT VII 69-80, Groningen 1112-113.
nieëz neus (lonn.). = mnl. nese 'id.',
mndd. nese 'id.' (= hgd. nase, doch
met umlaut t.g.v. een ander suffix,
vgl. ofri. nösi 'id.', oind. nasi 'id.',
lat. naris 'neusgat'). Ablautend ~ nl.
neus.
Bezoen 1938, 6.
nïëfel mispel (wvla.). « fra. nèfle 'id.'
< mv. van lat. mespilum « gr. méspilon 'id.'. Overgang m > n t.g.v. dissismilatie. De ƒ is moeilijk verklaarbaar.
De Bo 648.
nieger snugger (leuv.). = antw. nugger 'vlijtig' (= bij Kiliaen vermeld
nuggher 'bedrijvig, scherpzinnig').
(Zonder mobiele s) = snugger, ~ (niet
goed) snik, ~ zaanl. snukker 'snug-

ger', fri. snokker 'levendig'. De kk en
de gg zijn een gevolg van het affectieve karakter.
NEW 667-668, Goemans 328, Cornelissen/Vervliet 863.
niendeure, nindeur, neddendeur,
nendeur, eendeur, endeur achterdeur van hoeve (Twents, achtern.).
Het eerste deel is het tweede deel van
nl. beneden. Misschien ligt de oorsprong in het feit dat de deur lag in
het iets lager gelegen stalgedeelte van
het los hoes. Mogelijk is echter ook
een betekenisontwikkeling: 'onder' >
'achter'; vgl. hiervoor: aan het ondereind van de tafel zitten. De afval
van de begin-« in enkele vormen is
door reïnterpretatie naar einde bevorderd.
TON Afl. II Toelichting 27-29, krt.
12.
nieste, niste niezen (limb.). = ohgd.
niosan, nl. niezen. Wschl. is de t uit
de o.v.t. (ik nieste) of het vdw. binnengedrongen.
Bernaerts 80, Amkreutz e.a. 203.
nieveln, niefelen pakken, gappen,
betasten,
prutsen,
wegmoffelen
(n.oostnl.). Wschl. ~ niffelen en (met
anlautsvariant) gniffelen. Men kan
ook verbinden met ono. nef 'neus' en
in dit verband met snuffelen en snuiven (beide met mobiele s).
Kocks 796, Van den Bremen-Van
Vemde/Van den Bremen 116, Ter
Laan 575, Dijkhuis 702, WNT IX
1994, TNTL XXIII 96.
nievers, nergens (brab., vel.). Met
toevoeging van bijwoordelijke s <
mnl. niewer 'id.' (vgl. ook mnl.
niewaren 'id.'). De n- als ontkennend
element komt uit de kindertaal. Die
ontstaat nl. als aan een kind eten of
drinken wordt opgedrongen en het

nijneken - noeke

met gesloten mond protesterend geluid voortbrengt. Zie voor -ie-: oat fHet element -ver- (« -waar-) heeft als
bw van plaats hier onbepaalde betekenis.
Van Schothorst 178, Cornelissen/Vervliet 857, O. Jespersen, Language 1922 VII par. 8.
nijneken wieg (kindertaal) (antw.).
Oorspr., evenals wvla. nennen 'slapen', port. ninha 'wieg' en nane |
'wieg', stamelwoord.
Cornelissen/Vervliet 858, De Bo 643.
nijplichtig nieuwsgierig (n.o.). =
mnl. nieuplechtig 'id.', mndd. niplichtich 'id.'. Het eerste deel =
nieuw, het tweede = nl. plichtig in de
bet. 'verplicht aan, verbonden met',
waaruit zich 'belust op' ontwikkelde.
Bezoen 19, 18, 55, Mnl Wb IV 2418,
Kocks 987.
nijten, noite met de horens stoten
(nholl.). = ndd. nïten 'id.' = ono.
hnïta 'stoten tegen', = os. hnïtan
'stoten', = oeng. hnïtan 'botsen tegen'. ~ Iets knidët 'jeuken'.
NEW 472, Pannekeet 1982, 238, NJ
1996, 150.
nikken knipogen (fravla., wvla.). =
mnl. nicken 'buigen, wenken'. Intensiefformatie bij nijgen. De betekenisontw. verliep: 'buigen' > 'wenken' >
'knipogen'.
Album Blancquaert 282-283.
nille blaar (Zeeuws). Door metanalyse < Me 'heuvel' (= eng. hill 'heuvel'). ~ lat. collis 'heuvel'. ~ obulg.
celo 'voorhoofd'.
Ghijsen 625, NEW 258.
nips krap (Zeeuws), (met ander suffix) nippig (koud) nijpend koud
(Breda). ~ nijpen. De -s is een bijwoordelijke -s.
Kroeseis 162-163.

nirken, nierken, nerken, euriken,
hirke, hurke, irke herkauwen (brab.,
zovla.). = ouder nl. edericken, ohgd.
itaruhjan. Het eerste element = et van
etgroen en betekent 'opnieuw', ook
eerste element in lat. herum 'opnieuw'. Het tweede deel = lat. (e)
rug(o) 'ik risp op'. De n is voorgevoegd door bijgedachte aan neerkauwen, de h is hypercorrect.
WVD I afl. rund 155, Bernaerts 80,
WBD 405-406.
nits vurig (vel.). Afl. bij nl. nijd (=
mnl. nijt - hgd. neid = got. neith
'haat, nijd'; vgl. oiers nïth 'strijd').
Misschien ~ lat. riïti 'streven naar'.
Dan is de grondbet. misschien 'inspanning, aandrang'.
Van Schothorst 178, EW 262, Mnl
Wb IV 2445.
noeiïgheid verdriet, spijt (AchelHamont). Wschl. # afl. van een heterofoon van nl. node 'ongaarne', maar
= verkort uit mnl. *vernooyicheit, te
vergelijken met mnl. vernooylicheit,
en een afl. bij mnl. vernooy 'verdriet', vervormd « fira. ennui, gevormd op lat. in odio 'gehaat' (mogelijk via het ww. ennuyer).
Bernaerts 80, Mnl Wb VIII2206.
noeke zogen (zlimb.). Vgl. heerl.
nuuke 'zuigen, drinken'. (= ono.
hnykkja 'naar zich toerukken') en de
afl. daarbij: kerkr. noekele 'zuigen',
akens nuckele 'zuigen' (aan de borst),
keuls nüggele 'zuigen' en Vijlens
nokkel 'tepel v.e. varken'. Afleidingen bij heerl. nuuk 'moederborst',
zlimb. nok, nuk 'tepel v.e. varken'.
Mogelijk ~ hgd. nock 'stompe bergtop in Tirol, Salzburg en Karintië',
oiers cnocc 'heuvel', nl. nok 'bovenste van dak' en ij si. hnükr 'ronde
bergtop'.

noen - nóstern

(utr., zholl., oostnl.). Eerste deel =
nood in de oude betekenis 'dwang', =
got. nauths 'nood, dwang'. Vgl. voor
de vorming: got. naudibandi 'boei',
lett.: 'dwangband'.
Opprel 75, WNT IX 2084, Van Sterkenburg afb. 18.
nooien uitnodigen (wnbr.). ~ nl.
ongenood. = mnl. noden 'dwingen',
got. nauthjan 'dwingen'. Afl. van
nood. Vgl. eng. need 'moeten'. Vgl.
tsjech. nutiti 'noodzaken'.
Eigen mat., Kluge 515.
nor (ook met de onklankwettige
variant mor) fut, levenskracht
(zaanl.). De variant norrie is vermoedelijk uit *norre versterkt. De
basis is ook aanwezig in bret. nerz
'kracht', lit. nóras 'wil', oind. nar'man, mens', gr. anêr 'man' en oind.
sünóra- 'vol levenskracht'.
TT 50, 160-161.
noselijk jammerlijk (brab., nholl.). =
mnl. noselijck 'id.'. Afl. bij mnl.
nosen 'schaden' ~ mnl. nose 'schade,
verdriet', ~ onnozel (= mnl. onnosel
'onschuldig'; vgl. Onnozele Kinderen), ófwel « fra. noise 'twist, krakeel' < lat. nausea 'walging', ofwel
germaans en dan ~ nauw 'eng',
mhgd. niuwen 'kapotstoten', oeng.
hnossian 'kloppen', oudzweeds niupa
'knijpen'.
Cornelissen/Vervliet 863, IEW 562563, EW 268.
nosseldook zakdoek (achterh.). Heterofone vorm (met -e/-infix) van neusdoek. Terwijl in neus umlaut gewerkt
kan hebben (vgl. ofri. nosi 'neus')
gaat nossel op een vorm zonder /
terug, zoals mnl., ofri. en eng. nose
en oeng. nosu.
Hulshof/Schaars 82, NEW 469.
nóstern brommen (Heerde). Trans-

EW (1997) 267, De Vries 1962, 245.
Jongeneel 45, Amkreutz e.a. 205,
Dorren 128, WLD I afl. XII, 16, IX
35, Hermanns/Lantin 407, NEW 469,
475.
noen middag (znl.). = mnl. none,
evenals eng. noon « kerklat. (hora)
nona 'negende uur'. Men rekende
vanaf 6 uur 's morgens: oorspr. was
het dus 3 uur p.m. Dat was het uur
van de hoofdmaaltijd. Met deze verschoof de betekenis naar 'middag,
middagmaal'.
WNT IX 2038.
noes, nuus 'schuin' (znl.). ~ ono.
hnufa 'afstompen'. Van een basis die
'knijpen' betekent.
NEW 474, Tuerlinckx 414.
noktang oktant (schev.). = octant
(met prothetische n) « fra. octant <
lat. octantem (4e nv.) 'achtste deel',
afl. bij octo 'acht' (= acht).
Roeleveld 118, Van Veen 526.
nomet nagras (Cuyk). = namad f.
Wschl. is de klinker veranderd onder
invloed van een heterofoon van toemaat Î of grommet Î
Zs f dt Ma XVIII 235-236, TON krt
3, Weijnen 1937, 168.
non nu (schev., dr.). = hgd. nun ~ nu.
Roeleveld 118, Kocks 800.
nondedjaal bastaardvloek (aarsch.).
« fra. nom de diable lett. '(in) naam
van de duivel'.
Pauwels 1958, 138.
nonk oom (limb.). « wa. mon-onke (=
fra. mon oncle, lett.: 'mijn oom'). De
n- is dus metanalytisch.
Roukens 328-332 krt. 65.
nonkel oom (vla., brab.). « fra. mon
oncle lett.: 'mijn oom'. De n- is dus
metanalytisch.
Roukens krt. 65.
noodstal, noostal, oostal hoefstal
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notse - nut
(ook aanwezig in vernielen en staph.
ummenielen 'omslaan'), oeng. nihol,
niol 'voorover, steil, diep'. ~ oind.
riïca 'naar beneden', russ. nits 'met
het gezicht op de grond'. ~ hgd.
nieder (= ni. neder).
Van Schothorst 179, NEW 776, Joos
461.
nuffelen stofregenen (hagel.). =
nholl. nuffelen 'beuzelachtig te werk
gaan, prutsen' in het hagel, is de
betekenis dus verengd. Frequentatief
bij nuffen 'treuzelen', ~ vero. nuf
'treuzelachtige vrouw' < nuf 'neuswijze vrouw' (~ ndd. nüjf'neus', ndd.
nif 'pedante persoon' en oostfri. nuf
'neus, persoon met een fijne neus').
Zonder mobiele s ~ snuiven.
Tuerlinckx 414, WNT IX 2206-2207,
NEW 477.
nummer krans boven in de mast
waaraan blokken en staggen bevestigd zijn (moer.). Door metanalyse <
*ommer < *hommer « ono. hûnbora
'gat in de masttop'. Hiervan is het
eerste deel: hunn 'mastkorf en het
tweede: ono. bora 'gat' (~ boren, lat.
forare 'boren', arm. brem 'boren').
Van Doorn 290.
nune, nuun schelpje, fluitje van bast
(gron., dr., oostnbr.). Vgl. met verkleinwoordachtervoegsel antw. noeneken 'fluitje van schors' en wvla.
neunen 'een neuriënd geluid voortbrengen gez. v. runderen'. Evenals
zaanl. neuren 'een neuriënd geluid
voortbrengen, gez. v. runderen' onomatopoetisch. Als men nl. zo'n
schelpje tegen het oor houdt, kan men
een zacht geluid horen.
Kocks 805, Ter Laan 586, De Bont
1959,434-435, De Bo 644.
nut I lelijk, slecht, boos (n.limb.). =
nl. nut 'nuttig' (= hgd. nütze bn 'nut-

positie van mnl., mndd. noster 'neusgat' (grondwoord van oeng., ofri.
nosterl 'neusgat'), fri. noaster 'neusgat' en het eerste element van
schiermonnikoogs tautologisch nostergät. Vgl. ook russ. nozdrja 'neusgat'. De lettterlijke betekenis is dus:
'door de neusgaten spreken'. De
eerste lettergreep is ook aanwezig in:
nosseldook \.
Bosch 29, ODEE 615, Vasmer 225,
Spenter 222.
notse van nut zijn (venr.). « (heterofoon van) hgd. nutzen 'id.'. ~ nut,
nuttig, genieten, ono. njöta 'genieten', lit. naudà 'nut'.
Schols/Linssen 315.
nôze spijten, verdrieten (nholl.,
waasl.). = mnl. nosen 'schaden';
aanwezig in onnozel, dat in het mnl.
nog 'onschuldig' betekent (vgl. noselijk Î), wschl. afgeleid van mnl.
nose 'schade, geraas' « fra. noise
'twist' (ook » eng. noise 'geraas') <
lat. nausea 'walging' « gr. nausia
'misselijkheid op zee', afl. van gr.
nautës 'schipper'.
Boekenoogen 673, Pannekeet 239,
EW 268, Joos 462.
nudderen langzaam met iets bezig
zijn, sukkelen (wvla.). ~ hgd. notteln
'schudden'. Iteratief bij eng. nod
'knikken, knikkebollen', mhgd. notten 'zich heen en weer bewegen',
noors dial. njoda 'stoten, hameren', ~
oijsl. hnydia 'werktuig om mee te
kloppen' ~ gr. knüthos 'doorntje', ~
(met onregelmatige t) nl. niet 'klinknagel'.
De Bo 657, ODEE 612, Falk/Torp
774, IEW 563.
nuel ondersteboven (vel.). = ndd.
nuel 'id.'. = mndd. nigel, nugel, nule
'voorover', Vgl. mnl. niel 'voorover'
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nut - nuzen

tig' = got. {uri)nuts 'onnut'). Afl. bij
genieten. De negatieve betekenis is
eerst eigen geweest aan het ontkennende onnut. Toen is on als versterkend on geïnterpreteerd zoals ook bij
guur geschied is; vgl. de betekenis
van guur met die van mnl. ghehuer
'lief en vergelijk onguur en hgd.
ungeheuer 'monster'.
Schols/Linssen 316, De Bont 1959,
442, Alsters e.a. 200.
nut II, (dimin.) nutje kalf (ovla.).
Grondvorm van nutten | 'kalf.
WVD I afl. Rund I 39-40.
nutloane, nutweg laan, resp. weg
door het land (gron.). Eerste deel =
mnl. noote 'vee' (vaker in de ss.
queekenoot), ohgd. nöz 'vee', ofri.
nât 'vee', ono. naut 'vee', eng. neat
'vee, rund'. ~ nl. nut ~ nl. genieten.
DB XII 116.
nuttelig chagrijnig (achterh.). Behoudens een ander achtervoegsel =
neutelek f en ~ wnbr. neutelen |
'talmen'.
Roelofse.a. 95, ED135.
nutten kalf (ovla., ozvla.). Met oud
suffix (vgl. varken naast lat. poreus
'varken' en got. gaitein 'geitje' naast
nl. geit) gevormd bij mnl. noote
'vee', en het eerste deel van nutloane
ÎWVD I afl. Rund I 39-40.
nuun, noen kinderfluitje v. bast v.e.
wilg (brab., gron.). Vgl. wvla. neunen

'zacht mompelen, gez. van een koe',
dee. nynne 'neuriën', gr. nünnion
'wiegeliedje'. Klanknabootsend. De
Bont 1959, 434-435, De Bo 644,
Saxo-Frisia I 52, Ter Laan 586.
nuutje kus (nlimb.). Volksetymologisch < snuutje 'kus', (= nl. snoetje),
dat vlak in de buurt gezegd wordt.
Vgl. voor het motief limb. muulke
'kus', lat. osculum 'kus' als verkleinwoord van lat. os 'mond'.
Meded. der Centr. Commissie voor
onderzoek v.h. Nederl. volkseigen
VII28.
nuver aardig, mooi, zonderling
(gron., dr.). Vaak beschouwd als
identiek met nijver maar mogelijk
toch ontstaan in een verbinding van
het 17e-eeuwse type wat grooter
strijt, wat grover onbescheit < nuw (=
nieuw). Iets nieuws maakt op zeer
eenvoudige mensen gemakkelijk de
indruk van 'zonderling' en op de
anderen maakt het gemakkelijk een
positieve indruk.
ZT par. 48, TNTL XXXII 290-303,
Ter
Laan
586-587,
Hadderingh/Veenstra 195.
nuzen onderzoeken, doorsnuffelen
(geldov.). ^ nl. neuzen maar vgl.
ohgd. niusen 'proberen', oijsl. riysa
'onderzoeken', russ. njüchatj 'snuffelen'.
TNTL XXXVIII 266.

oanen - oei

O
obbotte oprispen (Gemert). Ss van op
'omhoog' en botten 'stoten, slaan' (=
eng. butt), wschl. grondwoord van
botsen en intens ie fformatie bij znl.
boten 'slaan, kloppen' (= eng. beat
'slaan', = ono. bauta 'slaan, stoten').
Vos/Van der Wijst 117, NEW 81.
obs fruit (kerkr.). = hgd. obst, ohgd.
obaz. Misschien is het eerste deel
verzwakt uit op en is (gelet op obaz)
het tweede deel ~ eten.
Amkreutz e.a. 207, EW 269.
ochtere spinavond houden (gez. van
jongens en meisjes) (heerl.). ~ ochtend. ~ got. uhtwo 'ochtend'. ~ oind.
aktü- 'schemering'.
Jongeneel 46, NEW 478.
oeës, uuëst graanschop (o.v. middenlimb.). Afl. bij mnl. ôsen '(leeg)
scheppen' (= mhgd. ôsen, ono. ausa
'scheppen' = gr. eksaüö 'ik trek uit' ~
lat. haurio 'ik schep', met secundaire
h).
Veldeke 1992, 7, EW 176.
oei, uul (met als nevenvormen oeles,
ules) pot (limb., Cuyks). « Romeins
aula, olla 'pot'. Reeds ontleend in de
Romeinse tijd, mede gezien zijn
voorkomen in streken waar archeologische sporen van Romeinse pottenbakkerij zijn aangetroffen, zoals bij
Nijmegen. Voor het element -es is
geen afdoende verklaring.
Roukens 161 vlg., krt. 21, Frings2

oanen, aonen vermoeden, tellen,
rekenen (gron., dr.). = hgd. ahnen.
Gevormd v.h. voorzetsel aan of an,
zoals uiten van uit, en innen van in.
Aanvankelijk was het ww. onpersoonlijk en betekende het 'aankomen,
overkomen', gezegd met betrekking
tot een gezicht, een droom, een voorgevoelen.
Ter Laan 594, Kluge 10, Kocks I 55.
oarling bos stro (rond Dendermonde,
wvla.). Afl. v. aar 'korenaar'.
TNZN VII 8, Teirlinck 8.
oat iets (gron.). = eng. ought 'id.' =
oeng. öht, öwuht. Ss. van heterofoon
van mnl. ie 'ooit' (= hgd. je 'ooit' =
got. aiw 'tijd' = lat. aevum 'mensenleeftijd") met heterofoon van got.
w aihts 'zaak'.
Ter Laan 595, NEW 277.
oavermenkes kaboutertjes (heerl.).
Eerste deel = alf 'natuurgeest' = ono.
alfr 'demonisch wezen'. Vgl. oind.
rbhü- 'kunstenaar'. Vgl. voor de
klinker heerl. zoaf= zalf.
Jongeneel 46, EW 126.
(in- d') oaze (zakken) in vergetelheid
raken (Hattem). Vgl. in de hozen
laten zakken 'op de lange baan schuiven', fri. yn 'e hoas gearsakje 'op de
lange baan geschoven worden'. =
hgd. hose 'broek', = hoos f. Duidelijke beeldspraak.
Mulder 54, WNT VI 1103, ED 76.
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oembacht - oksel

114-122.
oembacht bezwijming (leuv.). =
onmacht. Singuliere medeklinkerontwikkeling.
Goemans 333.
oepke steenuil (wnbr.). ~ uibik j .
Heestermans 1989,25.
oes hoe (belglimb.). = hoe met adverbale s van bv. Zondags.
Roukens 393-394.
oest oogst (Zeeuws), (ook in bet.
'augustus') (wvla.). « ofra. aoust <
vulglat. agustus < lat. augustus. Daarentegen nl. oost « lat. augustus. Dus
eigenlijk maandnamen.
Goossens 1988, 143-154, EW 269.
oetaorder buitenbeentje (dr.). Lett.:
'uit (de) aard' met -er-suffix.
Hadderingh/Veenstra 195.
oetoe eruit (dr.). Sk. van < oet (= uit)
en doe (= hgd. du) 'jij'.
Hadderingh/Veenstra 197.
oetruftig uitgelaten (Twents). Eerste
deel = nl. uit (vgl. nl. uitgelaten). De
rest is het tweede gedeelte van nl.
luidruchtig, ~ gerucht (= hgd. gerucht), ~ roepen.
Dijkhuis 733.
oezel smeerpoes (dr.). = onzel t
Kroesels 90.
oezelig vuil (Koog aan de Zaan) =
onzelig \.
DB IX 13-16.
{zo zwart als) oezels zeer vuil (Hooghalen bij Assen). Mv. van oezel f.
DB IX 13-16.
offelween, overweng, offerween,
oltferween kussensloop (znl.). Ss.
van oor 'bep. lichaamsdeel' en zuidelijk fluwijn 'kussensloop' (« lat.
pulvïnus 'kussen').
De Bont 1959, 455, eigen mat., WNT
III 4596-4597, Roukens 188, BH
XXI, 29.

ofglinten,
ofglunden
omheinen
(Twente). Eerste element = of (= af)
'af, het tweede = gelint tDBI 117-121.
ofgronteren voor het hoofd stoten
(dr.). « fra. affronter 'beledigen',
oorspr. 'tegen het voorhoofd slaan'
(afl. bij front 'voorhoofd' < lat. frontem 'voorhoofd' 4e nv.).
Hadderingh/Veenstra 198.
ofje gezellig avondje (schev.). Verkleinwoord bij dial. of (= af) 'af.
Vgl. vrijaf hebben.
Roeleveld 71.
ofrichelen omheinen (Hoenderloo,
n.oostdr.). Afl. van of {= nl. af) met
rikken f en -e/-suffix.
DBI 117-120.
oft dikwijls (nholl). = hgd., oeng. oft,
ofri. ofta 'id.', got. ufta 'id.', ono. opt
'id.'. Vgl. ono. o/'menigte'.
Boekenoogen 680, Kluge 520.
oftaacheln (Urk), oftoakeln (gron.)
afranselen. Afl. met of (= af) bij
mndd. tagel 'eind v.e. touw' (= eng.
tail 'staart', = got. tagl 'haar' = serv.
dlaka 'haar'). De gron. k is te verklaren uit verwarring met oftaokeln
'aftakelen'. Grondbet. dus: 'afranselen met een eind touw'.
Daan 1942, 436, Ter Laan 616.
oftig dikwijls (nholl.). Afl. bij oft j .
Boekenoogen 80.
og u, uw (venl.). = hgd. euch (< ohgd.
iuwih).
Kluge 177, Alsters e.a. 204.
okeren, okkeren woekeren (vel.).
Iteratief bij mnl. ooken 'vermeerderen' (= got. aukan 'vermeerderen' =
lat. augëre 'vermeerderen') ~ oind
ójas 'kracht'.
TNTL XXXVIII 269, Van Schothorst
40.
oksel knieholte (gron., stellingw.,

olifantsbloem - onbieëg

ombrasseren kussen (Duinkerken). «
fra. embrasser, lett. 'in z'n armen
nemen, omhelzen' (afl. bij fra. bras
'arm' < lat. brachium 'arm').
TT IV 62.
omdèl naar beneden (westerkw.). Sk.
van del 'laagte' (= del I | ) en het
eerste deel van omblaog |
DB IV 122.
omen, ome (voor de naam) oom
(vel.). Wschl. is e(n) een overblijfsel
van een verkleinend liefkozend suffix
dat vaker achter voornamen van
mannen gevoegd wordt, bv. Koben
naast Jacob, Jannen naast Johannes,
ouder Moenen naast Simon. Het eerste deel = oom (waarvan het eerste
deel ~ got. awö 'grootmoeder' en lat.
avunculus 'moedersbroer' en het
tweede deel ~ heem). Grondbetekenis: 'van de woning van moedersbroer'.
Van Schothorst 39.
ommejas, oamias bep. stof (gron.). «
fra. Amiens. De stof kwam nl. oorspronkelijk uit Amiens.
Groningen 1, blz. 58.
ompele, hompeln mank lopen (wnbr., Zeeuws, dr.). = hgd. humpeln
'hinken', dee. humple. Wschl. klankschilderend, zoals hampel f.
Heestermans 1989, 46, Kluge 320,
Kocks451.
omwoid uiteen, uitgespreid (nholl.).
Sk. van om, dat het eerste deel is van
omblaog | , en tot znw. geworden
woid (= wijd).
Pannekeet 249, WNT X 693.
onbieëg, onbiereg gejaagd, ongeduldig (twents). Behoudens het ontkennend voorvoegsel = rijnl. gebidich
'geduldig wachtend'. Afl. bij mnl.
biden 'wachten'. Ablautend ~ mnl.
onbeidich 'ongeduldig' (afl. van

Meierij). Abi. ~ lat. axilla 'oksel'.
Afl. bij nl. as (= hgd. achse 'as') ~
av. asayä 'van de beide assen'.
TNZN afl. 4, krt. 4.
olifantsbloem klaproos (Maasbree).
Al dan niet als grappig bedoelde
vervorming van *oliebloem, zo genoemd naar de olie in zaad van de
klaproos.
Brok 1991, 110.
olland, orland moerassig land
(peell.). < onland; on- betekent ook
'slecht'; vgl. onmens, onweer.
Crompvoets 205.
olm I iep (znl.). « lat. ulmum (4e nv.)
'id.', eventueel via ofra. olme 'id.'.
Weijnen 1975,200.
olm II turfmolm, leng in brood
(limb., brab., Appeltern, antw.). =
mnl. olm 'molm' ~ no. dial. ulma
'schimmelen'. Evenals lit. eïmès
'lijkenvocht' afl. van een wortel die
'rotting' betekent en ook voorkomt in
holl. uilig 'vermolmd', zwe. ui 'ranzig'.
Cornelissen/Vervliet 869, Crompvoets 186, NEW 481, WBD II afl. 1,
128, IEW 305.
ombalgen onkruid, emballage, overbodig spul (gron.). = mv. van holl.
omballing 'emballage', een afl. met
om- ('rondom') van no. balla 'inpakken' (eig.: 'tot een rond pak maken');
vgl. fra. emballage, dat gevormd is
van fra. balle 'groot pak' « germ.
*balla (= nl. bal).
TNF krt. 119, WNT X 166, DELF
53.
omblaog, umblig naar beneden (fijn.,
kemp.). Vgl. omhoog, omver. Dit ombetekent 'ongeveer' of is doelaanduidend. De b is een overgangsklank.
Swanenberg 5, NEW 482, Hoppenbrouwers (1996) 337.
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onderaand - ongesiefer

beiden 'wachten', dat zelf een causatiefbij mnl. biden is).
Bezoen 1938, 12, TT X 68-69.
onderaand weldra (wnbr.). = onderhand 'intussen'. Sk. met betekenisontwikkeling: 'onder de hand' > 'binnen handbereik' > 'weldra'.
Eigen mat.
ondervlogen verkouden (gez. v.
dieren) (brab.). Als vorming te vergelijken met onderworpen, onderdrukt. Wschl. ligt de gedachte aan
een vliegende demon ten grondslag.
Berns 246-249.
ondeugs, ondeus oneerlijk in het spel
(zbev.). = onder bijgedachte aan
ondeugend gecontamineerd oneus f.
OT IX 163-166.
ondeumlik zonder profijt (ensch.). =
16e-eeuws ondommelic 'zonder nut'.
Afl. bij ondomme \.
Bezoen 1938, 19, Mnl Wb V 479
{ten) ondomme nodeloos (wvla.,
Zeeuws). Het element dom is formeel
identiek met doem 'oordeel', afl. van
doen. Voor de betekenis 'nut' vergelijke men wat doet dat? Ook kan men
uitgaan van de betekenis 'naar een
slecht oordeel' (vgl. on in onweer,
onmens).
DeBo671,Ghijsen645.
ondraaf hondsdraf (wnbr.). Tussenschakel in de door volksetymologie
beheerste ontwikkeling: hondsdraf <
ondraaf, onderhave < mnl. gondrave
(= ohgd. gundreba). Wat dit laatste
woord betreft: gond- = got. gund
'kankergezwel' = no. dial. gund
'schurft'; rave ablautend ~ mnl. reve
'rank', hgd. rebe 'rank' ~ lat. repère
'kruipen', Lets räpt 'kruipen'.
OVI218.
oneus, onuus, onnes oneerlijk in het
spel (zeel.). = onheus. Afl. met on-

wan heus < mnl. huevesc, afl. van hof
zoals hgd. hübsch van hgd. hof en fra.
courtois bij fra. cour < laatlat. accusatief curtem 'hof.'
OT IX 165-166, NEW 256, DELF
157.
oneuze, neuze oneerlijk spelen
(zeel.). Transpositie van oneus f.
OT IX 165-166.
ongans ziek, dwaas (brab.). Afl. met
on- van gans 'geheel' « hgd. ganz
'geheel, niet gewond' (~ lit. ganà
'genoeg', oind. ähanah 'welig').
WBD 919, Roeleveld 123, NEW 183,
Swanenberg 1988,46.
ongebat ruig, onbehouwen (zholl.).
Afl. van batten 'aanleggen van rivierwerken' ~ batraof | . Het woord
komt dus uit de polderwerkersterminologie.
Kroesels 157, WNT II 1066.
ongele vet van inwendige dierlijke
delen (geld.). « lat. unguentulum, afl.
v. lat. unguen 'zalf, vet'.
Hulshof/Schaars 85, TNTL XXXVIII
267 (andere etym.), NEW 484, Bosch
31.
ongeni ondergronds (limb.) (mijnwerkersterminologie). -/ = in. ongen= hgd. unten 'onder' (= mhgd. unden
'onder', ohgd. untan-än 'onder'), afl.
bij ono. und 'onder', oind. adhâs
'onderaan'. Daarnaast vertonen nl.
onder, hgd. unter 'onder', eng. under
'onder', got. undar 'onder' een comparatiefsuffix dat ook aanwezig is in
lat. inferus 'lager' tegenover lat.
infimus 'laagste' en oind. àdharas
'lager' tegenover oind. adhas 'beneden'.
WLD II afl. V 56, ODEE 958, EW
267.
ongesiefer, ongezever ongedierte
(limb., achterh.). « hgd. Ungeziefer

ongieslijk - ontere

(afl. bij ohgd. zebar 'offerdier' ~ ono.
tafn 'offer'). Wschl. is de oorspr. bet.:
'niet voor het offeren bestemd onrein
dier'.
TNF
kn.
121, Kluge
804,
Schols/Linssen 325, Hulshof/Schaars
85.
ongieslijk onberekenbaar (Chaam). =
Bij P.C. Hooft aangetroffen ongisselyk 'id.', afl. van gissen 'raden'.
Heestermans 1997, 132.
onheur, oneur, onhuur, onuur,
onhujjer, oniewer vuil, stormachtig,
enorm (n.oostnl.). = os. onhiuri
'schrikkelijk'. Vgl. met een prefix
meer hgd. ungeheuer 'vreselijk' (=
nl. onguur). Afl. met on- bij ono. hyrr
'vriendelijk', mnl. ghe-huer 'lief (~
oind. siva- 'vertrouwd').
DB XV 142-143, Bezoen 1938, 32,
Ter Laan 641, WALD 1987, 130, W.
de Vries 1895, 50, Wanink 154 (onjuiste etymologie).
onneern bevelen (Twents). « fra.
ordonner 'bevelen', onder invloed
van fra. donner vervormd uit ouder
ordener « lat. ordinäre 'ordenen,
bevelen'.
Dijkhuis 762, DELF 426.
onnemöate
onnodige
moeite
(Twents, achterh.). Het tweede element is mnl. moete 'vrije tijd' en
eerste deel van meutigganger f. Het
voorvoegsel on betekent vaker 'zeer
groot'; vgl. bij Vondel ondiepte
'peilloze diepte' en hgd. unmenge
'grote menigte'.
Wanink 154, WNT IX 983-984.
onnen gunnen (belglimb., hagel.). =
mnl. onnen 'id.' = ohgd., os., oeng.
unnan 'id.', ono. unna 'id.'. Klbr.
jonnen 'id.' en nl. gunnen zijn ervan
afgeleid met het voorvoegsel ge-. ~
ansts 'gunst'. Typisch germ. ww.

Misschien ~ gr. prosënës 'vriendelijk'.
Staelens 166, Tuerlinckx 428, Rutten
158, EW 158, IEW 47 (gewaagde
verdere etymologie).
onnoos ternauwernood (Twente).
Mnl. onnools 'onnodig' is vermoedelijk niet hetzelfde woord. In het
Twentse woord heeft on- een versterkende betekenis zoals in onnemöate
f. In -noos schuilt het nl. novel. Voor
de betekenisontwikkeling zijn nood,
node (ternauwer-)nood en (onnoos)
te vergelijken.
Bezoen 1938, 22, Dijkhuis 764.
onrens, onrenes, onrans oneerlijk
(Meierij en omg.). Uit on en rein en
bijwoordelijke s. Afl. = 17e-eeuws
onreynigert 'valse speler'.
De Bont 1959, 443.
onseures oneerlijk in het spel (Domburg). Contaminatie van oneus f met
zeuren 'vals spelen' \.
OTIX 165-166.
onsjoch onooglijk (gron., drecht.). «
fri. onsjuch, ~ zien. ~ fri. sjoen 'gezien', ~ onzuun f. Het woord wijst
op een Fries substraat.
Heeroma 1951, 288.
ont vuil, gemeen (wnbr., zholl., nbet.,
bommel., Mierlo). Meestal beschouwd als < on met nut. Vergelijk
evenwel zw. ond 'slecht', no. vond
'slecht' (= ono. vândr 'slecht', een
tegenwoordig deelwoord bij een
wortel die ook aanwezig is in ono. va
'schaden'). Mogelijk een geval van
oudskandinavische invloed in het nl.
Dr. honterik 'slechterik' is een afl.
met hypercorrecte h.
OV I 218, Opprel 74-75, Van der
Vleuten 80, Falk/Torp 793, Kocks
454.
ontere, nontere, unjer dutje (Asten,
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onterjuin - oop

DB IX 13-16, HulshofySchaars 86.
onzelaar suffer, onnozele jongen
(Zwolle). ~ onzelig f.
DB IX 13-16.
onzelig, unzelig ongewassen, onfris,
onwel (overijs., geld.). = onzalig. Afl.
bij onzel | .
TNTL LXV 36, Kroesels 90-91.
onzuun onzindelijk (gron., dr.). *=
16e-eeuws onsuen 'lelijk' = mnl.
onsiene 'lelijk' = ono. üsynn 'zoals
men niet kan zien'. ~ zien. Lett. bet.:
'wat niet gezien kan worden'. Vgl.
schoon bij schouwen.
Ter Laan 646, Hadderingh/Veenstra
201.
ooëst donkere wolken in de nazomer
die geen regen geven (vel.). = (metonymisch) vel. ooëst 'oogst' = nl.
oogst « lat. Augustus, de maand die
naar keizer Augustus genoemd werd.
Goossens 1988, 143-156, Van Schothorst 181 (geeft een onjuiste etymologie).
ooier, hooier, oeièèr, oeièèrs
schommel (brab.). Vgl. gr. aioora 'in
een theater hangend touw'.
OT VI 392, HCTD XXXIX 99 (andere etymologische poging), Cornelissen/Vervliet 866.
ôôle nageboorte (zeel.). = nl. haal
'id.' = oeng. hala 'id.' = no. heile
'id.'~ Gotlands haild 'id.', ~ nl. helen
'genezen' (~ nl. heil). Het vocalisme
wijst zoals bij toon t naast teen op
noordzeegermaanse ontwikkeling van
ogm. ai. De nageboorte is blijkbaar
als genezing opgevat vgl. oostfri.
sundels 'id.' naast sund1 gezond'.
Ghijsen 300, F.W.H. Supplement 63,
NEW 228 (minder wschl. etym.),
Weijnenl991,42.
oop, open (zolimb.) = nl. op, eng. up
'op, omhoog', onfr. up- 'op-', ono.

limb.). Grondwoord van Maaseiks
tondere "s middags'. = os. undorn
'voormiddag' = eerste deel van got.
undaurnimats 'middagmaal'. De
betekenisovergang is metonymisch.
TNTL 1998, 359, Asten's wb., Kats
298, eigen mat., Feist 393, Jongeneel
65, Veldeke 1995, 115-116.
onterjuin onbehoorlijk, lummelachtig, brutaal (katw.). ~ 17e-eeuws
gheterjuint 'bedreven' < mnl. getrahijnt 'geslepen, vals', vdw. bij mnl.
trahinen 'voortslepen', evenals eng.
train « ofra. trahiner (> fra. traîner) <
vulglat. *traginäre (afl. bij lat. trahere 'trekken').
OT III 288-289.
onttodderen, onttudderen uiteen
doen vallen (wvla.). Privatieve afl. bij
16e-eeuws todderen 'tuieren, knopen', < mnl. tûderen 'tuieren' (= tuieren). ~ nl. tuien 'met touwen vastmaken', ~ ono. tjôâr 'touw om vee vast
te binden', ofri. tiâdr 'touw'. Misschien bij een basis die 'trekken'
betekent en aanwezig is in hgd. ziehen 'trekken'.
De Bo 677, WVD II afl. IV 95, EW
384.
onvroom lomp, onverschillig, met
loze korrels (gez. van zaad) (achterh.,
Twents). = mnl. onvrome 'onbruikbaar'. Negatie bij mnl. vrome 'voordeel' ~ hgd. frommen 'baten' ~
vroom in ouder nl. 'dapper' (= gr.
prâmos 'aanvoerder', got. fruma
'eerste'; vgl. lat. primus 'eerste').
TNTL LXV 36.
onzel huiduitslag (Aalten), viespeuk
(Achterh.). = gesubstantiveerde vorm
van got. unsëls 'slecht', negatie bij
zalig 'gelukkig'. Geen zekere verdere
etymologie. Het beginaccent pleit
voor hoge ouderdom.
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oor - oraozje
nl. van Britse oorsprong is, zou het
daar een Pictisch relict kunnen zijn.
Weijnen 1991, par 20, NEW 492,
Hulshof/Schaars 15, IEW 774, Ghijsen331,IEW774.
oozewolt onnozele domme vent
(Heerde). = voornaam Osewout,
Oswald. Daarvan is het eerste deel
Ans- (= oeng. ös 'god') en het tweede
deel heterofoon van de stam van hgd.
walten 'heersen'.
Bosch 31.
opgedroest, opdreustig, opdroestig
met opgezet gezicht (Zeeuws, holl.,
geld.). Het grondwoord is ook aanwezig in nnl. dial., wvla. druistig
'onbesuisd', ~ nederbetuws opdruisen 'opzwellen'. Afl. bij mnl. druust
'vaart'. ~ got. driusan 'vallen'. ~ ono.
dreyri 'uit wonden druppelend
bloed', ~ gr. thraüma 'wonde'.
NEW 140.
opheue opjagen (zutr., Vechtstreek).
Afl. v.d. roep heu bij het opjagen.
Scholtmeijer 73.
ophuëre ophouden (heerl.). = hgd.
aufhören 'id.'. Oorspr. bet.: 'opgericht luisteren (en dus ophouden met
waarmee men bezig was').
Jongeneel 47.
opketsen ophitsen, drijven, gez. van
dieren (zovla., zobrab.). Afl. van
ketsen f.
HCTDXX134.
(Joe) opneirn zijn gevoelens uitspreken (noordh.). « fra. opiner 'id.' < lat.
opinari 'menen'.
W. de Vries 1895, 17.
opstieming verhoogde aandrang van
bloed in het hoofd (nholl.). Afl. bij
stomen. Relict van pneumatische
nosologie.
Pannekeet 258, Weijnen/Ficq 160.
(van) oraozje uit spijt (leuv.). Volks-

upp 'omhoog', zw. upp 'op, omhoog,
open' ~ hgd. auf 'op, omhoog, open',
ohgd. uf 'op'. De lange klinker van
oop is een gevolg van traagheidsaccent zoals ook in zlimb. daak 'dak' <
dak. Voor de betekenisovergang 'op'
> 'open' denke men aan een opgeslagen deksel.
WLD I afl. 9, 111, EW 271, Weiter
74-76, Weijnen 1991,65.
oor oer (Twents). = ono. aurr 'ijzerhoudend zand'. Abl. ~ ndd. ûr 'id.' (»
ni. oer 'id.'.).
Bezoen 1938, 29, NEW 479.
oorlek, olijk ziek, niet goed in zijn
soort (znl., achterh.). = olijk 'guitig',
mnl. ódelyc 'gering, ziek'. Het eerste
deel = ohgd. ödi 'licht', ono. auö'licht, gemakkelijk'.
WALD 1993, 170, NEW 481.
oorten, oeerten als dierlijk voedsel
dienende
losgeslagen
aren
(belglimb.). = nl. orten mv. 'etensresten' = eng. orts mv ~ got. uzeta
'kribbe'. Het eerste deel betekent
'uit' (zoals in verorberen, oorzaak,
oordeel), het tweede ~ eten.
Goossens 1963, 176-177, EW273.
oortiek oorworm (gron.). Ss. van oor
mettiek f.
TT VI 161, TON krt 25, Hadderingh/Veenstra 201.
ooshout dwarshout waaraan de paardenstrengen vastgemaakt worden
(geld., zholl., utr.). Vgl. hgd. öse
'strop, strik, oog van een naald' ~ lat.
ansa 'hengsel, handvat, oog voor een
veter', opruis. ansis 'ketelhaak'.
TT XV, 152, Huissen 106, Kluge
525.
oot, aat, aot wilde haver (vla.,
Zeeuws, zholl., n.oostnl.). Vgl. oeng.
ate (= eng. oat) 'haver'. Geen duidelijke verwanten. Als het woord in het
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orlijk - overoord

etymologische reïnterpretatie van fra.
(de) rage 'uit spijt, lett: uit woede' <
vulglat. *rabia < lat. rabies 'woede'.
Goemans 367.
orlijk, oorlijk pienter, olijk (Meierij,
fravla.). < mnl. odelijc 'gemakkelijk,
licht'. Afgeleid van *ode, dat ook in
nl. ootmoed aanwezig is, (= os. oor
'gemakkelijk'). Misschien ~ gr. eu
'goed' en oind. avati 'hij helpt'.
De Bont 1959, 454, Loquela 367.
ors paard (vla.). = mnl. ors 'paard'. =
eng. horse 'paard'. = hgd. ross
'paard'. Misschien ~ lat. curro 'lopen'. Nl. ros is wschl. « hgd. ross.
De Bo 699.
orstal, ostal, oostal, norstal, nostal,
hostal (brab.). Tweede deel = stal.
Eerste deel = vla. ors f 'paard'. Mogelijk is er bij enkele vormen contaminatie met of afkomst van noodstal.
MNCDN XVIII 109-120.
ote oude vrouw (vel.). In de kindertaal < grootmoeder. Vgl. oma en opa.
Mulder 94, Bosch 31.
ottiesreeuw slecht gereedschap (dr.).
Het tweede deel = reeuw II \ 'gereedschap'. Het eerste deel (= verkleinwoord van oorten f) geeft aan
het geheel een pejoratieve tint.
Hadderingh/Veenstra 204.

ouwer, aauwer, leeftijd (oostnl.). =
hgd. alter 'id.', ofri. aider 'id.', oeng.
ealdor 'leven', ono. aldr 'leeftijd'.
Afl. bij oud met een uitgestorven
suffix dat o.a. abstracta vormde en
aanwezig is in ono. hatr 'haat', oeng.
stulor 'diefstal', oind. y aras 'leeftijd'.
OV I 194
ovenbuur bakoven, bakhuis (antw.,
vla.). Het tweede deel heeft als oorspr. bet.: 'bouwwerk', = hgd. bauer
'kooi'. ~ buurt, geburen, bouwen
WBD 139-141, WVD I afl. II494.
ovenop naar boven (Chèvremont).
Het eerste deel = mnl. limb. oven
'boven', hgd. oben 'boven'. Met het
voorvoegsel be < bi (= bij) in nl. boven.
WLDIIafl.V 187.
overgang
besmettelijke
ziekte
(brab.). Figuurlijk komt het reeds bij
Huijgens voor. Benoemingsmotief:
het overgaan van de ziekte van de een
op de ander.
WNT XI 1701, OV 1218.
overoord overhoeks, gez. van eggen
(limb.). Tweede deel = oord = mnl.
oort 'punt, hoek' = hgd. ort 'plaats,
priem', ono. oddr 'punt'. Vgl. alb.
usht 'aar'.
WLDIafl. II 153.
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paan - palmetoor

P
'pijler'. De grondbetekenis v.d. wortel is dan 'vastslaan'. Mogelijk echter
ook ~ lat. baculum 'stok' en gr. baktron 'stok'.
WBD 320, 321, 167, 220, IEW 788.
pagadder, pajakker klein kereltje
(znl.). « spa. pagador 'betaler'. Betekenisontw.: 'betaler' > 'slechte betaler' > 'waardeloos iemand' > 'klein
kereltje'.
WNT XII 147-148, Joos 503.
palaver kletspraat (kerkr.). « spa.
palabra 'woord, welbespraaktheid'.
Amkreutz e.a. 220.
paldert, pallert drassig laagland
(gron., dr.). Ablautend ~ poel. Misschien ~ lit. balà 'moerasland'.
TT XI 179.
paleeren opsieren (znl.). « fra. polir
'polijsten' maar gecontamineerd ook
in betekenis met nl. pareren 'id.' «
fra. parer 'id.' < lat. parare 'klaar
maken'.
WNT XII 205.
palète graanschop (westelijk hasp.). «
wa. palète. verkleinw. v. wa. paie (=
fra. pelle) < lat. pala 'schop'.
Veldeke 1992,20-21.
paljas matras waarop men op de
grond slaapt, strozak (znl.). « fra.
paillasse, afl. van fra. paille 'stro' (<
\at.palea 'kaf, later: 'stro').
Goemans 344.
palmetoor kaft (vel.). Mogelijk krui-

paan puin (zuidelijk nbrab., noordelijk antw.). Ablautend ~ puin f (gezien de variant peen).
Goossens 1988, 113.
paander, panger, penjer, penger,
pengel, pender (ronde of ovale)
mand (znl., fravla.). = mnl. paender
'id.'. « lat. panarium 'broodmand'.
afl. bij lat. panis 'brood' (> fr. pain).
Marteel 431, NEW 500, Goemans
342, Cornelissen/Vervliet 952, Tuerlinckx 498.
paap paardebloem (Meierij, limb.). =
paap 'priester'. Overdrachtelijk wegens de overeenkomst van een kaal
geblazen paardebloem met de geschoren kruin van een priester.
Roukens 365-370, Brok 14.
paat doopvader, doopmoeder (zlimb.,
belglimb.). Met sterke afslijting «
kerklatijnspater 'vader'.
Roukens 306-316, krt. 60, 61.
padden met moeite of onbehendig
gaan (kemp.). Vgl. ni. paden 'stappen', ohgd pfadôn 'stappen', mndd.
pedden 'met voeten treden', oeng.
pœddan 'gaan over'.
WNT XII 139-140.
pag tuierpaal (hagel., oostbrab.). Vgl.
eng. pag 'houten pin'. Gezien de
begin-/? wschl. ontleend aan een nietgermaans, maar wel i.e. substraat en
als zodanig ~ lat. pälus 'paal' (» nl.
paal), lat. pango 'slaan', miers, age
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palmtering - papperlaie

sing van kappetorie f met mnl. palmaet 'bep. zijde', genoemd naar
Palma op de Balearen. Mogelijk
werd een omslag soms van zijde
gemaakt.
TNF kit. 116 + commentaar 116/16.
(in) palmtering in dubio (dr.). = nl.
parlementering, afl. bij parlementeren « fra. parlementer, afl. bij fra.
parier 'spreken' (~ kerklat. parabola
« gr. parabole 'lett.: het naast elkaar
gooien').
OezeVolkVI85.
palt afhangende lap, flard (n.oostnl.).
= fri. palten (mv.). 'stoppen en lappen in kleren', dee. pjalt 'vod'. ~ eng.
paltry 'armzalig', ~ got. plat 'lap'.
Gezien het uitsluitend voorkomen in
het germ. en de /»-anlaut mogelijk een
substraatwoord.
WNT XII 250, TNTL XXXVIII 274275.
pamp
plotseling,
onmiddellijk
(kerkr.). Klankschilderend.
Amkreutz e.a. 220.
pampes wie zich met eten volstopt
(Hamont, Achel). ~ nholl. pampzak
'zoutzakkig iemand', ~ nl. pampelen.
ndd. pampen, hgd. dial. pampfen. zw.
dial. pampen, wvla. pa m peren 'vertroetelen, oververzadigen', eng. pamper 'vertroetelen, oververzadigen'.
Wschl. substraatwoord gezien de pen als het woord verwant is met pap
ook gezien de prenasalering, misschien ~ pap. Met eenzelfde achtervoegsel als lobbes, dreumes, loeres.
Bernaerts 84, WNT XII 257-259, De
Bo714.
pampetieg, pampieg opgeblazen
(kerkr.). Klankschilderend. ~ pampes
ÎAmkreutz e.a. 220.
panenbroekje muurbloem (vla.).

Eerste deel « fra. panne 'fluweel' (=
lat. penna 'veer').
Brok 1991, 122-134.
pannevogel, pennevogel, pennevleugel, pannelepper, spannevogel
vlinder (geld., Twents en omg.).
Volksetymologische vervormingen <
mnl. pellenvogel 'vlinder', een ss.
met mnl. pellen 'bep. pronkgewaad'
(« lat. palliuin 'staatsiegewaad'). De
vlinder is dus genoemd naar zijn op
een staatsiegewaad lijkende vleugels.
Zie voor het tweede gedeelte zomervogel f.
TT VI 107-111.
päö poon (katw.). Klanknabootsing:
op dek geworpen laat de vis lucht uit
de zwemblaas ontsnappen en naar dat
geluid wordt hij genoemd
OT5. 17.
paoshoots pootstok (kerkr.). Eerste
deel = stam van ww. poten, tweede
deel = hout.
Amkreutz e.a. 221.
papenkullekes
kardinaalsmuts
(n.oostnl.), hondsroos (antw., vlabrab.). Lett.: priestertestikels. Zo
genoemd wegens de vorm v.d.
vruchtjes.
TT themanummer 8,214-215.
pappe borst v.e. vrouw (dr.). = no.
dial. zw. dial. pappe 'id.', eng. pap
'borsttepel'. Vgl. oind. pippalakah
'borsttepel' en lat. papilla 'tepel,
borst'. Uiteindelijk klankschilderende
oorsprong. Wschl. reeds een substraatwoord.
TNTL XXXVIII 278, IEW 91.
papperlaie kletsen (kerkr.). Strekvorm van volkstalig parleeje 'praten'
« fra. parier 'spreken', evenals it.
parlare 'spreken' < kerklatijns parabolare 'eig.: parabels vertellen'. Vgl.
palmtering f.

pardak - pêêlen

Metafoor van paternoster 'rozenkrans'. Deze werd zo genoemd omdat
men aanvankelijk bij elke kraal een
Pater noster ('onze vader') bad.
WNT XII 775.
patielië platte fles (kerkr.). « fra.
bouteille < vulglat. büttïcüla. afl. van
6e-eeuws lat. büttis 'ton'.
Amkreutz e.a. 221, DELF 81.
patreel kneu, spotvogel (zo vla.,
belglimb.). Mogelijk « fra. pétrel
'stormvogel', met onbekende etymologie.
TT XXIII 119.
patsj pet (limb.). Misschien door
contaminatie met kap < pots f
Roukens 193-196, krt. 34, WLD II
afl. V i l .
pedde, ped, perre pad (dier) (geldov., n.o. van prov. Luik, limb.). =
mnl., mndd.pedde 'id.'. -pad(maar
wschl. van een stam met oorspr. j
achter d), eng. dial. paddock 'id.',
ono. padda 'id.'. Wschl. substraatwoord gezien de p-. Mogelijk echter
~ gr. bâtrakhos 'kikvors'.
Roukens 382-384, krt. 82, TON krt.
16, NEW 500-501, J. de Vries 1962,
422.
peddemoeëk, pennemoeëk kikvors
(Weertlands). Het eerste deel is pedde f- Het tweede deel benoemt eigenlijk de dril. Het is mook ].
Weertlands B 2, Kluge 467.
pêêlen, piele met o.a. slingers versieren (oostnbr.). Wschl. afgeleid van
peel 'haarband, wrong' (= mndd. pél,
pelé), verkort uit kapeel 'krans' « pic.
capel 'krans' (= fra. chapeau 'hoed')
< vulglat. *cappellus, verkleinw. bij
cappa 'mantel'.
OV I 219. Elemans 40, 283. WNT
VII 1433, XII 879-880, Swanenberg
1987, 172.

Amkreutz e.a. 221.
pardak afdak, luifel (wvla.). Door
volksetymologie in gedachte aan dak
< wvla. pardasch < mnl. bardessche
'luifel' « ofra. bretesche 'portiek' «
mlat. bretescha, dat een afleiding is
van een heterofoon van hgd. brett
'plank'.
Bds 1995 blz. 5.
parère gehoorzamen (kerkr., kemp.).
Oorspr. in de rechtstaat « lat. parère
'id.'.
Amkreutz e.a. 221, Hoppenbrouwers
(1996)262.
partoe in elk geval (kerkr.). « fra.
partout 'overal'.
Amkreutz e.a. 221.
pastuur bep. onder elkaar gezaaide
gewassen voor groen voer (hasp.).
Vgl. wa. pasteur e (= ofra. posture
'weide, voeding').
TT XVI 181-182.
pat, patte mestkuil (Twents). Mogelijk substraatwoord ~ put.
TNTL LXV 28-29.
patat I aardappel (znl.). « westfrans
patate < ouder fra. batate « spa. batata 'bep. zoet knolgewas'. De beginp is misschien ook (via het fra.) uit
een spa. vorm patata afkomstig en
deze kan afkomstig zijn van het
woord papa van de Inca's voor de
niet-zoete aardappel.
EW 279.
patat II slag met vlakke hand
(aarsch.). Klanknabootsing.
TTX 1215.
pater zwarte aalbes (wvla.). Of uit
*paternosterbes vanwege de gelijkenis met een rozenkranskraal (zie
paternoster Î) óf een metafoor van
pater, wegens diens zwarte toog.
HCTD XI251-254.
paternoster ruggegraat (brab., vla.).
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peerkum - pepel

peerkum sint-janskruid (zholl.). «
lat. Hypericum.
TT IV 118.
peeuwerig huilerig (wfri.). Afl. bij
pieuwen f.
Pannekeet 1982, 84.
peg houten pin (brab.). Vgl. eng. peg
'id.'. Mogelijk « i.e. substraattaal
blijkens gr. pàssalos 'pin'.
NEW 512, WNT XII 916-917.
pegger schoenlapper,
sjacheraar
(antw.). Afl. van peggen 'van peggen
voorzien", afl. van peg f.
Cornelissen/Vervliet 949-950, WNT
XII 916-924.
pekel bep. maat (wvla.). Vervormd
uit wvla. pegel 'id.' (= mnl. pegel
'merkteken in vloeistofmaat' > nl.
peil). Diminutief bij brab. peg f
'houten pin'.
De Bo 727, EW 280.
pekelteef gierige vrouw (aarsch.). Ss.
van pegelen 'nauwkeurig de maat
vaststellen, vrekkig zijn' en teef.
Pauwels 1958, 145, WNT Xll 922924.
pelder baarkleed (znl.). = mndd.
pelder 'id.' < *peller < mnl. pellel
'tapijt' « lat.palliolum 'manteltje'.
WNT XII 999, Mnl Wb VI228-232.
pelen pellen, schillen, blekken (vla.,
Zeeuws). = mnl. pelen 'id.' « fra.
peler 'ontharen, schillen' < lat. pilare
'ontharen'. ^ pellen, dat een afl. is
van pel 'schil, vel' (= mnl. pelle
'vlies' « lat. pellis 'huid'). Vla. peel,
pèle 'vliesachtig omkleedsel' is een
deverbatief van pelen ofwel van mnl.
pelle, maar aangepast aan peel, pèle.
De Bo 724, 30, NEW 513, WVD II
afl. I, 32, WNT XII 1000.
pelle fijn tafellinnen (MeerloWanssum). = mnl. pellen 'pronkgewaad' « mlat. pallium 'staatsiege-

waad'.
Van de Voort 219, Mnl Wb VI 228232.
pellee voorschaar van de ploeg
(hasp.). « wa. peleu 'id.' (= fra. peloir
'id.'), afl. bij fra.peler 'schillen'.
Kruijsen 1993, 52.
pellevlinder vlinder (Rosmalen).
Contaminatie van vlinder met een
woord als mnl. pellenvogel 'id.' (>
pannevogel f).
HCTD IX 366, Goossens 1988, 7576, Huissen 124.
pellewaever damastwever (achterh.).
Ss. met pelle f.
Hulshof/Schaars 89.
pels onderrok (brab.). = nl. pels
'bont, bontjas' = mnl. pelse 'pels',
ohgd. pelliz 'pels'. « laatlat. pellicia,
bnw. bij lat. pellis (= nl. vel) 'huid'.
Roukens 204.
pelse, pilse, pulse dooreengestrengelde op het water liggende waterplanten (vla.). = mnl. pelsen 'id.',
wschl. mv. van pels \.
WNT XII 1025.
pelsen villen (Oerle). Evenals hgd.
pelzen 'id.' afl. \an pels 'vacht'. Zie
pels f.
WBD II afl., III 575.
pemel vlinder (Aalst en omg.). <
pepel tHCTD IX 329-382.
penser, pensjager wildstroper (vla.).
Het eerste element = wschl. pens
'buik'. Uit de benaming spreekt de
minachting voor de stroper, die uit
winstbejag jaagt, om zijn pens 'buik'
te vullen.
TTXLI 110-113, TNF 123/1.
pepel, piepel, peper, pieper vlinder
(limb., brab.). « Romeins papilio. Ie
nv. Fra. papillon < lat. papilionem, 4e
nv. en is dus iets jonger.

peperdoosken - petraas

Weijnen 1966, 62, HCTD IX 329382.
peperdoosken vlinder (Iddergem).
Volksetymologische uitbreiding van
peper < pepel f.
HCTD IX 329-382.
pepervogel vlinder (Emblehem).
Contaminatie van peper 'vlinder' (<
pepel t) en zomervogel f of een
variant daarvan.
HCTD IX 329-382.
perkei, pelker, pergel, perker, pelder, merkel, melleger sluitboom van
schuur of staldeur (brab.). Vgl. mnl.
parket 'sluitboom'. Afl. bij park (=
mnl. pare 'afgesloten ruimte', hgd.
pferch 'afgesloten ruimte', ohgd.
pfarrih 'omheining'), « mlat. parricus, afl. bij een aan Iberisch *parra
'hekwerk' ontleend woord.
WBDI 127-128, NEW 507.
(de hele) permetatie, palmetaosie,
pollemetaosie alle verwanten (holl.,
dr., vel.). « fra. parentage 'verwantschap, de verwanten' (afl. bij fra.
parents 'ouders';'vgl. lat. pario 'ik
baar').
Hadderingh/Veenstra
207, Daan
1942, 407, Van Schothorst 182, Karsten II 94.
perreweps, sperreweps, terreweps
wesp (wnbr., aarsch.). Ss. van paard
en wesp. De znl. betekenis 'paardenhorzel' van paardemvesp moet de
oudste geweest zijn.
EB I nr. 19, blz. 12, WNT XII 89.
persche, perse dikbil (vla.). = substantivisch gebruikt bn. als afl. bij
paard. De eigenlijke betekenis is dus
'paardachtige'.
WVDI afl. rund 138.
perse, pesse staak, lange stok, roede
als landmaat (Zeeuws). « fra. perche
'stok' < lat. pertica 'lange stok, mee-

troede'.
De Bo 736, Ghijsen 707, WVD I afl.
1,95-95.
pertang evenwel (belgnl.). « fra.
pourtant 'id.'.
Eigen mat.
pèrzbrunghaajlege
akkermunt
(Geldrop). Ss. van paard, dat aanduidt dat het alleen als dierlijk voedsel geschikt is, en broenheilige |
'id.'.
Vos/Van der Wijst 125.
perzong gevangenis, huis van bewaring (limb.). « fra. prison 'gevangenis', < vulglat. presionem (accusatief)
< lat. prehensionem (afl. bij lat. prehendere 'grijpen').
Endepols 231-232, Mat SGV (o.a.
Baarlo).
pesjonkele op de eerste zondag van
augustus een bepaald aantal keren
een kerk bezoeken om de Portiuncu/a-aflaat te verdienen (znl.). Portiuncula is een bepaalde Italiaanse bedevaartplaats.
Heestermans 1989, 80.
pestel borstroede v.e. molen (vla.). =
mnl. pestel '(wschl.) pees of spier in
een arm'. Vgl. eng. pestle 'stamper'.
« lat. paxillus. diminutief bij lat.
palus 'paal'. Het dikke is de oorzaak
van de metaforen geweest.
Stroop 1977, 73-77.
petäzzie, petös stamp (antw., kemp.,
brab.). « fra. potage (afgel. van fra.
pot 'pot').
De Bont 1959, 488, 759, Goemans
359, eigen mat.
petraas aardappel (rond Hoge Mierde). « fra. betterave 'bep. wortelknol'
(ss. van 12e-eeuws fra. bette < lat.
bëta 'biet' en fra. rave < lat. râpa
'raap').
TT themanr 6 (1993) 69-72.

petroek - pierig
lamp (gron.). Afl. van pi/7, m.a.w. 'de
vorm van een pijl hebben'.
TNZN VII 9.
piepeleer,
piepeling
vlinder
(belglimb., brab.). Singuliere vervorming \mpiepel (= pepel f)HCTD IX 329-382.
piepernelle
vlinder
(Baasrode).
Volksetymologische vervorming bij
pieper (= pepel | ) .
HCTD IX 329-382.
piepevogel vlinder (Rotem). Contaminatie van piepel (= pepel Î) en
roevogel | of een variant daarvan.
HCTD IX 329-382.
pieraos pier (wnbr.). Het eerste deel
= pier, mndd. pïr 'id.', fri. pier 'id.'.
Gezien de geringe verbreiding (het
ook voorkomen in de omgeving van
Berlijn is het gevolg van 12e-eeuws
import), de begin ~p en het ontbreken
van een i.e. etymologie wschl. « het
substraat. Het tweede deel = nl., hgd.
aas, afl. bij eten (= lat. edere 'eten');
vgl. lat. ësus 'gegeten', lat. esca
'spijs', lit. èska 'vreten, lokaas'. Met
pieren wordt op vissen geaasd.
Weijnen 1978, 92, NEW 6, 518.
pieren scherp kijken (antw., vla.). =
ndd. pïr en. Vgl. eng. peer 'id.', 16eeeuws eng. pire 'id.'. Geen verdere
etymologie.

petroek mais (Vorsen). « wa. peûs (=
fra. pois 'erwt') cTtroue {troue = fra.
turc). Vgl. elders in Limburg turkse
-weit; turks is in betekenis vervaagd
tot 'exotisch'.
Veldekel992, 109-110.
petunnie pioen (achterh.). Volksetymologisch < pioen onder invloed van
pétunia, een verlatijnste vorm van
oudspaans petun « 16e-eeuws in
Brazilië gesproken Indiaans petum of
bittin 'tabak'.
Brok 1991, 179, 248, H. Marzell,
Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen III 1977, 633.
peugelen mikken (z.o. v. belglimb.).
= pegelen 'meten'. Het vergelijkingspunt is het precieze: eu misschien
(mede) onder invl. van beugelen.
Album Blancquaert 297.
peuken hard werken (antw.). = peuken, poken = mndd. poken 'met een
mes steken'. Gezien gr. peripeukes
'puntig' mogelijk van het/?-volk.
Cornelissen/Vervliet 956, NEW 536.
pezeweven beuzelen (znl.). Waarschijnlijk is het weven van pezen
i.p.v. draden als nutteloos aangeduid.
WNT Xll 1462.
piakkers luizen (Gent). « sp. piojos <
mv. van lat. pëdücülus 'luis' (= fra.
pou).
Lievevrouw-Coopman 1070.
pieëtsj, peersj, pes perzik (leuv.,
zlimb.). = 16e-eeuws perse, perze.
Verkorting van perzik, misschien
analogisch naar kers.
Jongeneel 49, Dorren 136, Goemans
349.
piel (jonge) eend, kuiken (versch.
dial.). = ndd. piel 'jonge eend of
gans'. Wschl. oorspr. een lokroep.
WNT XII 1533, WBD 1004.
pielen te hoog branden, gez, van een

Cornelissen/Vervliet 960, Loquela
390.
pierig boos (kemp.). ~ wvla. (iteratief) pierelen 'plagen'. Vgl. oostelijk
ndd. pieren 'plagen', oostfri. piren
'plagen', fri. pjerre 'sarren', no. pirre
'prikkelen', wvla. piere 'vogelknip'
(= mnl. piere 'strik, klem, val'), ouder dee. pir 'kleine stok om te roeren'. Oorspr. misschien « substraat.
Cornelissen/Vervliet 960, De Bo 739,
Hermann-Winter 229, Falk/Torp 830.

265

pietelaer - plaai

pietelaer slippenjas (znl.). « fra.
habit-en-V air (lett. 'kledingstuk-inde-lucht') of « fra. pet-en-Vair (pet is
'scheet').
Goemans 349, De Bo 740, Heestermans (1988) 15, Bernaerts 88.
pieter stuk bedorven waar (vla.). «
fra. piètre 'armzalig, waardeloos' <
lat. pedestris 'te voet gaand (en daarom geminacht)', afl. bij lat. pedem.
4e nv. vanpes 'voet' ).
TT XXXV 119-122.
pietse, pietsj als zweep gebruikte
twijg, zweep (Steenhuffel, zlimb., dr.,
gron.). Via een heterofone vorm van
hgd. peitsche « slavisch bv russ.,
oostsorbisch bic 'gesel', afl. bij russ.
bitj 'slaan'.
Roukens 180-183, WBD 751, Amkreutz e.a. 224, Molema 323, Hadderingh/Veenstra 214, Kluge 537.
pieuwen, peeuwen klaaglijk spreken,
dreinen, kijven, langzaam eten
(nholl., dr., noordh,. wvla.). = fri.
piuwe 'langzaam eten'. Klanknabootsend.
WNT XII 915, W. de Vries 1895, 5,
Kocks 935.
piezel teellid (brab.). Mogelijk afl. bij
piesen (evenals eng. piss 'urineren'
en hgd. pissen 'urineren' « ofra. pissier 'urineren').
WBD 568, EW 284.
pig puntig stokje (gron.). = peg ].
Molema 324.
pij zei, pijzer graanzolder (vla., brab.,
zholl., Zeeuws). Via Romaans « lat.
pensile 'het hangende', afl. bij lat.
pendëre (= fra. pendre 'hangen').
Benoemingsmotief: 'rustend op bv.
gewelfbogen'.
WBD I 124, NEW 520.
pil vel van melk (antw.). Wschl. = pel
= mnl.pelle 'vlies' « lat.pellis 'huid'.

Cornelissen/Vervliet 965, EW 280.
pimpampoentje
lieveheersbeestje
(wvla., zvla.). Misschien < papeljoentje 'bep. insect' « fra. papillon 'vlinder' < lat. papilionem (vierde nv.)
'vlinder'.
De Bo 745, WNT XI 1536, HCTD IV
141-165.
pimpel, pempel, pumpel vlinder
(brab.). Door nasaalinschuiving <
pepel f.
HCTD IX 329-382.
pinsaard mutsaard (ovla.). Contaminatie van pinse 'mutsaard' (= spinse
Î) en mutsaard (variant van mutsel

Î).
HCTD XIII 370-371.
pinte glas (bier), bep. vochtmaat
(vla., Zeeuws, brab., maastr.).
Evenals eng. pint 'ruim 1/2 liter',
hgd. pinte 'glas (bier)', ofri. pint
'kan' « ofra. pinte 'kleine vloeistofmaat' (= fra. pinte 'ruim 1/2 liter').
Wschl. < lat. pincta 'geschilderd, van
een merkteken voorzien'.
Cornelissen/Vervliet 968, Ghijsen
719, De Bo 748, De Bont 1959, 492,
Endepols 320, EW 284.
pismarooi mier (hasp.). Ss. van pis
(wegens het afgescheiden vocht) en
aan het oudwaals ontleend marôye
'Marie'. Wellicht een vervorming
van *pismie < *pismier.
TT XVI 182, Album Philologum
voor Th. Baader 1938, 97-98.
pitsen knijpen (limb.). « dial. fra.
picher, pisser (= fra. pincer 'knijpen').
Bernaerts 88, Endepols 321.
plaai muurplaat, koedrempel (brab.,
limb.). = palei « ofra. polee (naast
fra. poulie 'katrol, schijf) « gr. polos
'draaipunt' via afl. *polidion.
WBD 22, 86, DELF 478, WNT XII

plaaiere - plekke

fra. plançon 'stek, poot' (afl. bij lat.
planta 'plant').
WBD 1444, WNT XII2327-2328.
plas, plèès, plats, (verkleinw.) pletske, plassie bep. gebak. bep. koekje
(zaanl., oostelijk). = 15e-eeuws
Kleefs plass 'offerkoek', 16e-eeuws
leuv. pletse 'pannekoek' = hgd. (dimin.) plätzchen 'dun koekje'. Vgl.
lat. placenta. Klankschilderend?
Kats 223, 224, Elemans 58, WNT XII
2617, Mnl Wb VI422.
platekon rond schijfje (leuv.). « sp.
patacon 'bep. munt'. De benaming is
een metafoor, gepaard met volksetymologie (bijgedachte aan plat).
Goemans 347.
platse uit elkaar springen (venl.). =
hgd., mhgd. platzen 'id.'. Klankschilderend.
Alsters e.a. 216, Kluge 555.
plecht gewoonte, gebruik (dr.). =
plicht (afl. bij plegen 'gewoon zijn').
Hadderingh/Veenstra 216.
plegger, plekker halve schort van
jute of grove stof (oostnbr.). ~ plagger 'zaaikleed'. Afleidingen bij plag
t 'hoofddoek'.
Ceelen e.a. 38, WLD I afl. 4, 63, TT
VI 46, Weijnen 1937, 177, Van der
Vleuten 84, WBD 1434, WNT XII
2168, De Bont 1959,495, Asten's 15.
pleien met centen spelen (geldov.). =
mnl. pleyen 'pret hebben', = oeng.
plegian 'spelen' = eng.play 'spelen'.
Gallée 33, NEW 528.
pleite koestront (vla.). = dial. pleit
'platte pet, platte drijftol, grote platte
knoop', wschl. = pleit 'platte schuit'.
Mogelijk relict van het P-volk.
WVD I afl. rund 170, WNT XII
2538-2540, NEW 528.
plekke plakkerig zijn (limb.). Het
klinkerverschil met nl. plakken (=

2051,WLDII9blz. 104.
plaaiere met knopen of centen naar
een streep gooien (bommel., nbet,
vel.). = 16e-eeuws plaeyeren 'spelen', = Dordrechts pleieren keilen.
Wschl. afl. bij pleien } .
Van de Water 118, WNT XII2160.
pladder paardebloem als plant (Fijnaart). Variant van wnbr. platter, zo
genoemd naar het platte bladerrozet.
Brok 149, 155, eigen mat.
plaern kletsen, kletsend neerkomen,
met water morsen (geld., ruin.). =
Zutphens plaëren 'hard op de grond
vallen' = nl. plaren 'kletsen' < mnl.,
mndd. pladeren 'kletsen'. ~ Ruinens
plaer 'klets, forse plak', geldov.
pleer 'slag', Zweeds pladder 'gebabbel'. Mogelijk = lat. blaterö 'babbelen'.
Sassen 76, WNT XII 2160, IEW 102,
Gallée 60.
plag, plak hoofddoek (limb.). = nl.
plag 'zode' = mnl. plagghe 'lap,
plag' = eng. dial. platch 'lap', = ono.
plagg 'kledingstuk'. Wschl. een
leenwoord uit de p-taal, waar het een
vorming is van een wortel die 'afscheuren' betekent en aanwezig is in
mnl. vlaen 'villen', lit. plesti 'scheuren' en brab., limb. vlag f. Vgl. nl.
plak 'dunne schijf.
WLD I afl. 4, 63, NEW 524-525.
plak landloper, kwakzalver (wnbr.).
= Polak 'Pool' (« po. polak 'Pool').
OVI219.
plamen zwartebessen (wvla.). Men
denkt aan een oorspr. bet. 'jeneverbes' (en dan < palmen), maar wschl.
gezien de p- een woord voor een
donkere bes uit een substraattaal.
HCTD XI254-256.
plantsoen pootaardappels, jonge eik
(vla.). = nl. plantsoen 'loot, poot'. «
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plenken - ploetsen

plets II klap met vlakke hand, kwak
(znl.). = getransponeerd tw. znl. plets.
Klanknabootsend.
WNT XII 2616-2618.
plich lichamelijk lijden, pijn (ensch.).
= nl. plicht. Betekenisontwikkeling:
'verplichting' > 'schuld' > 'straf >
'pijn'.
Bezoen 1938, 55.
plimp wimper (Meierij), plump
(limb.) = plemp (rijnl.). Mogelijk uit
substraat ontleende vorm, ~ met
oostnbr. vlimp f.
Endepols 326, Jongeneel 49, Dorren
140, Schelberg 320, Kooijman 14,
Weijnen 1937, par. 243. Weijnen
1991,par.48,DWAIkrt. 13.
plimper I wimper (nbrab., limb.,
kemp.). = rijnl. plempere. Wschl.
contaminatie van plimp f en wimper
(< mnl. wintbrauwe 'wenkbrauw').
Weijnen 1937, par. 243, Bernaerts
89,DWAIkrt. 13.
plimper II vlinder (Vorst). Contaminatie van pimpel \ en vlinder.
HCTD IX 329-382.
plod I vod. slet, lui iemand, sul,
goedzak (znl., geldov.). Klankwoord.
Cornelissen/Vervliet 978, WNT XII
2674-2675.
plod II, (verkleinwoord) ploddeken
influenza (kemp., antw.). = plod I |
'vod, slet'. Dezelfde betekenisverwantschap vertoont sluns f 'afgescheurde lap, griep'.
Cornelissen/Vervliet 979, WNT XII
2675.
plodden, (itérât.) plodderen door de
modder rollen, morsig werk doen
(znl.). = hgd. (itérât.) ploddern, eng.
plod. Expressief klankwoord evenals
pledderen en ploeteren.
NEW 529, WBD 845.
ploetsen, ploetschen plassen (limb.,

mnl., mndd. placken) is wschl. het
gevolg van een achtervoegsel met / of
JEndepols 324, WLD II afl. III, 147.
plenken op niet veerkrachtige manier
lopen, rondtrekken, spijbelen (znl.). ~
hgd. plänkeln 'schermutselen' (=
mhgd. blenkeln 'de trommel roeren',
Zuidduits plenkeln 'met een stijve
vlegel dorsen'). Mogelijk klankschilderend.
WNT XII 2611-2612, TNZN VII 10,
NEW 529, Kluge 553.
plenkeren
sukkelen,
kwakkelen
(hasp.). Afl. bij plenken f.
WNT XII2612.
plere grote lap grond, oorveeg (achterh.). ~ (achterh.) pieren 'smijten'.
Mogelijk relict uit de p-taal en in
oorsprong identiek met flèèr | 'oorveeg'. Vgl. plag naast vlag | 'plag'.
Hulshof/Schaars 91.
plesse, plezze pens (twents). = ouder
nl. pletse 'ingewand'. Mogelijk ook =
bij Kiliaen gedocumenteerd plets
'lap'. Afl. bij in de Teuthonista voorkomend pletten 'onderbuik'. Mogelijk afl. bij mnl., mndd. plet 'lap'. De
vormen zonder s of z zijn dan identiek met got. plat (of plats1?) 'lap',
misschien « slav. vormen (vgl. obulg.
platï 'lap', russ. platok). De betekenisontwikkeling is 'kleding' > 'lap' >
'vod' > 'achteloos neergekwakte
ingewanden'.
Dijkhuis 823, Bezoen (1938) 54,
WNT XII 2617-2618 (andere etymologie), Mnl Wb VI 469, Feist 289.
plets I stenen stoepje bij een huis
(wnbr.). = plaats « ofra. place < lat.
platea 'straat', « gr. plateïa 'open
plaats'. Voor de e vgl. wnbr. ketse =
kaatsen, schets = schaats.
Weijnenl937, 170-171.
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ploezen - poepenknief

taal en ~ met lat. putidus 'stinkend'.
Sliedrecht 35, TNTL XXXVIII 272274, Ter Laan 705, Dijkhuis 826,
Hadderingh/Veenstra 216, WNT XII
2915-2916, Nagel 180, Van den
Bremen 137.
podderig smoezelig (vel.). Afl. bij
pôdde Î 'vuiligheid'.
Van Schothorst 185.
poeën bobbel op het lichaam (vel.). =
Bremens pûne 'bloedzweer'. Wschl.
= nl. poen 'dik iem. of iets'. Gezien
de begin -p misschien « substraat.
Van Schothorst 187, WNT XII 29622963.
poeier, poer, poeren kracht, groeikracht (Kerkdriel, wzvla.). Evenals
eng. power (= meng. poer) « ofra.
poeir (= fra. pouvoir) < vulglat. potere, dat lat. posse 'kunnen' verving.
Van Doorn 115, Ghijsen 736, DEE
702.
poele, poul peul (n.oostnl.). Vgl.
mndd. pule 'id.'. Abi. ~ peul, abl. ~
puilen ~ Lets bulis 'bil', oind. buli'bil'. De wortel zal wel 'iets gezwollens' betekend hebben.
Sassen 66, NEW 516, 552.
poelie jonge kip (znl.). « fra. poule (=
lat. pulla 'kip').
Frings 1966, 177-178, WBD 965966, DELF 478, Roukens 373-374.
poenen, peunen, punen kussen
(limb., kemp.). Blijkens rijnl. poenen,
pünen 'zoenen' en 'noten schieten'
en fri. pünen 'steken' is het benoemingsmotief: 'het naar voren steken
van de lippen'.
TT IV 60-61, Hoppenbrouwers
(1996)270.
poentje kus (Breda, zaanl., brab.,
limb.). ~ poenen | .
Boekenoogen 768.
poepenknief bep. mes (dr.). Het

waasl.)- Vgl. Oostenrijks plutschen
'stotteren, spreken met een zware
tong'. Klanknabootsing.
WNT XII2720.
ploezen, plonsen (overbet., antw.).
Klanknabootsing.
WNT XII 2720.
plot, pilot, pelot tuierpaal. weidepaal
(hagel.). « fra. pilot 'paal'.
WBD220,231.
plukkem onkruid (Meierij). ~ plukken. Wschl. < *plukking: vgl. dial.
bokkem: naast bokking. De oorzaak is
assimilatie aan de beginnende lipklank.
TNFkrt. 119.
pluren pluizen, plukken (dr.). ~
kruin, plüren 'pluisjes'. = pluizen.
maar met grammatische wisseling.
Mogelijk gezien de p- « een substraattaal.
NTg LUI 53, Hadderingh/Veenstra
216, WNT XII2898.
pluut, plut broodmes (Halsteren,
bommel.). Vgl. 16de-eeuws plotitè)
'kort breed zwaard', rijnl. plaute
'aardappelschiller' (~ plotten 'slaan,
kneuzen').
Heestermans 1989, 59, Van de Water
119, RhWbV 1971.
pochel, poechel rug, buik, lichaam,
pukkel (znl., Zeeuws). = fri. pochel.
Afl. bij eng. poke 'zak', ono. poki
'buidel'. Oorspr. bet.: 'iets gezwollens'. Misschien
substraatwoord
gezien/?-.
Heestermans juni 1997, 47, WNT XII
2907, ED 152.
pôdde, pod vuiligheid (Twents, sliedr., bunsch., geld.). Wschl. = gron.,
holl. podde 'pad' (= ndd. pudde 'pad,
puistje' = dr. podden (mv.) 'pukkeltjes' ). Gezien de begin-/? en het geïsoleerd voorkomen misschien « de p-
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eerste deel heeft de betekenis van:
Duitse termijnwerker en is « hgd.
bube 'jongen', misschien een reduplicerende vleinaam voor hgd. bruder
'broer'. Het tweede deel = knijf \
Hadderingh/Veenstra 216, Kluge
105-106.
poesterig vuil, grieperig, kortademig
(n.oostnl.). ~ mnl. poesten 'blazen' (=
mndd. pusten 'kussen'; beide ~ poezen 11 'kussen').
Kroesels 94, NEW 535.
poet puist, buil, zweer (gron.).
Evenals puit 'kikvors', no. pute 'kussen', püta 'dikke vrouw', zw. püta
'opgeblazen zijn' van een basis die
'opzwellen' betekent.
TNTL XXXVIII 200-201, NEW 552553.
poezen, poesen zoenen (wvla., Urk).
= ozw. pysa 'snuiven'. Het verbindend betekeniselement is: 'naar voren
steken gez. van de lippen'.
TT IV 59, NEW 535.
poffer krans van kunstbloemen en
geplooide tule op Meierij se boerinnenmuts (oostnbr., nlimb., Maas en
Waal). Afl. bij pof 'bolstaande plooi
in kledingstuk, inz. in mouw of korte
broek' (= eerste deel in pofmouwen,
poßroek; ook = dr. pof 'opgeblazenheid'; ook ~ kamp. pofferig 'opgeblazen'). Terwijl poffertje 'bep. baksel'
rechtstreeks van het verwante ww.
poffen is afgeleid, vergelijke men
voor de woordvorming van poffer bij
pof kladder naast klad. De wortel is
stellig klanknabootsend geweest; vgl.
puf
BH VII 47, WNT XII 3025, eigen
mat.
pogge, pog big, kikvors, pad, kalfzak,
aangroeiend vuil, kwijnende toestand,
bederf (nholl., n.oostnl.). = eng. pog-

ge 'twee soorten vissen', fri. pogge,
page 'ongesteldheid'. Klankschilderend oorspr. voor iets opgeblazens.
De betekenissen 'kwijnende toestand'
en 'bederf ontstonden misschien uit
het volksgeloof dat de pad gif afscheidt.
TNTL XXXVIII 272-273, TON kit.
22, WNT XII 3041-3042.
poi-poi havermoutgerecht (Bergenop-Zoom). « eng. porridge « fra.
potage (afl. van fra. pot 'pot').
Heestermans 1988, 80.
poke etter, zak, buik (Zeeuws, znl.).
= hgd. dial. pfoche 'puist' = ono. poki
'buidel' = eng. poke 'zak'. ~ nl. pok.
Oorspr. betekenis: 'iets gezwollens'.
Misschien substraatwoord gezien/?-.
Ghijsen 737, Heestermans juni 1997,
47, NEW 539.
pol rond koekje (brab.). = poüe f.
WNT XII 3073.
polder, peulder, beulder kippestok,
slaapkamertje voor de knecht in de
stal, vliering (znl.). Ofwel afl. bij pol
'stuk hout' ofwel « ofra. poldre, poltre (= fra. poutre 'balk') < lat. poletrus 'veulen'. Vgl. voor overdracht
v.e. diernaam: bok, ezel.
Heestermans 1989, 35, WVD I afl. II
Wet app. 428-430, WBD 63, 113114, 111, 120-121, WNT XII 31063107, NEW 536.
polken met uitpuilende ogen kijken,
omzien (antw. Beverloo). Afl. bij
uitpuilen. Misschien ~ oind. buli'bil', lit. bulis 'bil' (van een basis die
'opzwellen' betekent').
WNT XII 3176, IEW 99.
polle hoger gelegen deel in het land
(n.oostnl., vel.). = oeng. poll (in
plaatsnamen) 'heuvel', dee. pull
'zandbank'. Wschl. grondbet. 'klodder, dik rond voorwerp'.

pollevij - poper
gen' « fra. pondérer < lat. ponder are.
WNT XII 3270-3272, Bernaerts 93,
Amkreutz e.a. 232.
pong geldzak (gron.). = fri. pong 'id.'
= ono. pungr 'zak'. Wschl. = wvla.
ponk 'luier'. Mede gezien roem.
punga 'buidel' een leenwoord.
DB XIII 89-100, TT XLIX 211, Feist
290.
poor, por, paor prei (limb., hagel.,
Cuyk). « Romeinsporrum 'id.'.
Roukens 337-338, kit. 69, Swanenbergred. 1993,117.
poot, poëet gele wortel (belglimb.). =
nl. poot 'loot, stek'. = mnl. poot, pote
= nl. poot 'bep. lichaamsdeel' = hgd.
pfote. Wschl. een substraatwoord,
mede gezien de begin -p.
Roukens 338-340 + krt. 70, EW 291292, WNT XII 3388, 3401-3406.
pôôter (-en-burger) kind aan huis
(Zeeuws). Het eerste deel = mnl.
poorter 'stadsbewoner', afl. van mnl.
poort 'stad' (« lat. portus 'haven' of«
fra. port 'haven'), wel te onderscheiden van nl. poort 'grote deur' « fra:
porte 'deur' of« lat. porta 'deur'.
Ghijsen 741, Mnl Wb VI 583-584,
592.
popelezie, popelsije beroerte (wvla.).
« fra. apoplexie 'id.' « medisch lat.
apoplexia « gr. apoplëksia, afl. bij gr.
apoplëssö 'in zwijm vallen', afl. bij
gr. plêssö 'slaan'. Uiteindelijk kan er
een voorstelling van een slaande
demon aan ten grondslag liggen.
De Bo 708.
poper scirpus lacustris (wvla.). = fri.
popel 'id.' = eng. popple 'agrostemma githago' = eng. popple 'in het
water opstijgende bel' (~ mhgd. popelen 'opborrelen', fri. popelje 'bobbelen'; afleidingen bij eng. pop
'knallen', een klankschilderend en

Sassen 47, WNT XII 3073-3077.
pollevij hak v.e. schoen (vlabelg.,
Overijssel). « spa. polevi « fra. pont levis.
WNT XII 3180, WBDII afl. III 739.
polt schoor (met eveneens limb.
afpolte 'schoren' en verpolte 'schoren') (limb.). Evenals hgd. puit 'lessenaar' (zie mhgd pulpit 'lessenaar')
« lat. pulpitum 'constructie van planken', dat verwant is met oudindisch
parpâ- 'bank' en met oudindisch
parpâm 'huis'. Op hetzelfde latijnse
woord gaat terug frans pupitre 'lessenaar'. Voor de overgang van lat. u
naar nl. o vergelijke men nl. vork «
lat. fur ca en nl. pols « lat. pulsus.
WLD II afl. 5, 106-107, IEW 807,
Kluge 1975, 570.
polte vod, bep. sprei (gron., wvla.). =
ndd. pult(e). Klankvariant bij palt f
'afgescheurde lap'.
WNT XII 3197-3198.
polter, polder, ponder, poender,
ponter, ponger, poemer, poener,
pontsjer, (ss.) pongelboom ponderboom (nw.) = eng. punder. Afl. van
mnl.ponden 'wegen'; grondbet: 'wat
zwaar weegt'. Mogelijk is echter ook
identiteit met polder f.
Album Philologum Baader 101-102,
TT XIX 53-69, WNT XII 3106-3107,
TNZN IX 3, NEW 536-537.
pomproos pioen (n.oostnl.). Eerste
deel « fra. pompe 'praal' < lat. pompa
« gr. pompê 'geleide' (~ gr. pempô
'zenden'). In het Grieks betekende
pompikos reeds 'pompeus'. Ook de
pioen kan een pralerige indruk maken.
Brok 1991, 186.
ponder, punger, punder unster (div.
dial.). Afl. bij pond, zoals uisel van
ons is afgeleid, of van ponderen 'we-
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schien gezien lat. premere 'drukken'
een leenwoord « het p-volk.
NEW 544, WBD 756, Stroop 20.
pral teelbal, kleine persoon (gron.,
dr., wnbr.). Wschl. = Herwijnens pral
'stijf, = ndd. prall 'stram'. Afl. is
ofri. pralling 'teelbal'. Wsch. ~ prallen 'pochen' (= hgd. prallen 'stoten')
en pralen en enigszins klankschilderend.
WNT XII 3873, WBD II afl. II 619,
Kluge 562.
prang neusklem, vang v.d. molen
(brab.). ~ mnl. pranghen 'knellen',
mhgd. p/range 'insluiting', eng.
prong 'visvork'. Misschien ~ gr.
brókkos 'strop'.
WBD 756, NEW 544-545, Stroop 20.
pratsj vieze brij (zlimb.). Klankwoord. = Rijnl. pratsch.
WLD II afl. V 77, afl. IX, 45, Endepols 333, Hermanns/Lantin 450.
pratten pruilen, niet goed willen
groeien (Meierij, antw., zutr., vel.,
bommel.). = mnl. pratten 'pruilen'. ~
mndd. pratten
'eigenzinnigheid,
mokken'. Ofwel intensivum bij praten ofwel (en waarschijnlijker) ~ znl.
pertig 'eigenzinnig, grillig', mnl.
perte 'list, streek' (nog over in de
uitdrukking iemand parten spelen),
oeng. prœtt 'streek', ono. prettr
'streek'. Mede gezien de p kan aan
een substraatwoord gedacht worden
waarmee mogelijk nl. vroed verwant
is, dus een woord van het/»-volk.
Van Schothorst 9, De Bont 1959,
506, NEW 508, 545, Scholtmeijer 95.
prazelen kwelen, zeer onduidelijk
spreken (belgnl.). Frequentatief bij
ouder nl. prazen 'bazelen, razen,
mompelen'. Klankwoord evenals
bazelen, fazelen, frazelen.
WNT XII 3923.

klanknabootsend woord). De enigszins bolvormige bloeiwijze en de
vorm van de zaaddoos zijn aanleidingen tot de plantennamen geweest.
TNTL LVI 1-6, NEW 540.
poperei, popperei tol (limb.). < koekerel ÎRoukens 279-285, krt. 52.
por kort dik voorwerp, pukkel,
knoest, stut, steunsel voor stijl, te
klein kind (div. dial.). Verder alleen
in fri. porre, poarre 'garnaal'. Afl. bij
porren 'stoten'. Vgl. voor de betekenisontwikkeling stomp
'afgeknot
stuk' naast ww. stompen.
WNT XII 3477-3478, WBD 113.
pork, poddik pad (dier) (gron.,
nholl.). Afl. van gron. podde 'pad'
(wschl. = pôdde f 'vuiligheid). Voor
het achtervoegsel vgl. eng. paddock
naast nl. pad. Gron. pork < poddik.
Ter Laan 705, TNTL XXXVIII 272273.
pors, posse gagel (oostnl.). = ono.,
zw., mndd. pors 'id.'. Gezien de p
wschl. een substraatwoord.
WALD 220, NEW 541, Falk/Torp
843.
pos tot (zlimb.). Irreguliere contaminatie van bies f 'tot' en tot.
Roukens 397, Weijnen 1991, 130.
potros leurster uit het Waalse land
(leuv.) « wa. botter esse 'id.'.
LB II 73.
pots bep. muts (znl.). Verkort uit
kapoets « hgd. kapuze « it. capuccio
'kap' (~ fra. capuchon).
Bernaerts 92, WNT XII 3762 (ziet
het echter als klankschilderend
woord).
praam neusklem gez. v.e. paard,
vang v.d. molen (oostelijk overijs.,
limb., brab., ogeld.). ~ nl. pramen
'drukken'. Uitsluitend wgerm. Mis-
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prook | .
Boekenoogen 795, WNT XII4453.
preut,
prut,
brot
vrouwelijk
schaamdeel, achterste (brab., ovla.,
gron., nholl.). = preut 'koffiedik' ~
preutelen. Uit die klanknabootsende
functie is metonymisch eerst die van
'weke massa' ontstaan.
WNT XII 4086, WBD 571, Hoppenbrouwers 273.
priem I burrie (Asten, Someren).
Volksetymologisch < triem, treem f.
Crompvoets 331.
{ouwe) priem II oudere vrouw die
voor het eerst in verwachting is of
baart (Gilze-Rijen). Verkorting uit
lat. primipara 'vrouw die voor de
eerste keer baart' (lat. prima = 'eerste', lat. parère = 'baren'). Invloed
v.h. geleerdenlatijn.
Van Gestel 194.
prietsj diarree (limb.). Met pr klanknabootsend evenals limb. proetsj,
protsj 'id.', Deurnes prutsj 'id.' en
verder verbreid prut.
Eigen mat.
priezen snuiven (leuv.). Afl. van
pries 'snuifje' « fra. prise 'snuifje'
(afl. van fra. prendre 'nemen').
Goemans 360-361.
prik verdord takje (gron.). Irregulier
< sprik f en niet afgeleid van ww.
prikken maar er volksetymologisch
door beïnvloed.
Ter Laan 720, TNTL XV 104-105
(tegengestelde mening).
proetse, prótse een wind laten
(limb.). Mogelijk = maastr. prótse
'proesten' (= nl. proesten). Wschl.
een klankwoord. Te scheiden van
limb. proetsj, protsj 'diarree, brijachtige massa' (wschl. ~ prut, pruttelen).
Jaspars 370, Dorren 142, Kats 234,

pree I opgeschikt (nholl.). « fra. paré
'id.' < lat.paratus 'klaargemaakt'.
Pannekeet 280.
pree II soldij, loon, zakgeld (znl.). <
fra. prêt 'leen', bij fra. prêter 'lenen'.
De betekenisontwikkeling is 'leen' >
'vooruitbetaling' (de soldij werd nl.
door de fra. koning vooruitbetaald) >
'loon'. Mogelijk ook verkort uit premie « lat. mv. praemia 'bep. soort
beloning'.
F WH Supplement 131-132, Bernaerts
92, WNT XII 3996.
preekheer bep. meikever (brab.). =
predikheer 'dominicaan'. De kleur
lijkt nl. enigszins op de afwisseling
van zwart en wit bij het habijt van de
dominicanen.
TNZN IX kit. 8, WNT XII 3958.
prem vang v.d. molen, remhelling
(limb.). Vgl. praam. Mogelijk een
afl. met in het suffix een umlautsfactor.
WLD II afl. III 62, afl. V 199.
prengel gierigaard (brab.). Afl. van
brab. prengelen 'afdingen'. ~ prangen 'knijpen' (= got. (ana)praggan
'in het nauw brengen'). Niet buiten
het germ. Misschien klankschilderend. Ofwel een substraatwoord.
Limb, prengel 'bengel, knuppel' is
wschl. identiek.
OV I 220, Pauwels 1958, 7, Cornelissen/Vervliet 998, Kroesels 131.
preugelen,
preuvelen
afrossen
(wvla., limb.). « hgd. prügeln 'afrossen'. ~ nl. brug ~ mhgd. brugel
'knuppel'. Uit deze laatste betekenis
heeft zich niet alleen die van 'brug,
bouwsel uit knuppels', maar ook die
van 'afrossen' ontwikkeld.
De Bo 774, Kluge 568.
preukel spitse doorn, puntig voorwerp (n.oostnl.). Afl. van nholl.

273

prokereur - pul

snuiven, gez. v. een paard (brab.).
Klanknabootsing.
WBD614.
pruppen, purpen bij eendagskuikens
van eenden de sekse bepalen door een
druk op de cloaca, waardoor het geslachtsorgaan
zichtbaar
wordt
(nholl.). Wschl. = proppen: er verschijnt dan nl. een klein propje.
NTg Lil 107-110 (enigszins andere
etym.).
prustig paardriftig, gez. van varkens
(brab., hasp.). ~ geld. pruuste
'proesten' (= nl. proesten, met onzekere etymologie), zo betiteld omdat
varkens in die toestand schuim op de
bek krijgen.
Cornelissen/Vervliet 1004, WNT XII
4635,4318, NEW 548.
puin, pettem, pessem, peen, peek,
peel, peem, puim, peng kweekgras
(div. dial.). Zeker identiek met peen
'bep. groente' (waarvan de n oorspr.
meervoud is). Gezien pettem en pessem oorspronkelijk met een dentaal
en met een oud een n bevattend suffix. Die n werd onder invloed van p >
m. Oorspr. bet. 'wortel'. Mogelijk uit
substraat.
WBD 1483, Goossens 1988, 109126, NJ 1990, 199-200 (vermeldt dat
R Post er een Romaans leenwoord in
ziet).
puit kikvors (vla., zeel., wnbr.). =
eng. pout 'puitaal'. Vgl. no. püta
'dikke vrouw', eng. pout 'de lippen
stulpen'. Wsch. oorspr. betekenis:
'iets gezwollens'. Wschl. klankschilderend. Maar ook mogelijk ~ oind.
budbuda 'waterbel'.
TNZN kit. 12, NEW 552-553.
pul jonge kip (nbrab., limb., antw.). «
vulglat. *pullius, dat bestaan moet
hebben naast lat. pullus 'kuiken".

Scheiberg 329, Endepols 336, Alsters
e.a. 221.
prokereur praatjesmaker (ensch.). «
fra. procureur, afl. van fra. procurer
(< lat. procurare 'verzorgen', afl. bij
lat. cura 'zorg').
Bezoen 30, DELF 487.
pronselen knoeien, kwanselen (ruin.,
nbet., brab.). = 16e-eeuws prondselen
'prullen' = ndd. prünseln 'zorgvuldig
bewaren' = fri. pronselje 'kreuken'.
Evenals znl. prossen 'knoeien' en
prutsen een affectief klankwoord.
WNT XII 4447, Sassen 80, NEW
549-551.
pront alles keurig verzorgend (brab.,
Twents). < prompt « fra. prompt < lat.
promptus 'bij de hand', vdw. van lat.
promo te voorschijn halen, gevormd
van pro 'voor' en ëmo 'kopen, maar
oorspr.: nemen'.
Eigen mat., Jacob 49, Dijkhuis 837.
prook, prouk gebogen haakachtig
iets om iets aan op te hangen (nholl.).
= meng.prokien 'prikken'. Ablautend
~ prikken (= oeng. priciari). Ablautend ~ mnl. preken 'prikken'.
Boekenoogen 795, Pannekeet 282.
proost leunstoel (Cuyks, Land van
Ravenstein, limb.). Verkorting uit
prooststoel. Humoristische vergelijking met de stoel van de proost in de
dom van Xanten c.q. de proost van
Meerssen.
MNCDN 1971, Weijnen 1987, 75.
prootn praten (dr., gron.) (met als afl.
dr. proot 'praat'). £ pralen maar het
grondwoord van pruttelen (= in 14341436 protelen). In oorsprong klankschilderend.
DB XXIII, 126, Hadderingh/Veenstra
221, EW 295, Ter Laan 723, Kocks
976.
pruisen, proese, proise geweldig
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Roukens 373-374, Frings 1966, 177178, REWnr. 6826.
pulen peuteren (gron.). ~ znl. pullen
'id.' ~ eng. pull 'trekken' en ni. (afl.)
pulken.
EW 296, Cornelissen/Vervliet 1006.
pulle vaas, melkbus (dr. ). = laatmnl.
pulle 'bep. vaatwerk' « lat. ampulla
'flesje' « gr. amphoreus 'kruik met
twee handvaten', doch met verkleiningssuffix.
OezeVolkV119.
pumpel puist, pukkel (wvla.). « spa.
pimpollo 'uitbotting v.e. boom'.
DeBo783.
pungel zak (limb.). Verkleinw. bij
pong | .
WLD II afl. V 9, 13, 14, 43, afl. III
158.
puntrum, pultrum kastje met laden
en schuine klep (dr.). Vgl. hgd. pult <
lat. pulpitum (> fra. pupitre) ~ oind.
parpâh 'bank' en oind. parpàm
'huis'.
Hadderingh/Veenstra 222-223, Kluge
570, IEW 807.
purre puist, wrat (Gent). Gezien de p
en vormen als lit. putà 'schuimblaar',
Iets pillis 'hoop', russ. pulja 'kogel',
Iets paurs 'achterhoofd, schedel', gr.
phüsa 'blaasje', lat.pustula 'blaasje',

lit. püslë "blaas' en (met lange ü) gr.
pürós 'tarwekorrel' mogelijk substraat.
Lievevrouw-Coopman 1142, IEW
847-850.
(over de) puthaak of pitaek (trouwen)
ongehuwd
samenleven
(n.oostnl., zeel.). Mogelijk wordt met
de pitaek bedoeld de lange stok met
haak eraan die de scheiding in de keet
tussen de mannen- en vrouwenslaapplaats vormde. In n.o. streken trouwden polderwerkers en kanaalgravers
vaak t.o.v. de putbaas. De trouwlustigen moesten dan over een haak
aan een houten steel stappen. Mogelijk ook ligt de verklaring in een
speels gebruik van een synoniem van
een homoniem. Zo betekende in het
mnl. soeker zowel 'inquisitor' als
'puthaak' en betekende de wending
oorspronkelijk 'in weerwil van de
kerkelijke inquisitor'.
Dijkhuis 840-841, Album L. Grootaers 88-89, Nehalennia 76
(winter 1989), blz. 46.
puut, pude zakje voor winkelwaar
(dr., gron.). Misschien -puist. En van
een basis die 'opzwellen' betekent en
ook in puit t aanwezig is.
DB XIII 84-100.

raak - raggen

R
raak I verhemelte, kaak (limb.,
nbrab.). = ouder nl. raak 'verhemelte,
binnenste v.d. mond, muil' = hgd.
rächen 'muil', eng. rake 'muil, kaken'. Geen verdere verwanten. Oeng.
hraca 'keel' steunt de veronderstelling dat het woord met zijn vele keelgeluiden een klankschilderende vorming voor de geopende muil was.
Van Gestel 199, Schols/Linssen 371,
Dorren 143, eigen mat., NEW 556,
Vos /Van der Wijst 132.
raak II, rake hark (vla., zaanl.). =
mnl. rake 'id.' = eng. rake 'id.'. = zw.
raka 'id.' = vla. raok 'steun voor
gesponnen garen in de vorm van een
dwarslat met enkele spijkers'. ~ mnl.
raken 'openscheuren' (hierbij de afl.
rakelen). Ablautend ~ rèèk f 'hark'.
Boekenoogen 931, HCTD VI 153166, WVD II afl. III. 13.
rabbelen op elkaar springen, gez.
van tochtige koeien (vla.). Wschl. =
nl. rabbelen 'druk en onbeduidend
praten' (= fri. rabbelje 'babbelen',
zw. rabbla 'brabbelen'). Grondbet.
mogelijk: 'snel en herhaald bewegen
met daarbij horend geluid'.
WVD I afl. rund 183, WNT XII 124125.
racheln stelen (Heerde). = rakelen
'bijeenhalen', afl. van vla. rakel Î
'hark'.
Bosch 34.

radau herrie, drukte (limb., Huissens). « hgd. radau 'kabaal'. Evenals
hgd. klamauk 'lawaai', met a in de
eerste en au in de tweede lettergreep,
wschl. oorspr. een nabootsing van
brekend gerei.
Alsters e.a. 223, Kluge 373, 577,
Huissen 113, Kroesels 130.
rafelen dobbelen (znl., Zeeuws). «
fra. rafler 'id.' of afl. bij vero. nl.
rafel 'spel met drie dobbelstenen' «
fra. rafle « Duits raffel, een spelterm
~ hgd. raffen (= nl. rapen).
WNT XII 169-171, DELF 504.
rag boommos (dr.). = oeng. ragu
' dauwworm, korstmos '.
TNTL XXXVIII 292.
raggen I, (intensieve bijvorm) rakken stoeien, wild heen en weer lopen
(holl., Zeeuws, nbr., antw.). Wschl. ~
dr. raggelen 'roeren'. Mogelijk ~
hgd. regen 'bewegen' (= gron. reugen Î).
WNT XII 182, 211, TNTL XXXVIII
291, Hoppenbrouwers (1996) 275.
raggen II, (met infixen) raggeln,
racheln lasteren, schelden (dr.,
twents). = oostfri. (be)rachen 'belasteren', (ut)rachen 'uitschelden'. Vgl.
gron. ragen 'schelden'. Mogelijk van
een i.e. klanknabootsende basis, die
ook aanwezig is in lat. crocio 'krassen, gez. v.e. raaf, Iets krakt 'krassen, knarsen' en in vogelnamen als
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raile - rap
van nl. rennen is. De betekenisontwikkeling is: 'onstuimig lopen' >
'weglopen' > 'het werk onderbreken'.
Eng. rant 'bombast uitslaan', hgd.
ranzen 'loops zijn', mnl. ranten
'zotteklap uitslaan', no. en zw. ranta
'rennen' komen gezien de t (z) rechtstreeks van het germ. woord.
WBD 971, WNT XII 267-268.
rank wrang, zerp, ransig (wvla.). «
Romaans, waar de k, die in lat. rancidus 'ransig' aanwezig was, in het Pic.
bewaard bleef, in tegenstelling tot fra.
rance 'ransig'.
De Bo 791 (ziet echter identiciteit
met wrang).
ranken scheefhangen,
topzwaar
worden (Heerewaarden). = mnl. ranken 'ombuigen', ~ hgd. renken 'wringen', eng wrench 'wringen'. ~ lit.
rengtis 'krommen'. Misschien ~ lat.
ringor 'de mond opensperren'. ~
oind. värjati 'draaien', lat. vergere
'zich buigen'.
Van Doorn 211-212, Kluge 596.
raofele, ruitele, raotele oppoken
(brab.). Onklankwettige varianten
van rakelen (~ rakel f). Eerst is de k
voor / tot ch geworden zoals in stechele f naast steken en daarna veranderde ch in ƒ zoals in eng. enough uit
genoeg.
WBD II Afl. 1,70-71.
raom sprong (bommel., n.oostnl.). ~
raome | .
Van de Water 122, Kocks 993.
raome een sprong doen naar (bommel., nbet). = nl. ramen 'beramen' =
mnl., ohgd. ramen 'streven naar'.
Verdere etym. onzeker.
Van de Water 122.
rap puist, wondroof, schurft (nholl.,
znl.) = 16e-eeuws rappe 'schurft' =
nholl. rap 'afval' = hgd. rappe 'uit-

gr. kor aks 'raaf.
Kocks 990, Ter Laan 729, Ten
Doornkaat-Koolman III 2, 489, IEW
568.
raile, rijelen rillen (Terheijden,
Antw., belglimb.). Evenals rijere,
rieren f iteratief bij mnl. riden 'beven'.
Van der Made 41, Cornelissen/Vervliet 1028, Schuermans 540.
rake gerucht, verhaal (wvla.). =
oeng. racu 'verhaal', ohgd. rah{h)a
'gepraat' ~ rekenen, mndd. rekenen
'rekenen, verhalen'.
NEW 570.
rakel hark (vla.). Afl. van 16e-eeuws
raeckelen 'met een hark de grond
losmaken, bijeenhalen', een frequentatief bij mnl. raken 'openscheuren'.
~ raak II \.
HCTD VI 153-166.
râllek, róllek allicht (oostnbr.). Letterlijk: radelijk, dus afl. bij raden.
Hoppenbrouwers (1996) 276.
rallemallen lachen en stoeien (gron.).
Ss. uit rallen \ en mallen 'mal doen'.
Ter Laan 731.
rallen bep. geluid voortbrengen
(oostnbr.). = mnl. rallen 'babbelen' =
fri. râlje 'babbelen', dee. raile 'kletsen'. Klankwoord.
WBD 401, Hoppenbrouwers 275.
rallië praatzieke vrouw (achterh.).
Afl. bij rallen f.
Hulshof/Schaars 96.
ramaker wagenmaker (brab., limb.,
Twents). < *rademaker. Oorspr.
duidde het woord dus alleen de maker
van wielen aan.
TT XIX 95-120.
randen, rane (een dagje) overslaan
(znl.). Vgl. ofra. randir 'lopen, rennen' « afl. bij frankisch *rant 'loop',
dat zelf een afl. bij het grondwoord
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rasteel - reep

slag aan paardeknie'. ~ nholl. rappig
'schurftig', zodat de flarden erbij
hangen' ~ ohgd. râffî 'ruig', ~ ohgd.
rapfen 'een korst krijgen'. Geen verdere etymologische aanwijzingen.
Bouman 87, Boekenoogen 805, 809810, Kluge 582.
rasteel, stêejl, stien ruif (vla., brab.).
« ofra. rastel (= fra. râteau 'hark') <
lat. rastellum 'schoffel', afl. van lat.
rostrum 'hark', afl. bij rado 'krabben'.
TT VIII 80-81, TNZN IX 9, WBD I
102, Eylenboseh 182-188.
rasteliere, dranselier, drestelier,
lasselier ruif (vla.). Contaminatie van
rasteel f en schalier \ of latere ontlening uit ofra. rastelier 'ruif (= fra.
râtelier 'ruif).
Eylenboseh 182-188.
rats plotseling, helemaal (oostelijk
znl.). < grats 'id.'. Met affectieve
bijwoordelijke s gevormd van mnl.
gerat 'vlug, degelijk, flink (= hgd.
gerade 'recht, juist'; = een afl. bij rad
'vlug').
TT IV 56-58, Mnl Wb II 1492.
raufe ben (limb.). Zoals nl. ruif ontleend is aan Middelduits raufe, is
raufe ontleend aan nhgd. raufe 'ruif
~ got. raupjan 'plukken', mnl. ropen
'plukken'.
Roukens kit. 20.
razelen bibberen (limb.). = ouder nl.
en mnl. raselen 'raaskallen, ijlen'.
Iteratief van razen (= hgd. rasen
'razen'; vgl. ono. rasa 'vooruit stormen'; ~ gr. eröê 'vaart').
WLD I afl. 9, 69, WNT XII421.
reddelen veel en vlug spreken (znl.).
-rad 'vlug'.
WNT XII 774, Pauwels 1958, 7.
(op) redut boos (nholl.). = reduit
'binnenwerk waarop de verdedigers

zich terugtrokken' « fra. réduit 'verdedigingswerk waarop men zich
terugtrok'. Men vocht daar verbeten.
TNTL LV 174-175, WNT XII 982.
reebank aanrecht (brab.). Het eerste
deel is het grondwoord van gereed en
bereiden.
WBD 68.
reeds tochtig (limb., dr.). = 16eeeuws reetsch 'id.'. ~ ritsig. Afl. bij
rijden 'geslachtsgemeenschap hebben'.
WNT XII 1029.
reef zij draad van een peul, vezel of
stro dat na het dorsen overblijft (vla.,
hasp., nholl.). ~ rib. misschien ~
rafel.
DB XXIV 134-137.
rèèk hark (ovla., brab., limb., n.o.
van Luik). Ablautend ~ raak II f. ~
hgd. rechen 'hark' (met -n uit de
verbogen nv.) ~ hgd. rechen 'harken'
(= got. rikan 'ophopen', mnl. reken
'bijeenschrapen').
Roukens kit. 13, 14, De Bont 1959,
521, HCTD VI 156-158.
reen, reem, riem akkergrens (limb.,
oostelijk brab.). = ono. rein 'met gras
begroeide strook als akkergrens',
hgd. rain 'grasrand, grensstrook',
miers röen 'weg, rij bergen'. Van een
wortel die 'scheuren, rijten' betekent.
HCTD XVIII 95-106, Bernaerts 95,
WBD 248-249, IEW 857-858, Goossens 1963 II, 27-27.
reep, riep, rip, reip hoepel, ruif
(znl., oostnl., bommel.). = reep
'touw' (= eng. rope 'touw', hgd.
reifen 'band, hoepel', met n uit verbogen nv.). ~ nl. repen gez. van vlas,
eng. reap 'oogsten'. ~ repel 'vlaskam'. Al deze betekenissen zijn ontwikkeld uit een wortel die 'scheuren,
plukken' betekent en ook in nl. rijp
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reet - rekbank

(oorspr. betekenis *'plukbaar') aanwezig is.
OT IX 275-280, TT III 1-12, DB XI
109-117, TT XXIV 173-181, WBD
101-102, WNT XII 1072, 2485-2487,
NEW 572, IEW 858.
reet, rit, ree nageboorte van een
huisdier, geboorteomhulsel van een
veulen of kalf (gebied van de
Langstraat tot de Lek, Postel, Arendonk). « mlat. rëte 'net'. Metafoor:
het geboorteomhulsel wordt ook net
genoemd.
MNCDN XVII 57-73, TNT kit. 120,
WBD 650, 853,450-451.
reeuw I lijk, geur van lijk (wvla.). =
ofri. hrê 'lijk', os. hrêo 'lijk' ono.
hrœ 'lijk'. = eerste deel van nl. reeroof (^ mnl. reeuroof), = eerste deel
van got. hraiwadubo 'tortelduif, eig.
dodenduif.
WNT XII 1084.
reeuw II, riw, raif, rouw gereedschap (dr., gron.). = fri. reau 'id.',
ndd. rêve. Vgl. gerieven, gerief 'wat
men voor zijn gemak gebruikt',
mndd. berëf'nut'.
Hadderingh/Veenstra 226, WNT XII
1086.
reeuwen onzin uitkramen (Twents).
Evenals wvla. reeuwen 'kapot maken' jonge afleiding bij reeuw I
'lijk'.
Dijkhuis 853.
reeuwereg koortsig, rillerig (ruin.). ~
reeuw I f 'lijk'.
Sassen 75.
reeuwsel kikkerdril, geraspte aardappelsubstantie (Twents). = metaforisch
nl. reeuwsel 'schuim op de lippen v.e.
stervende' (afl. van reeuw 11).
Dijkhuis 853.
refel draad van bonenpeul (geldov.).
Afl. van reeft.

DB XXIV 134-137.
('t) Refke de gordel van Orion met
de ster rechts onder (wnbr.). - Verkleinw. v. rijf f.
Van Gestel 201.
regeren, regelen regenen (znl.). <
regenen door dissimilatie.
WNT XII 1377-1378.
rei verkwistend (n.oostnl.). = fri. rij
'niet zuinig in het gebruik', oostfri.
rêi 'zorgeloos en verkwistend, vrijgevig'. Wschl. = vero.nl. rijf 'mild',
mndd. rïve 'verkwistend', ono. rffr
'mild' (~ grif en gerieven). Mogelijk
beïnvloed door mndd. reide 'gereed'
(~ nl. bereid).
WNT XII 1593, XIII 224, Ten
Doornkaat Koolman III 20, NEW
198.
reie stadsgracht (wvla.). « fra. raie
'voor' (znw.) « gall. rica 'voor'.
De Bo 803, NEW 799.
reifel rafel, draadachtig deel v.e.
boon, reifelen rafelen (vel., antw.).
Bevat een i.e. basis rei, die 'scheuren' betekende en ook voorkomt in
lat. ripa 'steile rand', en oijsl. rif a
'kapot rukken'. De vorm reifel bevat
de ablautstrap oi die in het oergerm.
ai werd. De nl. vorm rafel is wschl.
de ingweoonse vorm bij reifel maar
kan ook een verkleinwoord zijn bij
noors dialectisch rave 'rafel', dat een
i.e. wortel rep bevat.
Van den Bremen-Van Vemde/Van
den Bremen 143, Mulder 106, Van
Schothorst 189, Cornelissen/Vervliet
1021, IEW 857-858, NEW 558.
reik hark (belglimb.). Wschl. = rèèk
ÎHCTD VI 153-166, Roukens kit. 13,
14.
rekbank aanrecht (brab., wnbr.),
rechtbank 'aanrecht', d.w.z. 'bank

reke - repeln

gevende koeien') (wvla.). = os. hrïth,
hgd. rind, ofri. hrither, oeng. hrider
'bep. rund'. Ablautend ~ nl. rund (=
oeng. hryder 'bep. rund'). ~ hoorn. ~
hert.
WVD 1 f. rund 1-2, De Bo 806, NEW
597.
render schommel (z.o. van wvla.).
Afl. met -er van rennen met een oorspr. bet. 'snel bewegen'.
HCTD XXXIX 103.
renne I schommel (wvla.). = mnl.
renne 'waterloop', hgd. rinne 'goot',
nl. ren 'uitloopgelegenheid van dieren'. Afl. van ww. rennen evenals
jonger render f.
HCTD XXXIX 103-105.
renne II soort tikkertje-spel (zbev.).
= renne 11
Ghijsen 778.
rennekokere schommel (wvla.). Vgl.
voor het eerste deel renne j ; voor het
tweede deel vla. rudekoke,
rideko, rij koker 'schommel' waarvan het eerste deel de stam van rijden
is, waarachter in kinderlijk-affectieve
taal (tweemaal) een verkleiningssuffix toegevoegd is, zoals dat ook verschijnt in Oudgents Ambrico.
HCTD XXXIX 99-105.
rèns eerlijk (oostnbr.). = rein + bijwoordelijke s.
Hoppenbrouwers (1996) 276, De
Bont 1959, 518.
repel, reipel, reupel stalpaal (div.
dial.). Vgl. oeng. repel 'stok'. Mogelijk afl. bij znl. rippen t ofwel repen
f. Dan is de grondbet. 'ruw afgekapte
tak'.
WBD 87-88, Van Schothorst 191,
DB XI 65-79, 109-114 (andere
etym.), WNT XIII 580.
repeln springen, gez. van een tochtige koe (Hartem). Frequentatief van

waar men iets aanrecht'. De overgang
van ch > k kan volksetymologisch
zijn.
WBD 66-67.
reke rij (znl., Zeeuws). = ndd. reke
'id.'. ~ rekken en rak. Van een i.e.
wortel die 'recht' betekent en aanwezig is in recht, lat. regere 'richten',
oind. rjyati 'zich uitrekken'.
TT XIV 180, NEW 571, WNT XII
1042.
remmel
mannelijke
stekelbaars
(aarsch.). Evenals rommelaar 'mannelijk konijn' ~ ram (= hgd. ramm
'ram', eng. ram 'ram') met onzekere
etymologie.
Pauwels 1958, 7, EW 299.
rem melen bespringen, bronstig zijn
(hasp., brab.). = ohgd. rammilôn. ~
remmel f ~ nl. rammelen 'id.' (=
hgd. rammeln 'id.'). afl. bij ram.
WBD 400, MNCDN II 5-6, WNT XII
240, 2200, Rutten 186.
remmen met een snoer dichttrekken
(n.oostnl., antw., zovla., kemp.). = nl.
remmen = got. hramjan 'kruisigen
(eig.: het lichaam dicht bij het kruis
brengen)'.
DB XXV 77-78.
remo, remou kleine wervelwind
(Helden, Tungelroy). « fra. remous.
Misschien vervormd onder invloed
van houw-mou f.
Meded. W. Kuipers, Kooijman 221.
remp, (met achtervoegsel) rempen,
(met ander achtervoegsel) rimpel
gauw, driftig, hals over kop, plotseling (gron., dr.). ~ fri. rimpen 'haastig, driftig' ~ oeng. rempan 'hals over
kop lopen' ~ rompelen f. Grondbetekenis: 'door een snelle beweging
verrassen'.
TNTL XXXVIII271-272, NEW 498.
rend vaars (mv. renders 'geen melk
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repen - retsen

repen j 'bronstig bespringen'.
Mulder 106.
repen bronstig bespringen (brab.,
n.oostnl.). = repen 'vlas door een
hekel halen' = mnl. repen 'rukken,
hekelen', hgd. reffen 'hekelen'. Betekenisontwikkeling: 'rukken' > 'bespringen'. De basis is ook aanwezig
in rijten en repel | . Overigens vaak
moeilijk te onderscheiden van ontronde vormen van reupen | .
TT XXIV 177, WBD 400, Kluge
592, WNT XII2485-2487.
reppen, rippen rijden (van koeien)
(gron.). = rippen f 'afrukken, afscheuren'. Intensiefformatie bij repen t en een zelfde betekenisontwikkeling: 'rukken' > 'bronstig bespringen'.
TT XXIV 176-177.
reppig ruig (hass.). Afl. van rap f
'wondroof.
Grootaers/Grauls 4.
reren, reirn, roren
schreien,
schreeuwen, brullen, loeien (n.o.,
bommel., achterh., nholl.). = mnl.
reren 'id.', hgd. röhren 'id.', eng.
roar 'brullen'. Causativum bij rijzen:
oorspr. bet. 'z'n stem verheffen'. In
het oostmnl. heeft het ww. reren ook
de betekenis 'laten vallen': rijzen
heeft nl. wschl. oorspr. ook de algemene bet. 'van niveau veranderen'.
W. de Vries 1895, 46, Mnl Wb VI
1296-1297,
Hadderingh/Veenstra
224, Wanink 167, Pannekeet 1984,
295, Hulshof/Schaars 97.
res, rets, rest pas (znl.). = reis 'vlak,
glad, op gelijke hoogte als, juist,
even' « ofra. res {- fra. rez) < lat.
rasus 'gladgemaakt'. Ten dele samengevallen met res < recht + bijwoordelijke s.
WNT XII 1747-1749, TT XXXIII 38-

51.
reschpoek kinderpokken die ineengelopen zijn (hagel.). Ss. van pok en
de stam van het ww. resschen 'ineengroeien', dat zelf een afl. is bij resch,
rusch 'zode'. Dit woord wordt in het
znl. ook gebruikt voor dingen die
door een menigte van worteltjes aaneengegroeid zijn. Mogelijk = rus
'bies' = eng. rush 'bies' = fri. rush
'bies' = no. rusk 'afval, stof. Het
tweede deel (= nl. pok, hgd. pocke,
oeng. pocc 'pok', lit. puknè 'pokken'
en pukslê 'pokken') en het ontbreken
in het noordgermaans duiden erop dat
het tweede deel aan het P-volk ontleend is.
Tuerlinckx 524, WNT XIII 18591860, NEW 536, ED 166.
resem rij aaneengeregen voorwerpen
(znl.). Afl. bij mnl. rien 'rijgen' (=
rije î). ~ rijgen.
WNT XII 1078.
respeel, raspeel deugniet (wvla.). «
fra. raspaille 'gespuis' (» nl. rapaljè).
De Bo 807.
reste rusten (zolimb.). = eng. rest
'id.', ofri. resta 'id.', os. restian 'id.'.
Bevat door umlaut onstane e < a van
hgd. rasten 'id.' (ook in got. rasta
'mijl'). Ablautend ~ nl., mndd. rusten
'id.'. Afl. bij zolimb. row 'rust' (=
hgd. ruhe 'rust', ono. rô 'rust', ~ gr.
eröê 'rust', ~ avest. aïrime 'rustig').
Jongeneel 52-53i, Amkreutz e.a. 242,
EW 314, NEW 598, IEW 338-339.
retsen I, redzen, resden, (frequentatief) retseren zeven (vla.). Afl. bij
ohgd. redan 'zeven'. ~ Iets kretulis
'zeef, ~ miers crothaim 'ik schud'.
Waarschijnlijk is dial. retsen 'glijden, gedurig heen en wier lopen,
zwerven' hetzelfde woord en moet
men uitgaan van een grondbetekenis:

retsen - rêve

'stuktrekken' betekent en ook in lat.
ruer e 'vernielen' en in fra. ruine (»
ni. ruïne) aanwezig is.
TT XXIV 173-181, MNCDN II 5-6,
Van Schothorst 191.
reupnagel nijnagel (Twents, achterh.). Het eerste deel is de stam van
reupen f.
TT XXIV 173-181.
reut I troep (vel., holl., Zeeuws). =
znl. root, rote 'rij' « ofra. rote, route <
vulglat. (via) rupta 'gebaande (lett.:
gebroken) weg'. Vgl. voor de eu:
Veluws reuten (= nl. roten gez. van
hennep).
Van Schothorst 191, WNT XII 601.
(op den) reut II aan de boemel
(Zeeuws). = reut I f
WNT XII 601.
reute, rute, ruit raat (oostnl.). 4- nl.
raat, maar van dezelfde basis als hgd.
ross(e) 'id.' en ohgd. hroso, hrosa
'korst'.
WLD II afl. 6 passim, DB XV 146147. IEW 622, NEW 556, Kluge 608
(andere opvatting).
reuzele, ruizelen, ruzele afvallen,
uitvallen, gez. van graan, zaden,
houtmolm enz. (wvla., Gilze-Rijen,
zlimb.). Mogelijk gevormd van een
wortel die ook aanwezig is in dee. ros
'afval', ijsl. rusl 'afval' en 'uitrukken' betekent. Meer voor de hand ligt
echter, althans zeker voor ruzele, een
door r begunstigde ontwikkeling uit
een heterofoon van riezele \.
Van Gestel 208, De Bo 809, IEW
868-871, Endepols 360.
reve zacht van structuur, bol, gezegd
van hout (achterh.). Mogelijk ablautend ~ achterh. rieve, rief | 'kwistig'.
Voor de samenhang in betekenis
vergelijke men nl. mild dat zowel
'zacht' als 'vrijgevig' betekent.

gedurig heen en weer bewegen.
De Bo 301, WNT XII 516, IEW 620.
retsen II gappen (maastr.). = ratsen
'id.' = rijnl. ratschen 'id.'. Intensiefvorm bij znl. ratten 'te pakken krijgen, gappen' (afl. van rad 'snel' of
rat), ofwel afl. bij tw. of bw. rats, dat
ofwel met adverbiale s of expressief
van rad 'snel' gevormd is.
WNT XII 516, 399.
reub, reuf, rub, ruive, ruif knol
(oostelijk, nholl.). = hgd. rübe 'id.'. ~
lat. rapum 'id.'. NI. raap « lat. rapum
'id.'.
MNCDN
IV
11-14,
Hadderingh/Veenstra 236, Boekenoogen
825, Goossens 1963 II, 45-47, WLD I
Afl. V 64.
(zok) reugen (zich) bewegen, (zich)
flink inspannen (gron.). = mndd.
rögen, hgd. regen 'bewegen'. ~ hgd.
ragen 'uitsteken boven' (vgl. hgd.
hervorragend 'boven anderen uitstekend'). Lett. bet. dus: 'zich doen
uitsteken". ~ gr. króssai 'tinnen v.e.
muur'.
Ter Laan 738, Kluge 578, IEW 619.
reukeln porren (gron.). = wvla. rokelen f; = brab. reukele 'oppoken'.
TNTL XXXVIII 293, WBD II Afl. I
70-71.
reule mazelen, rode hond (heerl.). =
hgd. röieln 'mazelen'. Afl. bij rood.
Jongeneel 52.
reup, reupe ruif, splinter, nijnagel
(oostnl.). Afl. van reupen |
TT III1-3.
reupen, rupe veevoer uittrekken,
gras plukken, met geweld losrukken
of losscheuren, stoeien, rijden (gez.
van koeien) (div. dial.). = mnl. ropen
'plukken, van een stengel afrukken',
hgd. raufen 'rukken', got. raupjan
'rukken'. Van een i.e. basis die
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pelen (nlimb.). = hgd. reibkuchen.
Het eerste element is de stam van
rieve \ 'raspen'. Vgl. ook venl. rièf
'rasp, wasbord'.
Schols/Linssen 377, Alsters e.a. 226.
riege rij (n.oostnl.). Met grammatische wisseling ~ nl. rij (= hgd. reihe)
en ohgd. rïhan 'aan een snoer rijgen'.
Ter Laan 741, Hadderingh/Veenstra
228, Dijkhuis 862.
riekske etensvork (enkele plaatsen in
M - en N.-Limb.). Verkleinwoord van
riek
'bep.
akkergereedschap'.
Evenals in fra. fourchette 'etensvork',
verkleinwoord bij lat. fur ca 'gaffel'
blijkt hier uit de keuze voor het dimin. dat etensvorken in de geschiedenis jonger zijn dan hooivorken en
rieken. De etensvork was in Nederland in de 15e-eeuw nog wel onbekend.
Roukens 130-133.
riemen sukkelen (nholl.). ~ nholl.
riemig 'knorrig t.g.v. ziekte'. Misschien ~ got. riurjan 'verderven' en
oijsl. eyrr 'gering, arm' en oind.
róvat 'verbrijzelen'.
TT 50, 155.
riengele worstelen (kerkr.). Iterativum bij hgd. ringen 'worstelen' ~
ring. Benoemingsmotief: zich in een
kring bewegen
Amkreutz e.a. 238, Kluge 601.
riep stenen voetpad (n.oostnl.). =
plaatsnaam (De) Rijp = oostfri. rïpe
'oeverrand, stenen voetpad', mhgd.
rif 'oever', ono. rïp of rïpr 'steile
rotsklip'. Geen ontlening aan lat. ripa
'oever', gezien de verre verbreiding.
Wèl evenals dat woord van dezelfde
i.e. basis die in IEW als rei 'scheuren' aangeduid is, maar met een buitbreiding. Ook bij nl. reep komt
naast i.e. *roibo: *reipo voor.

TT 50, 150-151.
revelen
wauwelen,
zaniken
(n.oostnl.).
Frequentatief
van
n.oostnl. reven 'id.' (= mhgd. reben
'verward zijn, mndd. reven 'onzin
praten'). Vgl. Noorweegs dial. rava
'wankelen' ~ perz. rafian 'gaan' en
miers reb 'arglist'.
Kocks 1010, WNT XII 641-644, IEW
853.
reveren klinken (vla.). Wsch. « fra.
river 'vastklinken'. Verdere etymologie onzeker.
WVD II afl. IV 70-71, DELF 529.
rewazzie, rawezzie ravage (oostnbr.). « fra. ravage (afl. bij fr. ravir <
vulglat. *rapïre < lat. rapëre 'meesleuren'). In de 16e-eeuw werd fra.
ravage ook gebruikt voor 'hevige
regenval'.
Swanenberg red. 1993, 188, eigen
mat., DELF 509.
reizn, rizzen tillen (gron.). = got.
(us)hrisjan 'afschudden', os. hrisian
'beven'. De oorspronkelijke betekenis moet wel zijn geweest 'schuddend
of bevend tillen'.
W. de Vries 1895, 64, Ter Laan 746.
riddel, rittel ongedurigheid, grote
haast (gron., dr.). Afl. bij rit f
'haast'. Vgl. fri. ridel 'beving'.
Dorp en Stad IV 22-23.
rief, rieve kwistig, overvloedig, spilziek (n.o., limb.). = mnl. rïve 'overvloedig'. ~ oijsl. rei/a 'beschenken'.
~ nl. gerieven, nl. grif < *gerif. Van
een wortel die 'storten' betekent en
aanwezig is in lat. rïpa 'oever, steile
rand'.
TT VI 117, F WH 189-190, HulshoffSchaars 98, Dijkhuis 866, IEW
858, Alsters e.a. 226, TT 50, 150151.
riefkoek koek van geraspte aardap-
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'beek', fri. ryd(e) 'brede greppel'. De
/ is door verscherping aan het woordeinde ontstaan. Van een i.e. wortel
die 'stromen' betekent en ook aanwezig is in Rijn, lat. rïvus 'beek', iers
rïan 'zee', oind. rïti- 'stroom'.
Ter Laan 743-744, IEW 330.
rietepatie vlug (leuv.). « fra. à bride
abattue 'met losse teugel'.
Goemans 115.
rïëven raspen (Huissens, Genneps,
dr.). = hgd. reiben 'wrijven', nl. wrijven ~ gr. rhïpé 'snelle beweging'.
Huissen 174, Van Dinter 150, Sassen
54.
rieveg vrijgevig (venr.). Afl. van rief

WNT XIII 362-363, NEW 577, 567,
IEW 857-858.
rieren, rijere, rèère bibberen (brab.,
limb., vel.). ~ mnl. rideringe 'beving'
(afl. van een niet geattesteerd
*rideren 'beven', iteratief bij mnl.
riden 'beven', bred. rijden 'beven').
~ mnl. rede 'koorts', waarnaast ook
redinne 'koorts' voorkomt en Zeeuws
rieën 'koortsrillingen'. Hieraan ligt
wschl. de gedachte aan een koorts
veroorzakende demon, die zijn of
haar slachtoffer berijdt of ermee
wegrijdt, ten grondslag.
Mnl Wb VI 1355, Weijnen/Ficq 75,
Hoeufft493.
ries zeef (hasp.). Afleiding bij het
ww. rieze \ II (= nl. rijzen, dat zowel
'opstijgen' als 'dalen' betekent).
TT 50, 153.
riesjtartel veter (valk.). Eerste lettergreep is de stam van valk. rieë 'rijgen' (= mnl. rien 'rijgen', een vorm
die grammatische wisseling vertoont
met nl. rijgen en voorkomt in ohgd.
rihan 'aan een snoer rijgen', ~ riege
t 'rij'). Het tweede deel is mnl. steriele 'band, lint' dat met het verkleinend achtervoegsel -el van de heterofoon van staart is afgeleid.
Dorren 147.
riester, reester, rister strijkbord v.d.
ploeg (vla., brab., limb., vel., bommel.). = os. rioster 'id.' = hgd. dial.
riester 'id.'. Afl. van een wortel die
met een andere ablautstrap in rooien
voorkomt met een suffix dat een
werktuig aangeeft en dat bijv. ook
voorkomt in ono. arthr 'ploeg' bij
got. ar jan 'ploegen'.
WNT XIII 591-592, WLD I Afl. 57,
OVI221.
riet waterloop in (voormalig) buitendijks land (gron.). = mndd. rïde

ÎSchols/Linssen 377.
rieze I stuipen (Genneps, achterh.). ~
nl. rijzen (= mnl. risen ook 'vallen').
Het woord bevat een herinnering aan
de oude vochtenleer, die allerlei
ziekten toeschreef aan uit de hersenen
vallende vochten.
Van Dinter 150, WALD 1993, 206.
rieze II, raeze uitvallen (van naalden
of graan), zacht vallen (venr., ovla.,
leuv., Huissens, kemp.). = rijzen
'stijgen'. Grondbet. wschl.: van niveau veranderen.
Huissen 114, Goemans 373, Joos
553, Schols/Linssen 372, Hoppenbrouwers (1996) 278.
riezele, rijzelen, ruizelen zachtjes
neervallen (limb., antw., ovla.). Iteratiefvan rieze II fAmkreutz e.a. 238, WNT XIII 444,
LB XLVIII 66.
rift bij kleine kinderen om het lijf
geslagen doek (noordelijke dial.). =
fri. ruft 'luier' = oeng. rift 'kleed,
mantel, doek', ono. ripti 'kleed'. ~
ohgd. beinrefta (mv.) 'broek'. Van
een wortel die 'winden, wikkelen'
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ken' (= (met mobiele s) Lets skrîpât
'krassen, ingriffen').
HCTD VI 153-166, OT III 343 vlg.,
Ghijsen791.
rijn molenijzer (div. dial.). Via. nwfra. dialecten metaforisch « lat. rana
'kikvors'. Een semantische parallel
levert in het zwits. Wallis: krapo
'rijn' (= fra. crapaud 'pad').
Stroop 1977, 108-111.
rijnvorst kikvors (utr.). Tautologische samenstelling van *rijn 'kikvors', identiek met rijn t 'molenijzer' (metafoor) en vors (= hgd. frosch
'id.', het tweede deel van nl. kikvors)
met paragogische t.
Kroesels 159.
rijp rups (nholl., Leiden). = fri. ryp
'id.'. Mogelijk ~ rups en roep \ als
affectieve varianten.
WNT XIII 362.
rijtak schommel (antw.). Het eerste
deel is de stam van rijden in de oorspr. bet. 'zich voortbewegen'. Varianten zijn rijdekoke 'id.', rijtekokre
'id.' en rijzjok. Wschl. ligt er een
kinderlijke affectieve afleiding met
het i.e. diminutiefsuffix -ko aan ten
grondslag, zoals ook in rennekokere
\ 'id.'. Het element -tak kan daaruit
vervormd zijn door bijgedachte aan
de boomtak waaraan de schommel
vaak hangt.
HCTD XXXIX 94-103, Tuerlinckx
527.
rik rasterwerk om stuk land, brugleuning, rek, stok als slaapplaats voor
kippen (n.oostnl.). = nl. rek ~ mnl.
recke 'staak' = hgd. reek 'rek' ~ lit.
rékles 'droogrek van stangen'. De
germ. k moet dan als affectieve verscherping opgevat worden.
DB I 117-121, WNT XIII 472, NEW
570.

betekent en aanwezig is in oijsl. reif a
'wikkel' en nl. reef 'strook in een zeil
dat samengeplooid kan worden'.
WNT XIII 177,IEW858.
rifteg slank en krachtig (twents). Afl.
bij dr. rift 'lang en dun persoon'. Dat
znw. is identiek met ndd. rift, rif
'geraamte', nl. rift, rif 'lichaam' en
verder uitsluitend germaanse woorden als (midden)rif hgd. reff 'geraamte', oeng. hrif 'buik', ohgd. href
'lijf, mogelijk ~ lat. corpus 'lichaam', miers cri 'lijf, oind. kfp'gedaante'.
Dijkhuis 866, Kocks 1016, WNT
XIII 166, EW 305.
riggeloot
reine-claude
(AchelHamont). « fra. reine Claude 'lett:
koningin Claudia', echtgenote van
Frans I van Frankrijk. De naam van
deze koningin werd aan een pruim
gegeven.
Bernaerts 95.
rije rijgen (kerkr.). = mnl. rien 'rijgen' ~ rijgen, riege \. De g, die te
verklaren is door grammatische wisseling, is analogisch uit een andere
vorm dan de infinitief binnengedrongen. ~ rij: men rijgt aan snoeren.
Amkreutz e.a. 238.
rijelen, rijlen beven (kemp. en
belglimb.). Van dezelfde herkomst
als rijere, rieren f maar niet met
iteratieven vormende r maar met
iteratieven vormende /.
Schuermans 540.
rijer mannelijk konijn (ovla., antw.,
brab., zwlimb.). Afl. van rijden 'pogen te bevruchten'.
TNZN afl. 2, kit. 12.
rijf hark (n.w.Nederland, zeel.,
Waas., wnbr., antw.). = ono. hrifa
'hark' (ook nog in no. en zw. dialecten). ~ ono. hrifa 'naar zich toeruk-
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iets waaruit het paard hooi rukt.
Van Dinter e.a. 151, NEW 593-594.
rippen afrukken, afscheuren (znl.). =
fri. rippe 'afscheuren', eng. rip 'afscheuren, rukken'. Verder onzekere
etymologie. Misschien ~ got. raupjan
'plukken', hgd. raufen 'uittrekken'.
De -pp- wijst op een intensiefformatie.
WNT XIII 580, TT XXIV 181, IEW
869, TT LI, 93-94.
ripper mannelijk konijn (ozvla.). Afl.
bij rippen fTNZN II 12.
ris I rijzing (gron.). Abl. afl. van
rijzen.
Ter Laan 746.
ris II neiging hebbend te vallen
(bommel., dr.). Abl. afl. van rijzen in
de bet. 'vallen' (= rieze II f).
Van de Water 124, Kocks 1020.
rispeleind spits toelopend eind v.e.
pekdraad (znl.). Ss. bij *rispelen, afl.
van vla. rispen 'tussen gesloten tanden of vingers afstropen'. Wschl. ~
ohgd. hrespan 'plukken', van een
basis die 'plukken' betekent en ook
aanwezig is in rasp en rapen', ofwel
van een basis die 'pakken', betekent
en aanwezig is in nl. berispen, os.
respian 'tuchtigen', oind. râpas'lichaamsverminking', lat. rapiö 'ik
ruk'.
WBD II 700, WNT XIII 586, NEW
580, 563,46, IEW 865.
rit I haast (n.oostnl.). = mnl. ridde
'koorts', ohgd. ritto 'koorts'. ~ mnl.
rede 'koorts' (= ono. ridi 'koorts'). ~
mnl. riden 'beven'. Naast mnl. rede
komt ook redinne voor. Men dacht
blijkbaar aan mannelijke en vrouwelijke demonen die hun slachtoffers
bereden of ermee wegreden.
Dorp en Stad IV 22-28.

rikken omheinen (vel., n.oostnl.).
Afl. van rik f.
DBI 117-121.
ril, rel wiers, rij gemaaid hooi
(mlimb.). Metonymisch gebruik van
ril 'groeve' (= hgd. rille 'geul' = fri.
ril 'geul' = eng. rill 'beekje' = nholl.
rel 'muize- of mollegang'). Van een
basis die stromen betekent en ook in
waternamen als Rijn en Riete bij
Kamperveen voorkomt. Vgl. voor de
metonymia: hgd. teich 'vijver' (= nl.
dijk) en de dubbele betekenis van
gracht.
TON krt. 11, NEW 578, IEW 330.
rim rand aan houten beschot waarop
men voorwerpen zet, koplaag bij
veenderij (n.oostnl.). = fri. rim 'plank
in kast' = eng. rim 'rand', no. rime
'landrug'. Van een basis die 'stutten'
betekent en ook aanwezig is in rand
en lit. remti 'stutten'.
Crompvoets 338, WNT XIII 479,
Sassen 41.
rinket, raket, roket klinket (znl.).
Op het voorbeeld van klinket en winkel onder invloed van rinkelen gevormd woord.
NEW 579, WVD I afl,. II Wet. App.
468.
rinnekensbloem sering (Steenhuffel). Eerste deel volksetymologisch <
sering onder invloed van Rinneke,
diminutief < Catharina.
Brok 1991, 215.
rioelen diep ploegen (oostnl.). Afl.
bij riool (= 16e-eeuws riole 'droge
greppel, voor'), wschl. « fra. rigole
'greppel' < ouder fra. regel « mnl.
regel 'lijn' « lat. régula (afl. bij lat.
regere 'richten').
TNTL LXV 30, DELF 527.
rip ruif (venr.). = fri. rip 'id.'. Afl. v.
rippen î 'afrukken'. Een ruif is nl.
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rit - roe
oorspr. bet. is dus: 'op het treffen van
iets passends'.
DB XIX 153-164, XX 72-74.
(zich) roame (zich) vuil maken
(kerkr.). Afl. bij hgd. rahm 'roet'. ~
oind. râmà 'zwart'. ~ oind. rämi
'nacht'. ~ lat. rövus 'grauw'.
Amkreutz e.a. 240, Kluge 579.
robbe, rubbe, ribbe konijn (znl.).
Vgl. eng. rabbit 'id.' en fra. rabouillère 'konijnenhol'. Voor de verhouding a: o vgl. rat : rot.
TNTL XXXVIII 297-298, Tuerlinckx
535, ODEE 734.
robbelig oneffen (n.oostnl.). Afl. bij
roebel f
WNT XIII 645, Ter Laan 755, Kocks
1022.
robben trekken, plukken (Twents).
Intensiefformatie bij nl. roven (= hgd.
rauben). ~ ono. reyfa 'rukken, plunderen'. ~ lat. rumpere 'breken'.
Dijkhuis 869, NEW 593.
robbig oneffen (gron.). ~ roebel f.
WNT XIII 645.
robijn kneu (benoorden de Moerdijk). Benoemingsmotief was de
kleur: vgl. eng. robin 'roodborstje'.
TT XXIII 115.
roboul, roboulens,
roodboudel
menie (gron.). Ss. van ro (< rode) en
bolus in de oorspr. bet. van 'bep. klei'
« lat. bolus 'kluit' (vgl. gr. bolos
'aardkluit').
Ter Laan 755, EW 90.
roe, ruide, rui, ruut schurft (div.
dial.). = mnl. rude 'id.', nl. ruit 'id.',
os. hrütho 'id.', fri. rude 'id.'. ~ ono.
hrüdr 'id.'. ~ ohgd. riudi (= hgd.
räude) 'id.'. Verdere etymologie
onzeker.
Hadderingh/Veenstra 236, De Bo
832, Cornelissen/Vervliet 2005, Kluge 586, Kats 246, Dorren 148, NEW

rit II paarplaats voor vissen (dr.).
Vgl. rit f 'haast'. Rijden betekent
'pogen te bevruchten'.
Dorp en Slad IV 22-23.
rits ritsig (brab.). ~ vero. ww. ritsen
'ophitsen' « hgd. reizen (factitief bij
hgd. reissen 'kapot trekken'). ~ gr.
éris (2e nv. eridos) 'strijd'. Betekenisontw.: 'maken dat iem. iets kapottrekt' > 'maken dat iem. buiten zich
zelf raakt'. Mogelijk is het woord
echter een afl. bij rit I f en rit II.
WBD 912, Elemans 298, Kluge 595.
ritse, rusj, rutsj schommel (o.van
ovla., brab.). Afl. van tw., nl., fri. rits,
of afl. van ritsen (intensiefformatie
bij rijden 'bewegen') of afl. van heterofoon van hgd. rutschen 'glijden'.
Vgl. ook hgd. rütteln 'schudden'.
HCTD XXXIX 151-153.
ritseko, russekook, russekok, rutselkoek schommel (ovla.). Afl. bij
ritse f 'id.' met een element dat ook
aanwezig is in rennekokere f 'id.'.
HCTD XXXIX 151-154.
ritsel ronsel (zlimb., belglimb.). Oudere vormen: rutsel, rossel. Afl. bij
rijnl. rets 'id.' of bij nl. ritsen 'vlug
lopen' of bij nbrab., fri. rits 'interjectie bij snelle beweging'.
Stroop 1977, 186-190.
(o/?)roakeldais, (op)roakeldaif, (op)
roakeldaaier, (op de) roakeldainst,
(op)roakeldies,
(op)roakeldewes,
(op)roakeldiwwes, (o/?)roakeldijfs,
(op)roakeldouws op goed geluk
(gron.). Het eerste deel = 16e-eeuws
op rake 'op goed geluk', ~ raken. Het
tweede deel is blijkens oostfries rakedêfes en rakedeevs, een gesubstantiveerd adjectief in de genitief, dat
ook aanwezig is in ofri. unideve 'ellendig', got. gadofs 'passend', mnl.
ondievelike 'ellendig', ~ nl. deftig. De
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(n.oostnl., nholl.). = fri. rup 'id.' ~
rups met affectieve -s. ~ mnl. roopen
'uittrekken' (= hgd. raufen 'uittrekken', got. raupjan 'plukken, rukken').
Benoemingsmotief:
'kaalvreten'.
Hgd. raupe 'id.' is gezien de p niet
identiek maar wel in de basis verwant.
WALD 313, Ter Laan 758, FWH
565, Kluge 587, EW 313-314, Pannekeet 1984,296.
roepepel vlinder (zolimb.). Contaminatie van aangrenzend roevogel
'vlinder', waarvan het eerste deel =
roe Î 'schurft', naar aanleiding van
de kleine schubjes op de vleugels, en
het tweede deel te vergelijken is met
het tweede deel van zomervogel |
'vlinder', en pepel f.
Weijnen 1968, 62.
roepzak deugniet (nlimb., roerm.).
Grondw. van nlimb., roerm. verroepzakke 'ruïneren'. = hgd. ruppsack
'lomperik'. Afl. v.h. type vreetzak bij
mndd. roppen 'scheuren, trekken',
hgd. rupfen 'trekken', ono. ruppa
'lostrekken' (intensiva bij hgd. raufen
'uittrekken', mnl. ropen 'afrukken').
~ lat. rubidus 'ruw'.
Kats 246, 304, Haux e.a. 111, 126,
Alsters e.a. 228, 273, Kluge 1975,
586,616.
roet onkruid, strook riet, slecht volk
(zaanl., n.oostnl.). ~ ono. hrodi 'afval, vuil', orkadisch rue 'zaad v.
onkruid'.
Kocks 1026, NEW 596, Ter Laan
758.
roeze, rouze graan stapelen waarbij
de aren in het midden liggen, enigszins in de figuur van een roos
(belglimb.). Afl. bij nl. roos.
WLD I afl. IV, 87-92.
roffelschop
graanschop
(limb.).

595-596.
roebel I oneffenheid (limb.). ~ üt.
rupas 'ruw, oneffen'.
Amkreutz e.a. 240, Alsters e.a. 228,
WNT XIII 645.
roebel II paardestaart (n.oostnl.,
vel.). = fri. rûgebol 'moeraspaardestaart', Duits dial. roewboll, rauhbold. Het eerste deel = mnl. ru 'ruw,
ruig' = hgd. rauh. Deze vorm komt
uit de verbogen naamvallen, terwijl
de eerste nv. nl. ruig (= eng. rough)
opleverde. ~ roegein \. ~ oind. rüksa
'ruw'. Het tweede element komt ook
alleen in dezelfde betekenis voor en
is bv. ook aanwezig in nl. bolderik,
maar is verder niet goed te etymologiseren.
EV VI 201-203.
roefer paard dat met rukken trekt
(brab.). Afl. bij interjectie roef ter
aanduiding van iets wat snel geschiedt.
WBD 606.
roegein ruw omgaan met, laten vallen, vallen (gron., dr.). Afl. bij gron.
roeg 'ruig' (= ruig, eng. rough) ~
oeng. rûh, hgd. rauh, ~ ohgd. riuhe
'pelswerk'. ~ lat. runco 'ik wied', ~
lit. raükti 'rimpelen'.
Ter Laan 757, Kocks 1023.
roei, roe rechterkant v.e. gespan
(brab.). Wschl. metoniem van roe in
een vero. bet. 'dissel'. De voerman
zat immers links voorin en had de
dissel rechts van zich.
WBD 761-762, WNT XIII 671.
roemedoeres onbesuisde jongen of
meid (leuv.). < dromedaris « laatlat.
dromedarius, « verbogen nv. van gr.
dromàs (kamêlos) 'lopende kameel'
(de 2e nv. was dromâdos).
LB II 70.
roep, roebe, rupe, rup rups
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roffeltie - rombom
neren aan de tijd waarin de wol nog
niet geschoren maar uitgerukt werd.
Moerdijk 97-104.
rok II niet stevig staand, niet stevig
in elkaar zittend (dr., overijs.). = eng.
rock 'wankel'. = dr. rak 'id.', = dr.
raank, rank 'id.'. Grondwoord van
Heerwaardens ranken 'topzwaar
worden, scheefhangen'. Wschl. van
een proto-indo-europese basis die ook
in lat. rex 'koning' aanwezig is. Betekenisontwikkeling: 'in een rechte
lijn'(vgl. rak in Damrak), 'slank' (in
nl. rank in de normale betekenis) >
'zwak'(denk aan overijs. rokijs
'bomijs') > 'niet stevig in elkaar zittend'. Drents raank is een klankwettige ontwikkeling uit rank, maar
verder is het naast elkaar voorkomen
van o en a zoals ook in rot en rat als
benamingen voor het knaagdier
klankwettig niet te verklaren. Dit
gevoegd aan de inlassing van de n,
doen zoals in honk naast hok en in
stronk naast struik aan ontlening uit
een substraat denken.
Kocks 1029, 988, Nieuw Sallands
Woordenboek 1995, 88, WNT XIII
901-902, NEW 564, Beekes 1999,
13-17, Van Doorn 211-212 (andere
etymologie).
rokelen in brandende kolen roeren
(wvla.). = gron. reukeln f 'porren'.
Abl. ~ nl. rakelen, ~ oind. fjyati 'zich
uitstrekken'.
TNTL XXXVIII 293.
rokies bomijs (Twents, achterh.).
Eerste deel = rok II Î 'onvast'.
Dijkhuis 873, WALD De mens en de
wereld B 152.
rombom laatste vak v.h. hinkperk
(staph.). = oost.mnl. ronneboom
'slagboom', mndd. ronnböm 'slagboom'. Het eerste element is de stam

Tautologische ss. Het eerste element
= vla. roefel, ruifel 'schop met lange
steel' = mnl. ruffel 'spade' ~ roefelen
(= hgd. rüffeln 'wrijven, een uitbrander geven', ono. hrufla 'krabben'),
een iteratief- en intensiefvorm bij
eng. rub 'wrijven' (= ndd. rubben
'wrijven', ofri. rubben 'wrijven'). ~
fra. rompre 'breken' < lat. rumpere
'breken' (m is praesensvormend infix).
WLD I afl. IV, 146-148, Veldeke
1992, 20, EW 309, IEW 870.
roffeltie poosje (dr.). = verkleinw. bij
antw. roef, roefel 'ruk, ogenblik'.
Vergelijk voor het benoemingsmotief
nbrab hortje 'poosje', zetje 'poosje',
stuitje 'poosje'.
Weijnen 1937, 174, Kroesels 82,
Cornelissen/Vervliet 1033.
roffen, roefen rukken (hasp., hass.,
hagel., gronsv., zuidelijk kemp.), (in
verbinding met: zijn woord) breken
(antw., hagel.). ~ nl. roven 'met geweld ontnemen', ~ znl. roof | 'afgeschoren wol van één schaap', ~ ono.
reufi 'afgeplukte wol', ~ oeng. rëofan
'breken, kapottrekken', ono. rjüfa en
rjöfa 'kapot trekken', ~ hgd. rupfen
'trekken, plukken', lat. rumpere 'breken', oind. röpayati 'breekt af. De
overeenkomst met fins repi 'verscheuren' en hong. reped 'uiteengerukt worden' wijst op zeer hoge ouderdom. De stemloosheid van de
glijder ƒ is een gevolg van expressiviteit.
IEW 870, Staelens 382 (andere etymologie), Cornelissen/Vervliet 1033,
Tuerlinckx 530, ED 164, De Vries
1962, 449, Joki 197, 198.
rok I afgeschoren wol van één schaap
(div. dial.). = rok 'bep. kledingstuk'.
~ rukken. Beide betekenissen herin-
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romerke - roomslak

v.h. mnl. ww. rönnen, runnen 'lopen'
(= eng. run). De oorspr. bet. was dus
wschl. 'afsluitboom v.e. renbaan'. De
o van rönnen naast rennen is of door
invloed van r uit e ontstaan of als een
andere ablautstrap, de zgn. nul-trap,
te beschouwen.
DB XII 117-118, NEW 572.
romerke borrelglaasje (nbrab.). Variant van roemer 'bep. wijnglas'. Vgl.
hgd. romer 'wijnglas'. Wschl. « lat.
(yitrum) romarium 'bep. Romeins
glas'.
Heestermans 1988, 46, NEW 583584.
romme, roome melk (oostnbr. en
omliggend gebied). = meervoudsvorm bij room. Ontstaan in een tijd
van armoede, toen men geen gewone
melk meer dronk en mulk f 'karnemelk' ging betekenen.
Weijnen 1937, 162-163, Schaars
1983, 120, Van Dinter e.a. 152.
rommetom, rommedom rondom
(wnbr.). < 17e-eeuws rond end(e) om.
Heestermans 1988, 82.
rompelen plotseling stoten (gron.).
Grondwoord van nl. overrompelen.
Vgl. remp | .
Ter Laan 765.
romunie, romenie, romainie menie
(Urk, gron.). Ss. van ro (< rode) en
menie « lat. minium « iber. Vgl. Mino
'eig. derode rivier'.
Daan 1942, 454, Ter Laan 762, EW
245.
ronnekemier watersnip (achterh.).
Eerste deel = stam van klanknabootsend ronneken 'hinneken'. Het laatste
deel = meer f 'merrie'.
Bezoen 1938, Stelling X.
ronsel op een kamrad lijkend stavenrad in een molen (div. dial.). ~ znl.
ronnnen 'lopen' evenals rombom f.

Stroop 1977, 183-190.
rontsel rimpel (kerkr.). = hgd. runzel,
afl. bij ohgd. runza 'id.' ~ ono. hrukka 'id.'. Aan die h beantwoordt de ƒ
van fronsen 'rimpelen' « ofra.froncir
'rimpelen', dat zelf weer uit Frankisch *hrunkja ontleend is.
Amkreutz e.a. 241, Kluge 615.
rood, ro, rooi prolapsus vaginae,
moederschede, tweede maag v.e.
herkauwer (div. dial.). Vgl. Middelperzisch rôt 'ingewand v.e. koe', eng.
read 'lebmaag'.
Berns 75-79, 94-95, IEW 873, 874.
roof I afgeschoren wol van één
schaap (znl.). = roof 'beroving, buit'
~ ono. reufi 'afgeplukte wol. ~ lat.
rumpo 'breken' ~ oind. rüpyati:
voordat de scheertechniek werd toegepast, rukte men van de schapen de
wol af.
Moerdijk 178-183, WNT XIII 1227.
roof II, rouf kap v.e. klomp, deksel
v.e. doodkist (n.oostnl.). = nl. roef
eng. roof 'dak', oeng. /wö/''dak', ono.
hröf'dak v.e. botenhuis'. Vgl. obulg.
stropü 'dak', russ. strop 'plafond'.
Kocks 1033, Ter Laan 769, NEW
582, Vasmer III 30.
roomseweit mais (vel.). Het eerste
deel herinnert eraan dat het gewas
door Columbus op Cuba ontdekt is en
via het roomse Portugal en Z.-Europa
naar N.Europa gekomen. Het tweede
element is weit f 'tarwe'.'
Van Schothorst 191, NEW 423.
roomslak, roomslakker bep. nachtvlinder (gron.). Het tweede deel ~
gron. slakken 'likken' ~ ono. sleikja
'likken' ~ slikken (= mndd. slicken
'likken'). ~ (zonder mobiele s) nl.
likken, lat. linguo 'likken', russ. lizâtj
'likken'. De samenstelling verraadt,
evenals gron. botterheks 'id.', het

roos - rottele

bijgeloof, dat heksen in de gedaante
van vlinders, boter beheksen en zich
aan melk te goed doen.
TNTL XL 97, Ter Laan 126, 768.
roos I prolapsus vaginae, schede,
mond v. baarmoeder, uiteinde van de
endeldarm (div. dial.). Waarschijnlijk
niet in eerste instantie de naam v.d.
bloem. Maar er is verband met Gronings roes, roeze 'bronstigheid bij
varkens, eierstok v.e. varken', ~
mndd. rûsch 'ingewand', beiers geräusch 'ingewand', oostfri. ruseldarm 'baarmoeder v.e. varken'.
Berns 96-101.
roos II, roze afschilferende huid,
influenza, koorts, aangezichtspijn
(div. dial.). Ten dele is er verband
met dee. ros 'snipper', no.dial. ros
'schub', no.dial. rus 'dunne schaal',
woorden die teruggaan op een basis
die 'openscheuren' betekent en zich
dus voor een schilferziekte leent; ten
dele kan ook aan roos als plantnaam
gedacht worden, waarbij zowel de
vaak rode kleur als de bladderende
blaadjes punten van overeenkomst
vormen
Berns 100-101.
root zwad, wiers, rij (peell., znl.). =
mnl. rote 'schare, rij' « ofra. rote,
route = vulglat. rupta = lat. (v/a)
rupta 'gebroken (d.w.z. gebaande)
weg'.
TFN krt. 127-128, WBD 1437.
rôôve opdwarrelen van sneeuw of
stof (sliedr.). Vgl. ni. roof 'schurftachtige uitslag, korst op een wond',
fiï. rouwe 'roof, ono. hrufa 'roof,
lit. kraupls 'uitslag', russ. krupâ
'korrelig sneeuwijs'.
Huidealbum Ryckeboer 510-511.
rôôven ruien (div. dial.). = nl. roven
'met geweld afnemen, schillen' =

hgd. rauben 'roven' = got. (bi)raubon
'beroven' ~ lat. rumpere 'breken'.
WBD 969-971, WNT XIII1370.
roozen de hals v.d. baarmoeder naar
buiten laten komen (waasl., brab.).
Afl. van roos | 'het naar buiten komen van de vagina'.
Berns 1983, 78-79, Joos 561.
rôp ruk (hattems). ~ roepzak | , ~
hattems rôp 'wrak' en hattems rôpperig 'slecht, gez. van textiel'.
TT 50,156.
ropies bomijs (achterh.). < rokies f.
WALD De mens en de wereld B 152.
roppen, röëpe plukken, rukken,
afscheuren (limb., dr.). Intensiefvorming bij reupen f.
TT XXIV 173-181.
rossig bronstig gez. van een merrie
(limb.). Afl. van ros 'paard' (= hgd.
ross 'paard'. = wvla. ors f 'paard').
Vergelijk voor de vorming limb. en
brab. perdeg 'id.' en pèèrts 'id.' als
afl. van paard.
WLD 1 afl. 9, 85, WBD 638.
roste, rost roodbruin (vla., zvla.).
Vervormd uit ros 'id.' « ofra. ros (=
fra. roux) < lat. russus (~ nl. rood).
Eind -te werd toegevoegd, mogelijk
onder invloed van roest of (waarschijnlijker) onder invloed van andere
wvla. bn. die met het achtervoegsel te gevormd waren zoals striepte 'met
strepen', hoekte 'hoekig'.
WVD I afl. rund 16-17, Ghijsen 806,
De Bo 188-190.
rot rat (ten n. van zvla., nbrab. en
limb.). = tweede deel van landrot; i.e.
bijvorm bij rat.
Weijnen 1974, krt. 9, FWH 536.
rottele denderen (kemp.). ^ ratelen,
maar ~ reutelen (= mnl. rotelen =
mndd. rötelen 'rochelen', = hgd. dial.
rosseln). ~ mnl. rûten 'morren' en

rots - ruizen

ono. hrjôta 'snorken'.
Hoppenbrouwers (1996) 285, EW
304, WNT XII, 608.
rots I denneappel (vel.). Metafoor
van nl. rots 'ruwe steenmassa die
boven de aarde uitsteekt' « ofra.
roche < lat. rocca « substraat.
WNT XIII 1442-1446.
rots II kwade droes (Ottersum). Vgl.
hgd. rotz 'droes', gr. kóryza 'verkoudheid, snot', nl. reutelen.
Berns 259.
rotzak gaai (Antw.). Wschl. hangt
deze benaming van de agressieve
vogel samen met zijn brab. benamingen roeter, roeterd, roetaard. Dat
het afleidingen zijn van roet, is zeer
twijfelachtig, aangezien de vogel niet
zwart is.
TTI 102.
rouiken heen en weer schommelen
(noordh.). Afl. op -ken bij nl. roeien.
W. de Vries 1895,75.
rube keeltjes (brab.). = (behoudens
het verschil in getal) hgd. rübe 'raap'
= mnl. roeve 'raap', zaanl. reuf
'raapzaad' ~ lat. râpa 'raap'.
WBD 1422, Boekenoogen 825.
ruchten wieden (zholl.). Afl. van
zholl. rucht 'onkruid' (= ruigte, afl.
op -te van ruig).
Kroesels 151.
ruëzeln, reuzelen ruien (ensch.,
Land van Cuyk). = reuzele f.
Bezoen 11.
ruggelen
aarzelen
(n.oostnl.,
bunsch.). = ouder nl. ruggelen 'achteruitgaan'. Afl. bij rug. Vgl. voor de
betekenisontwikkeling aarzelen als
afl. bij aars.
Nagel e.a. 190, WNT XIII 1612.
ruggestrang wervelkolom (Meierijs,
limb.). Ss. van rug en strank f.
Van der Vleuten 90, eigen mat., Van

de Voort 280.
rui, rei, raai schommel (div. dial.).
Afl. bij ruien 'wisselen van veren'
(?). Vgl. ook opruien.
OT VI 389-393, HCTD XXXIX,
107-110.
ruif dwaallicht (gron.). Misschien =
roef 'tw. voor een zeer snelle beweging'.
TT XIII 87.
ruik, reik, raaik schommel (gron.,
dr.). ~ rukken; vgl. voor de bet. eng.
rock 'wiegen'.
HCTD XXXIX 105-107.
ruil I, (in ss.) ruillicht dwaallicht
(gron.). Bevat de stam van ruilen
'wisselen, veranderen'.
TT XIII 87, WNT XIII 1673-1674.
ruil II, rijl, ruiel schommel (geld.,
utr., dr. overijs.). Afl. van ruilen met
grondbet. 'wisselen'.
OT VI 389-393, HCTD XXXIX 107110.
ruimeling mutsaard (vla.). Afl. van
znl. ruimen 'snoeien' (= nl. ruimen
'ruimer maken').
HCTD XIII 379, WNT XIII 1708.
ruisen, roesen, rossen wrijven (znl.,
nbr.). Wschl. ~ oijsl. ryskja 'uitplukken', no. rusk 'afval, stof.
Hoppenbrouwers 285, IEW 871,
WNT XIII 1764, Tuerlinckx 530.
ruiterig schurftig (nholl.). Afl. bij nl.
ruit 'schurft' (= dial. roe f).
Boekenoogen 861.
ruiven ruien (znl.). ~ roof 'wondkorst' ~ ono. hrufla 'krabben' ~ lit.
kraupus 'ruw'.
WBD 969-970, WNT XIII, 1806.
ruizen, (met frequentatief 1-suffix)
ruizelen, ruzelen, rinzelen van veren
wisselen (oostnbr., zlimb.). Wschl.
van een stam die ook aanwezig is in
no. dial. rosa 'los raken', ij si. rusl

rulse - ruzen
870-871, TNTL XXXVIII299.
russel rooster (oostnbr.). ~ rooster. ~
mnl. roost 'id.', os. rôst 'id.'. ~ ohgd.
rüsa 'viskaar'. De wortel zal 'vlechtwerk' betekend hebben.
Hoppenbrouwers (1996) 285-286,
NEW 590.
rutselen door elkaar schudden
(kemp.). Met affectieve s gevormd bij
hgd. rütteln 'schudden' (frequentatief
van mhgd. rütten 'schudden'). Van
een basis die ook aanwezig is in rooien (= mnl. roden), Sint-O edenrode,
lat. ruere 'uitrukken', lit. râuti 'uitrukken'.
Hoppenbrouwers (1996) 286, EW
311.
ruuëke in de rook hangen (limb.). =
mndd. roken, fri. rikje 'id.', ofri.
rëka, ono. reijkja 'id.'. Grondvorm
van hgd. räuchern 'id.'. Oude afl. bij
rook. Venrays roeëke 'roken (gez.
van vuur en tabaks waren)' = jongere
afleiding van rook. In het nl. roken
zijn beide vormen samengevallen.
Tuerlinckx 537, Schols/Linssen 389,
J. de Vries 1962, 443.
ruut, riet vet (leuv., antw., Asten,
Uden). = mnl. ruete, ruet 'id.' ~ roet
maar met een ander stamvormend
achtervoegsel.
OV I 222, Goemans 375, Cornelissen/Vervliet 1052, Eigen mat.
{in dé) ruze, {bij de) roes op goed
geluk af (gez. van ruil en koop)
(wvla., wnbr., nholl., vel., n.oostnl.).
= roes 'toestand van bedwelming'.
Vgl. mndd. rusch 'roes' (= hgd.
rausch 'roes').
NEW 585, WNT XIII 819, Van
Schothorst 192.
ruzen, ruusjen, röëzn op de gis
ruilen of kopen, schatten (nholl., vel.,
n.oostnl.). = nl. roezen 'id.'. ~ ruze \.

'afval'.
WBD 970-971, Endepols 360, Bernaerts 98, IEW 870-871.
rulse, rults kruiwagen zonder zijwanden (zlimb.). = rijnl. rölsche.
Grondwoord van zlimb. rulskär 'id.'
(= rijnl. rùlsjkar 'wild rondtollend
kind'). Afl. bij rollen.
Amkreutz e.a. 242, Jongeneel 53,
Medewerkerscontract VIII nr. 2, 1819, Rh Wb VII494.
rumpke, rumken vest, laatje in koffiemolen (limb., Twents). Dimin. van
romp.
Roukens 197-200, krt. 36, Bezoen
1938,41.
rup smalle weegbree (zlimb.). = rib.
De plant heeft nl. blaren met erg
uitpuilende nerven, zodat die aan de
ribben van een mager dier kunnen
doen denken.
Heukels 187, ESB XXIII. 204.
ruppelen, reppelen rijden (van koeien) (div. dial.). Intensiefformatie bij
reupelen 'id.', iteratiefformatie bij
reupen | .
TT XXIV 176-177, Hulshof/Schaars
97.
{in de) rure in de rui (achterh.). ~
ruien ~ mnl. rudevoghel (wschl.
'vogel die ruit'). Regelmatige ontwikkeling van d > r.
Hulshof/Schaars 101, Weijnen 1991,
par. 58.
rus, ros heizode, graszode, nerf v.d.
weide (znl.). = mnl. rusch 'zode',
mndd. rusch {e), mhgd. rusche. Misschien = no. rusk 'afval, stof. Misschien hogerop ~ ohgd. *rosa 'ijskorst', lat. crusta 'korst', gr. krüos
'korst'.
WNT XIII 1858-1859, Naaijkens
114, WVD I afl. 1, 104. WBD 161,
OV I 222, Crompvoets 188, IEW
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ruzen - ruzen
Bezoen 20, NEW 585, WNT XIII
848, Van Schothorst 192.

saats - savatten

S
sander snoekbaars (Zutphen). « hgd.
zander 'id.'. Verdere etym. onbekend.
Van Doorn 301, Kluge 873.
sangen paars (gron., dr.), sanger
(hasp.), sankt (dr.). Evenals eng
sanguine 'bloedrood' « fra. sanguin
'bloedrood' < lat. sanguineus 'bloedkleurig', afl. bij lat. sanguis 'bloed'
(= fra. sang 'bloed').
OTIX 157, Rutten 197, Kocks 1046.
saoke niet bekennen bij kaartspel
(tilb.). Verkorting van verzaken. =
mnl. versaken 'verloochenen' = eng.
for sake 'in de steek laten' (afl. bij
got. sakan 'twisten').
TT XXXVIII 88.
saom, som sommige (oostnbr.). =
mnl. som 'enig, sommig' = eng. some
'enig, sommig' = oind. sama- 'enig'.
Grondwoord van sommige.
Vos/Van der Wijst 135, Hoppenbrouwers (1996) 308.
(van) sassen (bloed) 'uiterst moeilijk'
(schev.). < des hartsen (met dubbele
genitief) 'van het hart'.
Roeleveld 143.
savatten pantoffels (wvla.). Hoewel
het fra. ook savate 'oude versleten
schoen of pantoffel' « it. ciabatta «
turks cabota of perz. cäbät kent, is
het woord mogelijk « spa. savatas
'lichte schoenen' met dezelfde herkomst als het fra. woord.

saats inktvis (wvla.). « ofra. sèche (=
fra. seiche 'id.') < lat. sepia 'id.' « gri.
sepia 'id.'.
TT VII 8.
saggelen zich langzaam of onbeholpen voortbewegen (nholl.). Afl. bij
eng. sag 'bedrukt zijn, het hoofd laten
hangen', no. dial. sagga 'moeizaam
en langzaam lopen'.
WNT XIV 21, 22, ODEE 782.
sam, zam, samp zacht, bedorven
gez. van eetwaren, week, smeuig
(n.oostnl., Urks, vel.).= Oostmnl. sam
'vochtig'. Misschien ~ zacht < = hgd.
sanft ~ ohgd. samftö' 'gemakkelijk').
Van een wortel die oorspr. 'één' of
'zelfde' betekent en ook aanwezig is
in nl. samen, verzamelen, lat. semel
'éénmaal', russ. sam 'zelf. Mogelijk
ook « substraat.
WNT XXVII 799, IEW 902-905,
TNL XI 89, Gallée 1895, 61, TT Lil
254.
samprieleg, saamzieleg lui (lonn.).
Vgl. hgd. saumselig 'traag'. Vergelijk
voor het eerste element nl.
(ver)zuim(en). Het tweede element
bevat het oorspronkelijk klinkerloze
achtervoegsel -si, dat bv aanwezig is
in got. swartizl (lett.: zwartsel) 'inkt'
en swumfsl 'vijver' (afl. bij ohgd.
swimman 'zwemmen' met ƒ als overgangsklank).
Bezoen 1938,45.
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savie - schag

Kroesels 175, Lokotsch nr. 379.
savie, savee salie (brab., hasp.). « fra.
dial. *savie 'id.' < lat. salvia 'id.', afl.
van lat. salvus 'gezond'. Overigens
komt de vorm niet in het noordelijke
Frans voor maar als sävi in het prov.
en als er ba savya in het Lombardijs.
NEW 600, TNF krt. 118 en Commentaar 118/3, REW 625, Cornelissen/Vervliet 1056, ALF carte 1195.
schaar I, sjaar, sjaor ploegschaar
(limb.). ^ nl. schaar 'knipwerktuig',
dat oorspr. mv. is (zoals ook hgd.
schere), maar = hgd. schar, afl. bij
scheren, dat oorspr. 'snijden' betekent (= gr. keirö 'ik snijd' ~ oind.
apa-skaram 'uitsnijding').
TT XXXV 163-164.
schaar II, sjaor oogst, opbrengst
(geld., limb., nbrab.). = mnl. scare
'gewas, opbrengst', eng. share 'aandeel'. ~ beschoren. Afl. bij
(be)scheren 'toewijzen', oorspr. zwak
ww. (= ohgd. scerian 'toewijzen', os.
skerian 'toewijzen', van dezelfde
wortel als scheren 'afsnijden' (=
ohgd. sceran = os. skeran = gr. keirö
'scheren')).
WLD I afl. IV 38-39, Amkreutz e.a.
251, WNT XIV 161, De Bont 1960,
632.
schab heiturf (antw.). = znl. schabbe
'afgescheurde lap, schilfer, schurft'. ~
mnl. scabben 'krabben', intensivum
bij nl. schaven (= hgd. schaben
'schaven', got. skaban 'scheren', eng.
shave 'scheren', lat. scabere 'krabben, schaven', lit. skabëti 'snijden') ~
obulg. skobli 'schraapijzer'.
Crompvoets 168, 169, WNT XIV
173-175, IEW 931.
schabbe schurft (znl.). = schab \
'heiturf. ~ hgd. schabe 'schurft'. ~
lat. Scabies 'schurft'.

WNT XIV 175.
schabberig slordig (geld.). Afl. bij
ouder nl. schabbe 'flard' (= schab t
'heiturf).
Mulder 113, WNT XIV 174-175.
schabouweiijk, schabullig, schaballijk vreselijk, jammerlijk, gevaarlijk
(belgnl., zeel.). Afl. van zvla. schabouw bn. 'met de wieken in kruisstand' « fra. escabeau 'trapje' < lat.
scabellum 'bankje, ladder'. De onbezeilde molenwieken zien er inderdaad
als een dubbele ladder uit.
TT XLIII, 97-101.
schad, schadde plag, turf (brab., vla.,
n.oostnl.). ~ eng. shatter 'stukbreken'
~ av. scandayeti 'breekt'. ~ lat. scandula 'spaander'.
Crompvoets 168-169, IEW 919,
NEW 605.
schaene schelden (Meierijs, bommel.). = nl. schenden = hgd. schänden 'belasteren' ~ schande.
Van Rijen 160, Van de Water 127,
eigen mat., WNT XIV 420-426,
Swanenberg red. 1993, 220.
schaft leren beenkap (wnbr.). =
schacht = mnl. schacht 'stok, speer'.
~ gr. skeptron (>> ni. skepter), ~
obulg. kopij e 'lans' (zonder mobiele
s). Het stijve, stokachtige zal aanleiding geweest zijn tot de wnbr. benaming.
Heestermans 1989,67.
schag voorraad, hoeveelheid (zaanl.).
= eng. shag 'ruig verward haar' ~
nholl. scheg 'scherpe kin, neus', ono.
skegg 'baard, ijzeren punt aan de
boeg'. Van een wortel die 'springen'
betekent en ook aanwezig is in oijsl.
skaga 'naar voren springen' en russ.
skakâtj 'springen'. Betekenisontwikkeling: 'uitspringend punt' > 'kin' >
'baard' > 'bos haar' > 'hoeveelheid'.

296

schal - schans
die 'snijden ' betekent.
IEW 923-925, TNZN VIII 8, WLD I
afl. I 56, TT XIV 150-166, NEW
607.
schalmen een stuk schors van een
boom hakken, schalpen, de bovenkorst van iets afsteken, langs de kanten schuin afsnijden, gez. van leder
(znl.). Afl. bij schalm | .
WNT XIV 238, WBD II 727-728.
schalster schakel (n.overijss., dr.). ~
schal |. schalm | .
TT XIV 156, TNZN VIII 8.
(weg) schamatere, skarmetere,
sjammetere wegmoffelen (leuv.,
Hamont, Achel). « fra. escamoter
'ontfutselen' of « spa. escamotear
'wegmoffelen', beide teruggaand op
afleidingen bij vulglat. *squämäre.
dat lat. squäma 'schub' bevat.
Goemans 188, Bernaerts 106.
schamel pand v.e. akker, strook gras
tussen iets in (wvla.). Metaforisch
gebruik van nl. schamel 'zitbank' «
lat. scamellum 'voetbankje'. Elders is
de benaming tafel.
De Bo 845.
schandeksel 514 cm brede afdekking
van het boord v.e. schip (Maurik). <
*schampdeksel (ss. van de stam van
schampen en deksel).
Van Doorn 123.
schank knook (wvla.). = oeng. scanca 'been', eng. shank 'been', zw.
skank 'been'. Grondwoord van nl.
schenkel (= hgd. schenkel 'dij, schenkel') en van schenk f 'ham'. Abi. ~
schonk Î (= hgd. dial. schunke, ofri.
skunka). Abi. ~ schinke f (= hgd.
schinken 'ham').
De Bo 845.
schans, sjans takkenbos (oostnl.).
Zoals mhgd. schanze 'takkenbos.
schans' « it. scanso 'afweer'. Men

M Ver. Nk XXXVII 146-150 (andere
betekenisontwikkeling), WNT XIV
351, IEW 922-923.
schal schakel (zdr.). = tweede deel
van ohgd. fuaz-skal 'voetkluister'.
Wschl grondvorm van schalm |
(waarschijnlijker dan dat schalm als
meervoudsvorm
gereïnterpreteerd
zou zijn).
TT XIV 150-166, TNZN VIII 8.
schalie, schaalde, schaaldje, schelde
lei (znl.). = mnl. scaelge. scalie 'id.'
« ofra. éscaille (= fra. écaille 'schub,
schilfer') « germ. *skalja (= got.
skalja 'tegel', ~ nl. schaal)).
NEW 606, WLD II afl. 9, 172.
schalier ruif, stijl v.e. ladder (wvla.,
wnbr., antw.). « fra. escalier 'trap'. «
zowel lat. scalaria 'bep. soort trap'
als prov. escalier (~ prov. escala
'ladder'). Betekenisparallel: leer
'ruif te Buizingen, voorts 'ladder'.
TNZN IX 9, WBD 102, 888, De Bo
844, TT VIII 81, DELF 223.
schallebijter bep. loopkever, libel
(zeel., Fijnaart., dr., nijm.). Volksetym. « fra. escarbot < lat. scarabaeus
afl. bij « gr. skarabos 'kever'.
Swanenberg 1993, 6, Ghijsen 822,
Janssen 1987, 79, Kocks 1049.
schallig lijdend aan schalbuik of
schalbak, d.z.w. zo dat de buik begint
te bederven, gez. van haring (nholl.).
Afl. bij hgd. schal 'krachteloos'. (~
nl. verschalen = eng. shallow 'ondiep, mat'); ~ gr. sklêrós 'droog').
Boekenoogen 876-877.
schalm ploegschaar, schakel (limb.,
nnl.). = ndd. schalm 'dun plankje',
dee. skalm 'dun plankje', oijsl. skçlm
(mv.), 'schaar', ono. skalm 'gaffelstok', gr. skalmós 'dol, pin', Thracisch skàlmê 'mes, zwaard' ~ lit.
kélmas 'boomstronk'. Van een basis
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volgde ni. de Italiaanse krijgskunst,
waar men zich verweerde achter
gevlochten takkenbossen. It. scanso <
vulglat. afleiding bij lat. campsare
'omzeilen' « gr. onbepaalde wijs van
de aoristus kampsai bij kâmptein
'buigen').
Amkreutz e.a. 244, HCTD XIII 373
(andere etymologie), WNT XIV 269
(andere etymologie), NEW 608.
schaoml schabel, schraag onder
wastobbe, driepikkel, onderstuk v.
wieg (gron.). = eng. shamble 'vleesbank' « lat. scamellus naast het verkleinw. lat. scamillus, dat, ontleend,
nl. schemel opleverde.
W. de Vries 1895, 69, Ter Laan 795,
NEW 614.
schaoter hij die met een vork de
garven opsteekt (dr.). Abi. ~ nl.
schieten.
Hadderingh/Veenstra 242.
schap plank waarop men iets zet
(znl., oostnl.). = ofri. skep 'vat'. ~ lit.
skabéti 'snijden, behouwen'.
EW 318, WNT XIV 273.
schapraai provisiekast (znl.). = mnl.
scaprade, scaprêde, ohgd. scaffareita
'pottenrek'. Ss. uit schap \ in een
oude betekenis 'vat' (vgl. ofri. skep
'vat) en de stam van (ge)reed. De
oorspr. bet. is dus 'plaats waar potten
gereed staan'.
HCTD VIII 608, NEW 608.
scharde stuk heigrond dat verbrand
wordt (n.oostnl.). = schaard 'uitgebroken stuk', afl. bij scheren ~
schaar I j .
Crompvoets 184.
scharen naar de wei brengen (brab.).
Afl. van schaar 'eenheid van aandeel
in bezit of gebruik van grond' (= eng.
share 'aandeel', = schaar II f)WBD 488, WNT XIV 160-161,

NEW 615.
scharkuukske,
schaarkuukske
jongste in gezin (venr., hagel., rond
Eindhoven). Het tweede deel = koekje, het eerste deel is de stam van venr.
scharren f 'schrapen'. Het beeld
doet denken aan een pannekoek van
restjes die men nog bijeengeschraapt
heeft.
Schols/Linssen 394, eigen mat., Tuerlinckx 544.
scharren, scharen, schaarze krabben, schrapen, rooien (brab., limb.). =
mnl. scarren 'krabben'. ~ ohgd. scerran 'krabben' ~ lit. kafsti 'kaarden',
~ lat. carro 'wol kaarden'. Grondwoord van nl. scharrelen
Schols/Linssen 394, WBD 977, WLD
I Afl. V 37-38.
scharrewaever
meikever
(dr.).
Overdracht van de naam van de
mestkever. Ten grondslag ligt lat.
scarabaeus 'mestkever'. Het tweede
deel = mnl. wevel 'kever', afl. bij nl.
weven in de oorspr. bet. 'heen en
weer bewegen' (vgl. wiebelen, eng.
waver 'wankelen', hgd. wabbeln
'lillen'), ~ lit. väbalas 'kever'.
Hadderingh/Veenstra 238, NEW 742,
IEW 1114-1115.
schars, schaars, scheers scheermes
(brab., limb.). = mnl. schaers
'scheermes', = os. scer-sahs, onfr.
scar-sahs waarvan het eerste element
de wortel van scheren bevat (~
schaar I f) en het tweede element
voorkomt in ohgd. mezzisahs 'mes'
(= mes), oeng. meteseax (het eerste
deel van beide woorden is aanwezig
in eng. meats 'spijzen') en identiek is
met lat. saxum 'steen' en zodoende
nog aan de steentijd herinnert.
De Bont 1960, 620, Cornelissen/Vervliet 1057, VMVA 1958,
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Tuerlinckx 546-547, WLD I afl. 1,
87.
scheem, schim, schemme, sjieëm
schaduw (geldov., limb.). = oeng.
scima 'schaduw', ono. skimi 'glans'.
~ schemer. Van dezelfde basis als
schijnen.
Betekenisontwikkeling:
'lichtglans' > 'schemering' > 'schaduw'.
Amkreutz e.a. 246, TNF krt. 117, EW
320.
scheemsel schaduw (zwdr.). Afl. bij
scheem f door analogie naar b.v.
schijnsel.
TNF krt. 117.
scheerling, schaling eenmaal geschoren schaap (brab.). Evenals brab.
eenschaling 'id.', eenscheer 'id.' en
eenscharig (lam) 'id.' ~ scheren, ~
schaar I f.
WBD 906.
schèès minnaar, minnares (wvla.). «
fra. cher, resp. chère 'lief (< lat.
carus, resp. cara 'dierbaar').
De Bo 850.
scheiling grensvoor (n.o. van
belglimb.). Evenals eraangrenzend
gescheid 'id.' afl. van scheiden.
Goossens 1963 1124-25.
scheitere mislukken (venl.). « hgd.
scheitern 'schipbreuk lijden'. Gevormd van mv. op -er van hgd. scheit
'houtblok' (= ohgd. skït = nl. schei) ~
nl., hgd. scheiden.
Alsters e.a. 233.
scheitskar sjees (vel.). Hypercorrect
vervormd uit sjees « fra. chaise
'stoel', bijvorm van fra. chaire
'preekstoel' < lat. cathedra 'stoel,
zetel' « gr. kathedra 'zetel'.
Van Schothorst 54.
schelf, schelft bergplaats van hooi of
stro boven een stal (znl.). = mnl. scelf
'bep. planken beschot', oeng. scielfe

648-649.
schavei I takkenbos (leuv. en omg.).
« wa. chavée (of een heterofoon),
vdw. van chaver 'afkrabben' (= lat.
excavare 'uithollen')- Betekenisontwikkeling: 'uitgehold' > 'afgekrabd' >
'afgesneden' > 'takkenbos'.
HCTD XIII 377-378.
(hei en) schavei II woest oord (antw.,
kemp.). = schavei I f. Wschl. was de
betekenis 'holle weg' (vgl. fra. cavée
'holle weg') het verbindende element.
TT XIV 76.
schebberig haveloos, als een schooier (twents). ~ schebbig f en schabberig f.
Dijkhuis 893.
schebbig armoedig (Genneps). « hgd.
schäbig 'id.' (~ schabberig f 'slordig', eng. shabby 'id.').
Kluge 629, Van Dinter 156.
schee schuw (geldov.). = mhgd.
schiech 'id'., eng. shy 'schuw'. Ablautend ~ nl. schuw.
TNTL XV 91, IEW 955, Hulshof/Schaars 103, NEW 637.
scheef, (met paragogische i) scheeft,
schif houtachtig deel van vlas of
hennep (div. dial.). = hgd. schebe
'id.'. eng. sheave 'id.', deens skjeve
'id.'. ~ hgd. schiefer 'splinter, leisteen', eng. shiver 'afval van hennep,
splinter, dakpan'. Van een basis die
'scheiden' betekent en ook in scheiden aanwezig is. Oerles schöfferke
'id.' echter moet verwant zijn met nl.
schaven en hgd. schabe 'schurft'.
WNT XIV 325, Kluge 646, De Bont
1960, 167, IEW 931, Hadderingh/Veenstra 240.
schellen ondiep ploegen (limb., hagel., geld.). ~ eng. shallow 'ondiep'
(= dial. schol f).
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wond- en beenhelende kracht van de
plant. Daarom ook heet deze zelfde
plant in Z.Limburg heilbeen.
EV XI 306-307.
scheuvel schaats (n.oostnl., Hartem).
Vgl. nl. schoffel (= eng. shovel
'schop'). Abl. -schuiven.
Kroesels 74-75, WNT XIV 547,
Mulder 115.
schibbe dun afgespleten deel, schilfer, dun laagje (zholl., dr.). ~ nl.
schijf, ~ scheef f 'houtachtig deel van
vlas of hennep', ~ ofri. skive 'schijf
(= hgd. scheibe 'schijf) ~ ono. skïfa
'splijten'. Van een wortel die 'snijden, afsplitsen' betekent.
Sassen 42, Hadderingh/Veenstra 239,
WNT XIV 548
schibbere, skibbele, skubbere bevend met de huid trillen, gez. van een
paard, rillen, bibberen (brab., Texel).
Wschl. ~ scheveren 'sidderen'. Mogelijk is skubbere echter ook ~ sjoeverig \.
WBD 616, De Bont 1960, 628.
schibberig rillerig (Oerle). Afl. van
schibbere I.
De Bont 1960, 628, Swanenbcrg
1993, 186.
schichten een geerakker ploegen (w.
van wvla.). Afl. van schicht 'pijl'
wegens de puntige vorm.
WVD I afl. ploegen 142.
schiel kort staafje bij het breien van
netten (nholl.). = ofri. skidel, mndd.
skedel 'spaakbeen'. Oorspr. 'afgesneden stukje hout', ~ scheiden.
TT XXI 51-56, Van Doorn 293-294.
schieloos schichtig (znl.). Het eerste
element is ook aanwezig in schichtig
en geschieden (= hgd. geschehen;
oorspr.: 'plotseling gebeuren'). ~
oiers scën 'schrik'. Wschl. is het
woord met suffix-verwisseling uit

'planken vloer', eng. shelf 'plank,
vak', ono. skjalf 'bank'. Vgl. ohgd.
sceliva 'huls', oeng. scielf 'tinne'. De
plaats zal naar de vloer benoemd zijn.
WNT XIV 386.
schenk ham (zuidelijk deel van n.o.).
Ablautend en met vocaalkleur t.g.v.
vroegere j in het suffix ~ schinke \
'ham'.
TT XXXIV. 46.
schentevente wie onder de prijs
werkt of verkoopt (vla.). Ss. van de
stam van schenden en mnl. vente
'verkoop' « fra. vente « mlat. vendita,
vdw van lat. vendere 'verkopen'.
Biekorf 98, 178-180, WVD II Afl. V
299.
scheper schaapherder (oostnl.). Afl.
van schaap.
WNT XIV 452, WBD 927.
scheren spotten (wvla.). = mnl. sceren 'schertsen' = getransponeerd
ohgd. scern 'ongepaste scherts' ~
hgd. scherz (» ni. scherts). ~ gr. kórdaks 'wellustige dans'.
Mnl Wb VII 482, EW 321-322.
schèrzien kapper (Gennep). < nl.
chirurgijn « ofra. cirurgien, afl. bij
een late ontlening aan lat. chirurgus «
gr. kheirourgós (lett'.: 'iemand die
met de hand werkt: gr. kheir betekent
'hand, gr. ergon betekent 'werk'). De
betekenis 'kapper' is het gevolg van
het feit dat men vanouds voor aderlaten naar een baardscheerder ging.
NEW 99, Van Dinter 158.
schès takkenbos (noordh.). = 16eeeuws als fris. aangeduid schentse
'schans, takkenbos', = nl. schans f.
De e wijst voor het noordh. op fri.
substraat.
W. de Vries 1895, 66. NEW 608.
scheurwortel smeerwortel (geldov.).
Het eerste woorddeel verwijst naar de
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ren' (= mnl. geschien) zoals hgji
zücken ~ hgd. ziehen.
OV III 149, Kluge 645, Van Dint^r
159,Kocks 1068.
schikzaol noodlot (Gennep). « hgd.
Schicksal 'id.', afl. bij hgd. schicken
'zenden'. Oorspr. bet.: 'het door God
gezondene, geordende'.
Van Dinter 160, Kluge 646.
schim schaamdelen (Huissen). =
mhgd. schem 'schaamte' ~ zich
schamen. Van een basis met betekenis 'bedekken', die zonder mobiele s
o.a. in hemd wordt aangetroffen.
Huissen 118.
schin, schim, sehen schilfers van
hoofdroos (n.oostnl, vel.). = hgd.
schinne 'hoofdroos'. ~ aan ono. skirm
'huid' ontleend eng. skin 'huid'. Van
een wortel die 'afsplijten' betekent en
ook b.v. in lat. secare 'snijden' aanwezig is.
WALD 1993, 195, Ter Laan 793,
Hadderingh/Veenstra 240, Kluge
650, Mulder 116.
schingel schommel (zholl.). Klankvariant van 16e-eeuws schongel 'id.'. ~
wvla. schingelen 'slingerend schudden'. ~ schokken. ~ hgd. schaukei
'schommel'.
HCTD XXXIX 110-111, Mnl Wb
VII 640.
schinke, sjink ham (gron., dr., limb.,
achterh.). = hgd. schinken 'id.' (met n uit verbogen nv.). Abi. ~ schonk \.
Abl. ~ schenk f. Abl. ~ ono. skakkr
'scheef. ~ hinken (zonder mobiele s).
Benoemingsmotief: 'scheef.
TT
XIV
167-174,
Hadderingh/Veenstra 240, TT XXXIV, 45,
WALD De mens B 288.
schit hoopje koedrek (kemp.). = 16eeeuws schitte 'id.', = oeng. scitte
'stoelgang', = eng. shit 'stront'. ~

schielijk ontstaan. Vgl. schadeloos in
de betekenis: 'zwaar beschadigd'.
WBD 610, WNT XIV 558-559.
schier helder, grijs, flets, bleek, zuiver, vuil, gez. van een ei (div. dial.).
= eerste element van Schiermonnikoog (de monniken droegen een grijs
habijt) = hgd. schier 'zuiver', got.
skeirs 'klaar, duidelijk', eng. s heer
'louter'. ~ schijnen, ~ gr. skia 'schaduw'. Betekenisontwikkeling: 'schijnend' > 'wit' > 'grijs' >, 'schraal, gez.
van grond' > 'vuil, gez. van een ei'.
WNT XIV 561-562, WBD 982, Pannekeet 307, Janssen 1987, 80,
Schols/Linssen 397, Bezoen 1938,
29, WALD 1987, 98, Hadderingh/Veenstra 239, Ter Laan 788789, Amkreutz e.a. 247.
schierschoonster vrouw die bij het
slachten de darmen schoonmaakt
(dr.). Ss. met schier Î'helder'.
Hadderingh/Veenstra 239.
schieverig, schuverig rillerig (bet.,
bommel.). Abi. ~ sjoeverig 'id.'.
De Bont 1960, 628.
schijmel schaduw, schemering (hagel.). Afl. bij oudnederfrankisch
scimo 'glans'. ~ schemer en schijnen.
Gezien het naast elkaar voorkomen
van oeng. scima 'schaduw' en ono.
skimi 'glans' en het feit dat mnl.
scemeren zowel 'met schaduw bedekt
zijn' als 'glanzen' betekent, liggen
'glans' en 'schaduw' in betekenis
dicht bijeen.
Tuerlinckx 551, NEW 614, TT LUI,
99.
schikken, sjikke sturen (Barger
Compascuum, Gennep, Neeritter). =
hgd. schicken 'sturen'. Een oudere
betekenis 'ordenen' zit in nl. schikken, beschikken en hgd. Schicksal
'noodlot'. ~ hgd. geschehen 'gebeu-
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~ lat. scutum 'schild', ~ mnl. bescudden 'beschutten'. De begin -s is de
mobiele s.
TT VI 42, DB XI 49-52, Ten Doornkaat-Koolman III 151, Kocks 1074.
schoed II schilfers van de huid (achterh.). Met mobiele s beginnende
variant van achterh. hoed (= nl. huid).
~ lat. scutum 'schild' en nl. schuilen.
TT 50, 153-154.
schoef werktuig om sloten en waterlopen schoon te maken (zholl., utr.).
= schuif 'lade'. Afl. bij schuiven.
Kroesels 150-152.
schoefel schoep van watermolen,
graanschoffel
(oostnl.). = hgd.
schaufel 'schoffel'. Ablautend ~
schoffel. ~ schuiven.
Stroop 167-169.
schoelapper, schoenlapper, panlapper, pallapper,
pannevogel,
lapper, palper, pulper, parrelapper, panneplakker, panneplekker
vlinder (div. dial.). Singuliere vervormingen < pannevogel f.
HCTD IX 367-371.
schoele, sjoel bui (limb.). < schoer I
ÎWeijnen 1951, 12.
schoenwieks schoensmeer (Huissen).
Ss. van schoen met een transpositie
van wiekse | .
Huissen 118.
schoep graanschop (limb.). ^ maar
ablautend ~ schop. ~ scheppen.
WLDI afl. IV 146-147.
schoer I bui (oostnl.). = fri. skuor
'id', hgd. schauer 'id.', eng. shower
'id.' ~ (zonder mobiele s) lat. caurus
'noordwestenwind', arm. curt lid.\
Weijnen 1951, 12.
schoer II schouder (Zeeuws, holl.,
utr., vel., wvla.). = schouder, hgd.
schutter 'id.', eng. Shoulder 'id.'.

schijten.
Comelissen/Vervliet 1080.
schits I, schis vlug, onverhoeds
(zholl.). Mogelijk afl. v. schieten.
TT XL, 44 (geeft ook andere etym.).
schits II misnoegd, verstoord, onvriendelijk (Waas). ~ scheets 'smalend', {hij heeft er) schijt {aan), eng.
shit 'uitroep van afkeur'.
Joos 579.
schö peulschil (Twents). = hgd.
schote 'peul', afl. van een wortel die
'bedekken' betekent en o.a. in schuur
en lat. scutum 'schild' voorkomt.
Bezoen 1938, 9, Mnl Wb VII 593,
Kluge 677.
schob, sjobbe, skaob schoof (geld.,
limb., brab.). Ablautend ~ schoof en
schuiven. Betekenismotief: 'het bijeengeschovene'.
Goossens 1963, I 121-125, Roukens
286-292, kit. 54, De Bo 1225, Cornelissen/Vervliet 1088, Naaijkens
118, Vos/Van der Wijst 142.
schobben wrijven tegen de jeuk (vel.,
wvla., oostel. en zuidel. dial.). = no.
skubba 'wrijven, schuren'. Abi. ~
schuiven; vgl. voor het consonantisme bibbereren naast beven en webbe
naast weven.
Bosch 37, Mulder 116, WNT XIV
737, WBD 844.
schobpaal, schobbelpaal schuurpaal
in de wei (nbrab.). Het eerste deel is
de stam van schobben | .
WBD 214-215.
schodderig, schoddig,
schorrig
slordig, haveloos (n.oostnl.). Afl. van
schud \.
DB XI 51-52.
schoed I, schoet schort (gron., dr.). =
oostfri. schude 'schort'. Vgl. gri.
skütos 'huid, leer' = lat. cutis 'huid',
~ got. skauda- 'schoen'. Vgl. ni. huid,
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pont, open praam (rond de Overijse-lse kanalen, Heerde, Hartem). = ni.
schouw 'platboomd vaartuig', = gron.
schaauw 'praam', = mnl. scoude,
scouwe 'open schuit', ~ ohgd. scalf.a
'boom v.e. schuit, bootshaak', ~ os.
skaldan 'voortbomen' en ohgd. scaltan 'stoten, sturen'. Oorspronkelijk
dus is het woordbenaming voor de
stok waarmee geboomd werd. De
betekenis 'vlotbrug' dateert pas van
de kanalisatie in de tweede helft van
de 19e-eeuw.
Mulder 117, Bosch 37, DB XLVÏÏI,
113-126, NEW 628.
scholen schuiven (wvla.). mnl. scholen 'villen', fri. sjoelen 'sjoelbakken,
vlak afsteken (gez. v.e. terrein),
schuifelen'. Van een basis die ook in
schuiven aanwezig is.
De Bo 867, BMDC XLII22-37.
scholk, sjollek, schulk, skelk, scholdoek, schollook schort (oostnl. ). Ss.
van heterofoon van sjottel | en doek
of van schort en doek met ingelast
el-. Het laatste element is ook aanwe
zig in vork f.
TT VI 40, Weijnen 1937, par. 22^9,
Roukens 200-201, kit. 37.
scholm sommige grassoorten, dufst
(znl.). < ofra. cholme 'halm'.
WNT XIV 786
scholmaagd kieskeurig bij het eten
(dr.). Lett.: ondiep van maag. Het
eerste deel = schol Î 'ondiep'. De d is
dezelfde als in bv. drecht. tweibeend
'tweebenig' en = os. -ôdi, bv. in os
koppôdi 'met een kam' en in os
hringôde 'gekruld' bij os. hring
'ring'.
Kocks 1076, Kluge 1899, 110, Sassen
46, Schönfeld 181.
schom, schoem hooggelegen drobg
perceel (brab.). = 16e-eeuws schom

Weijnen 1951, 18, De Bo 866.
schoetert werkschort (Twents, achtern.). Contaminatie van schoed f en
beschutter.
DB XI49
schof, schoft schuif aan een deur
(zholl., wvla.). = mnl. scof 'grendel'.
~ schuiven (= hgd. schieben 'schuiven', eng. shove 'schuiven', got. skiuban '-schuiven').
Opprel81.
schoggele,
schokkele,
zjoggele
schudden (limb.). = mnl. schockelen
'schudden'. Afl. bij nl. schokken (=
ndd. schucken 'schommelen').
WLD 1 afl. I 16, Kluge 639.
schok, sjok schommel (belglimb.). =
mndd. schucke 'id.'. ~ schokken, ~
eng. shock znw. 'schok'. Klankvariant bij eng. shake 'schudden, schokken', ono. skaka 'schudden', mnl.
schaken 'roven', met oorspr. bet.
'snel bewegen'.
HCTD XXXIX 111-115
schokkel, sjokkel, sjoggel, jok
schommel (limb., omgeving van
Tienen, n.o. van de prov. Luik). Afl.
van schok | 'schommel'.
Amkreutz e.a. 253, Kluge 639,
HCTD XXXIX, 111-115, OT VI
389-393.
schokkeloen, skokkeljoen wintergerst (znl.). « fra. soucrillon.
WNT XIV 776, Leiegouw XXXVI
314 (andere etym.).
schol I, school, sjou, sja ondiep (n.
oostnl., limb.). Vgl. eng. shallow, dat
uit een verbogen nv. stamt.
Hulshof/Schaars 105, Sassen 46,
Hadderingh/Veenstra. 242, Ter Laan
799, Bezoen 1, 938, 36, Tuerlinckx
542.
schol II, schölle, schólde, (met onklankwettig t) skolte vlotbrug, veer-
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16e-eeuws schore 'rots', eng. shore
'kust' ~ ohgd. scorro 'rots', ~ oeng.
scorian 'steil omhoog - of uitsteken',
~ ono. sker 'boven water uitstekende
klip' (= nl. scheer). Evenals ruin.
schoarte 'scherf van een wortel die
ook in schaar I \ 'ploegschaar' en
schaar 'knipwerktuig' aanwezig is.
Mulder 118, Bosch 37, NEW 625,
Sassen 1953, 78.
schop I schommel (nholl., utr.,
nbrab.). Afl. van schoppen, ~ schuiven.
HCTD XXXIX 116-117, TNZN afl.
8nr. 9.
schop II schuurtje (div. dial.). = eng.
shop 'winkel' ~ nhgd. schuppen
'schuur'. ~ hgd. schober 'hoop'. ~ nl.
schoof.
Weijnen 1937, par. 228, WBD 142144.
schop III, sjop 'korenschoof, bos
stro' (limb., brab.). ~ schoof.
TT IV 164-170, TNZN VII 8.
schoppel,
skoppel
schommel
(nholl.). Afl. van schop I \.
TNZN afl. 8. nr. 9, HCTD XXXIX
117.
schopwinkel
kruidenierswinkel
(wvla.). Eerste deel = schop II \
'schuurtje'. Tweede deel = winkel f.
DeBo871.
schorf beschadigd (dr.). ~ nl. scherf,
~ oeng. sceorfan 'knagen, bijten', ~
oind. karpara- 'scherf (dus zonder
mobiele s), ~ oudbulgaars crêpü
'scherf.
Kocks 1079, NEW 616, IEW 943945.
schort, sjots vrouwenrok (limb.,
brab.). Identiek met nl. schort, het
grondwoord van schortel \.
Roukens 203-205, krt. 38.
schortel, sjottel, sjotsel schort

me 'mos, schuim' = no. sküm
'schuim' ofwel = nl. schuim (= hgd.
schäum). Van een basis die 'bedekken' betekent en ook aanwezig is in
schuilen en huid.
WNT XIV 788, WBD198.
schommelen schoonmaken (vla.). =
schommelen 'een slingerende beweging maken'.
HCTD XXXIX 122-126, NEW 623
(denkt echter aan klankschildering).
schompel schommel (drecht). Afl.
van schoppel Î met nasaalinfigering.
TNZN afl. 8, nr. 9, HCTD XXXIX 1
19-120.
schön peulschil (Twents), schooi
(mv.) (achtern.). Oorspr. mv. van
schö f, later als enkv. gebruikt.
Bezoen 1938, 9, Roelofs e.a. 121.
schonen sparen (Gennep). Vgl. hgd.
schonen 'id.' (afl. bij schoon).
Grondbet.: 'schoon behandelen'.
Kluge 675, Van Dinter 162.
schonk, sjönk, sjunk ham, bep. stuk
van de dij van een rund (limb., oudbeierl.). = Opperduits schunke 'ham'.
Abi. ~ schinke fTT XIV 167-174, Opprel 81.
schooien wandelen, hard lopen (fravla., belglimb.). = nl. schooien 'bedelen', ~ got. skêwjan, 'zwerven'. De
betekenis 'bedelen' ontstond in verbindingen als schoyen metten sacke.
DeBo869,EW325.
schoold, schoelie, schullie ovenpaal
(brab.). Oorspr. bet. wschl. 'werktuig
om te schuiven'; ~ scholen f. Van
een basis die ook in schieten en
schuiven aanwezig is, met een suffix
waarmee naald bij naaien gevormd
is. Misschien ~ of = zwoeld f.
TT V 97-128, NEW 621 (andere
etym.), BMDC XLII, 22-37.
schooren scherven (mv.) (vel.). =
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reinigen (znl., Zeeuws). « ofra. ëschauder 'verschroeien' (= fra. écha^uder) < lat. excaldare 'warm badeii',
afl. bij lat. cal(i)dus 'heet'.
WNT XIV 937-938, Ghijsen 850
schouw
gemetselde
rookvar^g
schoorsteen (div. dial.). (via Frans
« lat. *excava 'uitholling' (vgl.
scavo 'uitholling', provenç. esca\>a
'vogel- of visnet').
TT XIV 75-76, Bernaerts 103.
schoverik, sjofert dwaallicht (limb
Afl. van schoof. Men zag er een
brandende schoof in.
TT XIII 89.
schraand, schrand ranzig, wrang
(dr.). Grondwoord van schrander.
mnl. scrinden 'splijten', ~ schron Î,
~ dr. schrinnerig 'schor'. ~ oirid
krntati 'snijdt'. Van een i.e. ba^is
sker, die 'snijden' betekent en ook in
scheren voorkomt.
Kocks 1082, 1086, WNT XIV 985,
1074, NEW 629.

(zaanl., zlimb., n.o. v. prov. Luik,
Cuyk). Afl. van schort (= hgd. schürze 'schort', eng. shirt 'overhemd',
ono. skyrta 'hemd'). Van een wortel
die 'snijden' betekent en ook voorkomt in scheren en gr. keirö 'ik snijd
af.
Weijnen 1937, 177-178, TT VI40.
schot I na het binden der garven
bijeengeharkte losse halmen (dr.). <
*schort of ~ scheren 'snijden' of via
romaans « vulglat. excurtus.
DB XI 50.
schot II jonge koe die eens gekalfd
heeft, jonge koe die nog niet gekalfd
heeft, rund dat het kalf verwerpt
(holl., vel., nbrab., antw., ovla.,
zvla.). Misschien afl. van schieten
zoals maastr. sjeuteling 'jong varken'.
MNCDN XI 4-11, Endepols 368,
WVD I afl rund 57, WBD 352-353,
WNT XIV 916, 923 (geeft een onwaarschijnlijke etymologie), Foerste
83.
schotel etensbord (dr., gron., overijss.). lat. scutella. De betekenis van
het woord herinnert nog aan de tijd
dat men niet van afzonderlijke borden
maar uit een gemeenschappelijke
schotel at.
TNZN VIII1.
schou (uit een verbogen nv.), schoeg
(uit de eerste nv.), sjöe" schoen (gron.,
vel.). = hgd. schuh 'id.', eng. shoe
'id.', got. skohs 'id.'. Van een basis
die 'bedekken' betekent en ook aanwezig is in iers cuarän 'schoen' en in
nl. schuilen en (zonder de mobiele s)
huid. De n van nl. schoen was oorspr.
een aanduiding voor het mv.
Ter Laan 798, NEW 621, Van Schothorst 197.
schouden, schouwen met heet water

schraankeln overschuins en kruiswijs eggen (dr.). ~ vla., antw.
schranken 'kruisen, scheef hangen',
mhgd. schranken 'waggelend gaan'.
~ schrank, mhgd. schranke 'afsluiting, kruiswijs gemaakt vlechtwerk'.
Van een basis die 'draaien, buigen'
betekent en ook aanwezig is in
schraag en hgd. schräg 'scheef.
Sassen 80, NEW 629, FEW 936, De
Bo 874, Cornelissen/Vervliet 1092.
schraboele, schrabhoelie, schramoelie, scharbilie sintels (znl.). «
noordoostelijk fra. escarbille 'sintel',
afl. bij fr. charbon 'kool' (< lat. 4e nv.
carbonem 'kool'), volksetymologisch
beïnvloed door wa. escarbouiller (=
fra. écrabouiller), door kruising met
écraser < ofra. esbouiller 'de buik
opensnijden', afl. van boules 'inge-
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en ook in scheren aanwezig is. De
verbindende betekenis zou dan zijn:
'een andere lijn snijdend'.
Kocks 1084, Gallée 1895, 39, IEW
942.
schree kruis (kemp.). Evenals nholl.
skrid t 'id.' -schrijlings, schrijden.
Hoppenbrouwers (1996) 295.
schrèèk diagonaal (Huissen). Vgl.
hgd. schräg 'schuin' (= nl. schraag).
Huissen 119.
schrêême schreeuwen (vla., Zeeuws).
= eng. scream 'krijsen', fri. skrieme
'schreien'. Van dezelfde wortel als
schreeuwen.
Ghijsen 853, WNT XIV 1011-1012.
schrèke schreeuwen (bommel., nbet.,
brab.) = eng. shreak 'id.'. ono.
skrœkja 'id.'. Van een basis die ook
voorkomt in schreeuwen, schreien,
oiers. scret 'schreeuw'.
Van de Water 129, WBD II afl. 1, 3.
schrempen schroeien, uitbraden
(dr.). = mnl. schrempen 'id.' = mndd.
schrempen 'verschrompelen', = causatief bij n.oostnl. schrimpen 'doen
smelten' (= mhgd. schrimpfen 'rimpelen, verdorren', = zaanl. schrimpen 'rimpelen', grondwoord van
geldov. schrimpelen 'schroeien).
Abi. ~ nl. schrompelen, mnl. bescrompen
'mismaakt',
hgd.
schrumpfen 'verschrompelen', dee.
skrumpe 'schrompelen', no. skrumpa
'magere koe'. Abi. ~ eng. shrimp
'garnaal, klein kereltje', mhgd.
sehr impf 'schram'. De grondbetekenis moet geweest zijn 'krom samentrekken'. Hieruit zijn zowel 'rimpelen' als 'uitbraden' en 'smelten' ontwikkeld. Uiteindelijk gaat het misschien om een i.e. basis die 'snijden'
betekent vgl. schram f. Twents
schremmen
'schroeien',
oeng.

wanden' (< vulglat. botula, lat. botulus 'worst').
Goemans 388, MNCDN XV, 23,
DELF 203, 223, WVD I afl. II. Wet.
App. 480, WNT XIV 984.
schram, skram big van 8-12 weken,
gesneden big (Land van Altena, Boekei, vel., nholl.). Wschl. = schram
'oppervlakkige verwonding', afl. van
een wortel die 'snijden' betekent en
ook in scheren aanwezig is.
TNZN II 13, Van Schothorst 196,
Pannekeet 314, NEW 629, WBD
819-820, WNT XIV 983.
schrans lage stenen muur, takkenbos,
windscherm (Huissen, znl.). (Misschien onder invloed van schrank,
met oude bet. 'omheining': vgl. hgd.
schranke) volksetymologisch vervormd uit schans ].
HCTD XIII 373-376, Huissen 119,
WNT XIII 991.
schrao, sjraoj schraal (vel., n.o.,
Gennep, kerkr., achterh.). = mnl.
schra(de) 'mager' ~ ono. skra 'droog
vel". Grondwoord van schraal. Misschien van een basis die of in
schrompelen of in lat. secare 'snijden' aanwezig is.
Van Dinter 163, Amkreutz e.a. 251,
Van Schothorst 11, NEW 628-629,
Hadderingh/Veenstra 244, Hulshof/Schaars 106.
schraome schrammen (Land van
Waas, Land van Hulst). = mnl. scramen 'id.' = mhgd. schrämen 'openrijten'. ~ ndd. schräm 'schram', ono.
skräma 'schram, wonde'. Abi. ~
schram. Van een wortel die 'snijden'
betekent: ~ schaar I f.
Joos 584, Ghijsen 852.
schraot, schrao scheef, overdwars
(n.oostnl.). = mndd. schräd 'scheef.
Van een basis die 'snijden' betekent
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scrimman 'samentrekken' en nl.
schram 'lichte verwonding' vertonen
een germ. wortelvariant evenals
mndd. ram{mé) 'kramp', oeng.
hramma 'kramp', oijsl. hrammr
'klauw', nl. remmen, got. hramjan
'kruisigen' en rimpel, alle zonder
mobiele s.
Gallée 1895, 39, Boekenoogen 916,
Molema 373, Dijkhuis 916, Rutten
293, Kocks 1085, NEW 633, EW
329, Kluge 1975, 681, WNT XIV
1074, Mnl Wb I 1008, VII 750, 769,
IEW 948-949.
schrepel I schoffel (wnl.). Afl. bij
vla. schrepen 'schrapen' (= mnl.
sehr epen 'krabben', mhgd. sehr effen
'krassen', oeng. screpan 'schrappen'). Ablautend ~ schrapen.
WBD 1463, eigen mat., NEW 630,
Mnl Wb VII 753, WNT XIV 1020.
schrepel II schraal, mager (nbrab.).
Vgl. wnbr. schrapel 'id.'. ~ wvla.
schreep 'mager', ~ limb. schraap
'dor', ~ oeng. scrêpan 'uitdrogen'. ~
schrapen. Van een basis die 'snijden'
betekent en ook aanwezig is in nl.
schaar. Vgl. voor de betekenisontwikkeling ono. skarpr, dat zowel
'scherp' als 'mager' betekent.
Hoppenbrouwers (1996) 295, De
Bont 1960, 641, WNT XIV 996-997,
Hoeufft 534, NEW 630.
schrète schreeuwen (nbrab., Zeeuws,
bommel.). = eng. dial. screet 'id.'.
Van dezelfde basis als schrèke f.
WBD 1, 842, II afl. 1, 3. Ghijsen 852,
Van de Water 129, EDD V 230, 280
schreur, sjreur, sjruër kleermaker
(oostnl.). Nomen agentis bij mnl.
scroden 'snijden' (= schrooien f).
FWH 601, Amkreutz e.a. 257, W. de
Vries 1895, 51, WLD II afl. VII, 2,
TT VI 117, Medewerkerscontact IV

nr. I, 3.
schreuten lopen zoeken, rondsnuffelen (Zeeuws). ~ (doch met andere
dentale formant), lat. scrûtari 'doorsnuffelen' en ohgd. scrutôn 'navorsen'. Vgl. ook ohgd. scroden 'navorsen'.
Ghijsen 854, IEW 947.
schribbel schram (wvla.). ~ dr.
schribm (mv.) 'krassen', ~ russ.
scerbâ 'schram'. ~ lat. scrobis 'groeve'. ~ nl. scherp. ~ nl. schrob.
WNT XIV 1021, Sassen 42, IEW
943.
schriek krekel (oostelijk zholl., bet.).
Wschl. ~ hgd. (heu)schreck 'sprinkhaan', afl. van schrikken \ met
grondbetekenis: 'springen'. Ofwel
klanknabootsend evenals schriek
'kwartelkoning, waterral'.
Van Sterkenburg, krt. 21, WNT XIV
1021.
schriese schreeuwen (Cuyk). Van
een basis met mobiele s voor hese
rauwe geluiden zoals schreeuwen,
schreien, schrêême \ en zonder s in:
gr. kóraks 'raaf, fra. corbeau 'raaf (~
lat. corvus 'raaf), oind. krosa' schreeuw'.
WBD 842, IEW 567-571.
schrijbeien krabben (wvla.). Mogelijk iteratief van schrijven, dat dan
oorspr. 'inkrassen' betekende en zijn
betekenis schrijven aan lat. scrïbere
(~ gri. skariphaomai 'inritsen'), dat
inmiddels 'schrijven' was gaan betekenen, ontleende. Waarschijnlijker
echter: variant van schribbelen ~
schribbel ].
TNTL XL 94.
schrikkelen een dag overslaan (bij
het leggen van kippen) (n.o. van
prov. Brabant, zeel.). = eerste element van schrikkeljaar, zogenoemd
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omdat een maand een sprong vérder
doet. Afl. van schrikken | 'overslaan'.
WBD971,Ghijsen855.
schrikken overslaan (Grauw) = nl.
schrikken 'ineens angst hebben', mnl.
scricken 'grote passen nemen' =
ohgd. screcchan 'springen', no.dial.
skrikka 'springen'. Grondwoord van
schrikkelen } . Wschl. ~ schriek f.
Ghijsen 855, EW 328.
schriks scheef, schuin (oostnbr.). Afl.
bij ~ schrikken f. Betekenisontwikkeling: 'ver springend' > 'afwijkend'
> 'scheef.
Naaijkens 118-119, WNT XIV 10551056, 1070-1071, Hoppenbrouwers
(1996)295.
schro, schrooi aan de kant afgesneden stuk, pand v.e. akker (vla., wnbr.). = mnl. scrode 'afgesneden stuk'.
Afl. bij znl. schrooien f 'besnoeien'.
WVD I afl. ploegen 150-151, De Bo
878, NEW 633, WBD 240-244.
schroam voor bep. spel getrokken
streep (limb.). = mnl. scrame 'verwonding'. ~ nl. schram 'oppervlakkige wond', ~ ohgd. screme 'streep', ~
rijnl. schram 'dikke streep', ~ onfr.
scrama-sax 'bep. mes', ~ russ. kromà
'snee brood'. Van een wortel die ook
in scheren aanwezig is en 'snijden'
betekent.
Staelens 397, EW 327.
schrobbe armzalig biggetje (dr.),
wilde erwt (wvla.). = eng. scrub 'in
groei
achtergebleven
boompje,
dwerg' = oeng. scrubb 'kreupelhout',
noordfries skrobb
'kreupelhout',
deens dial. skrub 'kreupelhout'.
Kocks 1086, ODEE 802, 824.
schroei, skroei, schrui grote honger
(nholl., gron.). = fri. skroei 'honger'
~ ww. schroeien en schraal.

Karsten II 125, WNT XIV 1096.
schroet, sjroet kalkoen (geldov.,
limb.). = rijnl. schrute 'id.'. Stam van
dr. schroeten f 'pochen'.
Roukens krt. 78, Bezoen 1938, 20,
Wanink 177, Endepols 384, Veldeke
64, 15 (andere
etymologie).
schroeten pochen, grootspreken,
hoesten, schelden (n.oostnl.). =
mndd. schruten 'snurken, snuiven' =
no. skryde 'pralen', zw. skryta 'pralen', dial. 'snurken' = (zonder mobiele s) os. hrutan 'snorken' ~ nl.
reutelen.
Sassen 59, IEW 571, TNTL XL 94,
Falk/Torp 1033, Kocks 1087, Wald
Démens A 159.
schrol gril, rare gedachte, bevlieging
(n.oostnl.). = mndd. schrui 'gril,
wrevel'. ~ zw. dial. skrolla 'schelden', nl. schrollen 'schimpen'. Abi. ~
schril, ~ no. skrella 'klinken'.
Klankwoord.
WNT XIV 1106, NEW 633.
schróm schor (ruin.). ~ geldov.
schrammen 'schuren, schaven' (~
schraome | ) . Een semantische parallel vertoont schor ~ schuren.
Sassen 49, Gallée 39.
schron, sjrong kloof in de huid
(zlimb.). = nl. schronde 'kloof = hgd.
schrunde 'kloof. ~ no. dial. skrinda
'kerf, hgd. schrinden 'splijten', ~
schrander 'scherp van geest'. ~ oind.
krntati 'snijdt'. Van een basis die
'snijden' betekent en ook in scheren
aanwezig is.
Jongeneel 59, Amkreutz e.a. 257,
Dorren 164, IEW 942, Kluge 681.
schrooien, schreuje besnoeien (znl.).
= mnl. scroden 'snijden' = mndd.
sehr aden, schroden 'klein snijden',
hgd. schroten 'klein maken'. Abi. ~

schroowm - schuts

'splijten' betekent en ook aanwezig is
in schil en lit. skélti 'splijten'. D£
vocaal in schuil is onregelmatig maai
te vergelijken met de ij in namen als
Gozewijn naast ohgd. wini 'vriend'
Berns 195-197, WLD I afl. 9, 98.
schuile van tanden wisselen, gez. v.é
koe (brab.). Wschl. ~ schuil \ 'g^
zwollen tandvlees'
WBD 397.
(op een) schukske (op een) drafj
(brab.). Afl. bij schokken. Benoemingsmotief: 'kleine schokkende
beweging'.
WBD 619.
schup, (met ontronding) schip spadie
(vla. limb., n.oostnl., brab.). = mnl.
scuppe 'id.', hgd. schuppe 'id.' Met
oorspronkelijk / of y' bevattend stamvormend suffix in tegenstelling tot
Zeeuws schop, schoppe (= nl. schop).
~ schuiven.
Cornelissen/Vervliet 1099, Wanirik
178, WLD I afl. I 122.
schuppelooi schommel (z.o. van
zholl.). Afl. van schop I f 'scho
mei'.
HCTD XXXIX 119.
schurpe opensnijden, ontweidèn
(znl.). = mnl. scurpen 'id.'. = os
skurpian 'id.', = hgd. schürfen
'schrammen'. Ablautend ~ nl. scherp,
\z\sskarbs 'scherp'.
WBD II afl. 1,27, NEW 616.
schut I schutter (geld.). = hgd. schätze, ofri. sketta ~ schieten.
WNT XIV 1223-1224.
schut II, sjut jachtopziener, boswachter, koddebeier (oostnl.). = mjil
scut(te). Afl. bij schutten.
WNT XIV 1 224, Van Schothorst
197.
schuts grote knikker (bommel., Meierij s, vla.). ~ schieten als spelterm

eng. shred 'aan repen scheuren'. Van
een basis die 'snijden' betekent en
ook in nl. scheren aanwezig is.
NEW 633, Jacob 123.
schroowm schreeuwen (ruin.). Vgl.
ndd. schrauen 'id.', ono. skraumi
' schreeuwer'.
Onomatopoetische
oorsprong.
Sassen 75, IEW 570-571.
schrot kriel, kleine visjes (nholl.,
gron., overijs., vel.). Afl. bij vero.
nnl. schroden 'door snijden of hakken
kleiner maken' (dial. schrooien f).
Bosch 37, WNT XIV 1118.
schud, schudde boef, uitvaagsel
(znl.). Afl. van schoed \; dus oorspr.
'in een vuile schort gekleed iemand'.
DB XI 51-52. WNT XIV 1124.
schuffelke, (in ss.) schöffelbeentje
woekering op de pijp v.h. been
(limb., oostnbr.). Wschl. verkleinw.
bij sjiever \ 'id.' maar onder invloed
van znl. schuifel 'fluit, in de 16eeeuw ook fistel' (afl. bij schuifelen \
'fluiten') volksetymologisch vervormd.
Berns 232-235 (andere etymologie),
WLD I afl. 9, 109, WNT XIV 1138.
schuifelen fluiten (znl., fravla.). « fra.
siffler 'fluiten' < vulglat. sïfilare <
klass. lat. sïbilâre. Vgl. voor de klinker ook fra. dialectische nevenvormen als subler; daarnaast it. zufolare
< vulglat. *süfiläre. Voor de sch zij
erop gewezen dat in veel Waalse
dialecten in siffler een sj wordt uitgesproken.
NEW 634, Marceel 432, DELF 562.
schuil, sjoel gezwollen tandvlees
(brab., limb., antw.). = mhgd. schul
'gezwel v. tandvlees' = Silezisch
schule 'blaartjes' (mv.) = zw. skol
'blaartje in de mond' = nl.
{aard)schol. Van een wortel die

t
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'id.'.
WNT XIV 1279.
sels gesteld op gezelschap (nholl.). ~
eerste deel van zeljammerig f. Afl.
bij gezel, afl. bij zaal en oorspr. betekenend 'wie met iemand in de zaal
zit'. In nholl. woorden is vaak geweggevallen: beure < gebeuren, bare
< gebaren, zelskip (= gezelschap).
Pannekeet 40, 299, 412.
selver salie (n.oostnl.). Vervormd uit

(vgl. klootschieten). De slot-s heeft
intensieve waarde zoals in knots (=
16e-eeuws knodsé) naast 17e-eeuws
knodde 'knots'.
Van de Water 130, EW 204.
schuurherd dorsvloer (brab.). Het
tweede deel is identiek met nl. haard,
dat ook de betekenis 'vloer' vertoont.
Hieruit ontwikkelde zich weer volksetymologisch schuurerd 'id.'. Een
andere verklaring ziet in deze vorm
(met erd = aarde) polysemievrees,
gezien haar voorkomen bij Tilburg,
dus op de grens van wnbr. (h)(a)erd
'woonvertrek' en oostnbr. herd
'dorsvloer'.
WBD 130, BMDC XLIII 22-26.
sebulsekop, bulsekop, gebelschop,
schirbilskop, schebellenskop masker (dr., gron.). Het eerste element
bevat wschl. lat. Sibylla.
DB XXII 126-131.
sech, (met paragogische /) secht
gelag, vertering, onthaal voor bewezen diensten (sitt., geld., dr.). « hgd.
zeche 'vertering, gelag'.
N Tk IV 67, Kluge 1975,876.
(van '0 sèèf de kluts kwijt (tilb.). =
oeng. se/a 'gemoed, geest'. ~ beseffen. ~ lat. sapio 'smaak, ben wijs'. ~
arm. ham 'smaak'.
TT XXXVIII, 89, Van Rijen 164,
NEW 48.
seeg venijnig persoon (dr.). = Heerder seege 'geit' = oostmnl. sege 'geit'
« hgd. ziege 'geit' < ohgd. ziga 'geit'.
Onder invloed van affect verscherpte
dit Duitse woord tot hgd. zieke
'geitje'. (» nl. sik).
Hadderingh/Veenstra 244, Bosch 38.
seffens aanstonds (znl.). = effen =
even, got. ibns 'effen') met bijwoordelijke en proleptische s. Vgl. voor de
betekenisontwikkeling hgd. sogleich

zelfï
TNFkrt. 118.
sem, sent jas (Meierij). = Sem, Jodennaam.
DB XXIV 167.
semaaie lieve help (bastaardvloek)
(nholl.). < zo (waarlijk) helpe mij
Maria.
Pannekeet 299.
semmelen treuzelen (brab., zaanl.). =
ndd. semmeln 'zeuren' = Zwitsers
seimele 'langzaam eten en drinken'. ~
Noors seimen 'traag', ~ nl. sammelen.
Swanenherg red. 1993, 258, NEW
860, 600.
sem m ik herik (ten n. van Maastricht). Contaminatie van limb. zemp
'herik' (« lat. 4e nv. sinapem 'mosterd') en herik. De vorm simps f bij
Tongeren zal een oudere ontlening uit
de Ie nv. sinaps zijn.
Goossens 1988, 96-98, Dorren 205.
senee lust, pleizier (nholl.). « fra.
génie (formeel < lat. genius 'beschermgeest, maar ook met de betekenis van lat. ingenium 'aangeboren
talent').
Pannekeet 299.
sensejoen, sensejuun, sentsejuin,
sensejuin kruiskruid (zeel.). « fra.
vormen van lat. senecionem (4e nv.)
'id.'.
TT IV 43.
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seringhout - singel
sied sedert (wvla.). = hgd. seit 'id^'.
Oorspr. een nu niet meer herkenbare
vergrotende trap (bij got. seith^s
'laat'), die 'later' betekende.
De Bo 886.
siemelek, semlig tamelijk (venr.,
heerl.). « hgd. ziemlich (= tamelijk)
'tamelijk', ~ betamen, ~ gr. démö 'ik
bouw' < 'ik voeg samen'.
Schols/Linssen 410, 556, eigen mat
siepel, siebel, sebol, siboel ui (zaanl.
n.oostnl., vla.). Evenals hgd. zwiet\el
'id.' « lat. caepulla 'id.'.
TT VII 176-183.
sierp, sjerp stroop (dr., bildts). Mjet
accentverspringing « mlat. siropus
'bep. als geneeskundig beschouwde
drank'.
TT XXIII 103.
sievejaar ladenkast (Gouda). « fija.
chifonnière. afl. bij fra. chiffe 'prulgoed' < chipe (« meng. chip 'stukje'),
maar veranderd onder invloed van
mfra. chiffre 'prullerij'.
Lafeber 160, DELF 124.
siezeln snel draaien, keilen (dr.),
sijsele met een plat steentje over het
water keilen (fijn.). Klankwoord.
Kocks 1096, eigen mat.
simagrouwe geveinsde belangstelling (maastr.). « wa. sïmagrawe (=
fra. simagrée. 'gemaaktheid'). Geen
duidelijke verdere etymologie.
PL XCII-XCIV, 405, DELF 563.
simpern huilend zeuren (dr.). ~ hl.
simmen 'id.', holl. sjimpen 'id.'. Geen
verdere etymologie.
Sassen 42, WNT XIV 1400.
simps herik (bij tong.). « Romeins
sinapis 'mosterd'. In tegenstelling tot
semmik f uit de eerste nv.
Goossens 1988, 97, 98.
singel, songel, sangel, zangel
schommel (div. dial.). « ofra. cingle

seringhout bitterzoet (zholl.). Het
eerste deel = mndd. seringhe 'verwonding' (afl. van zeer). De plant is
bij verwonding gebruikt.
Saxo-Frisia II 36-37.
sessen stuipen (vla.). « fra. accès,
afgeleid van lat. accédere 'overvallen'. Oorsprong in demonengeloof.
Weijnen/Ficq 70.
seter (met de afl. setersel) bep. huidaandoening, viezigheid (znl.). = mnl.
ceter, cetere, zeter 'schurft, huiduitslag'. « mhgd. ziteroch (= hgd. zitteroch; ~ ni teter Î).
Berns 163-167, WBD 481-482.
seule houten emmer (wvla.). Via het
fra. (vgl. fra. seau 'emmer') « vulglat.
*sitellus (= klass. lat. sitella 'bep.
vaas').
De Bo 885, Kroesels 171.
seutern sudderen, zeuren, slurpen
(dr., wvla., zholl.). ~ sudderen, ~
zieden, ~ avest. hövayeiti 'smoort'.
WNT XIV 1325, Kocks 1094, NEW
863.
seve smaak (wvla.). = sèèf î ~ mnl.
beseffen 'smaken'.
TNTL XL 96.
sicheln geslachtsgemeenschap hebben met een vrouw (vel.). =• gew.
zichelen 'met sikkel of zicht afsnijden'. Afl. bij dial. zichel 'sikkel' (<
sikkel). Soortgelijke betekenisontwikkeling vertonen mhgd. serten, dat
zowel 'slaan, mishandelen' als 'beslapen' betekent, deens kneppie
'knijpen' en 'beslapen', deens knolde
'beslapen' ~ oeng. cnyllan 'slaan,
kloppen', russ. pichatjsja 'beslapen'
en 'elkaar duwen', tsjech. pichati
'beslapen' en 'prikken'.
WNT XXVII 2526, Buck 278-280,
Falk/Torp 554, Bosch 38.
TNTL XL 96.
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sinkseer - sjanker

Kruijsen 1993, 403, REW 184.
sjachel, tjachel, tj akker kramsvogel
(antw.). Onomatopee: de roep is tjaktjak.
TT XLIX, 75-79.
sjaltjaor schrikkeljaar (kerkr.). =
ohgd. scaltjär. De werkwoordelijke
stam vindt men in ohgd. scaltan
'stoten', os. skaldan 'voortschuiven';
er wordt een dag tussen geschoven.
Het ww. (= hgd. schalten 'schakelen') is gevormd van hgd. schalte
'stootstang', welks concrete betekenis
nog in hgd. schatter 'loket' doorschemert, en welks basis, die 'splijten' betekent, aanwezig is in schil.
Amkreutz e.a. 244, Kluge 633-634.
sjammelteren wegmoffelen (Achel,
Hamont). « fr. escamoter 'ontfutselen' « spa. escamotear 'ontfutselen',
afl. bij escamar 'van de schubben
ontdoen' < vulglat. *squamare (afl.
van squama 'schub').
Bernaerts 106, DELF 223.
sjampeere ontsnappen (kerkr.). «
ofra. eschamper 'ontsnappen', onder
volksetymologische invloed van lat.
campus 'veld' of verwanten < fra.
échapper 'id.' < vulglat. *excappare
'z'n mantel uittrekken', afl. bij lat.
cappa 'kap'.

of fra. sangle 'buikriem inz. v. paarden'; zo'n riem kan als schommel
gebruikt worden.
HCTD XXXIX 163.
sinkseer kleinzerig (vel.). Het tweede
element = zeer 'pijnlijk', het eerste ~
zinkens f.
Van Schothorst 198.
sinksen Pinksteren (znl.). « ofra.
cinquiesme < lat. quinquagesima
'vijftigste (dag na Pasen)'.
Weijnen 1978,48.
sint sedert (Fijnaart). = (met toevoeging van bijwoordelijke s) sinds =
mnl. sint < mnl. sïdent, oorspr. een
verbogen vorm met paragogische t bij
got. seithus iaat'.
Eigen mat.
sintele tintelen (zholl., wnbr.). ~
zinderen 'gloeien, tintelen, pijn doen
van kou', ijsl., ono. sindra 'vonken
sproeien' en zweeds sindra 'tot sintel
worden'.
Buizert-de Bruijn 36, WNT XXVIII,
1106, eigen mat., Opprel 82, NEW
642.
sintermeis 1 oktober (limb.). = Sint
Remigius. Op diens feest trad het
nieuwe personeel in dienst.
Roukens 242, krt. 46.
sintiel gras- en tuinanjelier (vla.). «
fra. oeillet gentil (lett.: 'lief oogje').
Brok 1991, 34.
sint-jansbeer aalbes (belglimb.).
Vgl. hgd. Johannisbeere. Ss. met
beer f 'bes'. De vrucht is al rijp op
het feest van Sint Jan, 24 juni.
HCTD XI 241-292.
sistjan gierton (hasp.). « wa. heterofoon van fra. citerne 'regenbak' (=
lat. cisterna 'regenbak') zoals lat.
caverna 'holte', afgeleid van lat.
cavum 'holle', afgeleid van lat. eista
'kist' (« gr. kiste 'kist').

Amkreutz e.a. 244, REW 261, DELF
200.
sjank tand v.e. riek (limb.). = noors
skank 'scheenbeen', oeng. scanca
'onderbeen'. ~ schenkel ~ schonk.
Van een wortel die 'scheef betekent
(N.B. de tanden v.e. riek staan
scheef) en ook aanwezig is (zonder
mobiele s) in hinken, oind. säkthi'schenkel' en oijsl. skakkr 'hinkend,
scheef.
WLDIAfl. I, 10, IEW930.
sjanker diverse geslachtsziekten
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sjapsuker - sjlam

bank') « lat. scamellus 'bankje'.
Van Schothorst 194, NEW 624.
sjen slecht paard (middenlimb.).
Verkort uit een ss. van het type roggels Senpërt 'id.', waarvan het eerste
deel samenhangt met hgd. schinden
'villen', os. biscindian 'ontschorser'
~ bret. scant 'schub'. Afl. bij ono.
skinn 'huid' (:» eng. skin 'huid').
Oorspr. bet. 'paard dat naar de vilder
moet'.
WLD I afl. 9, 55, Schelberg 371.
sjeuteling big (maastr.). ~ schot II f.
Endepols 368.
sjevraoj koude rilling (limb.). « fra.
chaud et froid iett.: warm en koud' <
lat. cal(i) dus et frigidus 'lett.: wann
en koud'. Of ~ sjoeverig f (minder
waarschijnlijk).
Jaspers 415.
sjiere inspannen gez. v.e. paard
(kerkr.). = hgd. (an)schirren, afgeleid
van hgd. geschirr 'bespanning, gerei,
vaatwerk' ~ scheren, dat oorspr.
'snijden' betekent. De betekenis v.h.
znw. is dan oorspr. 'gesneden gerei'.
Amkreutz e.a. 246, Kluge 252.
sjiever, (dimin.) scheffelkes, (ss.)
schievelbeen, sjieverbeinke hardie
beenwoekering aan het pijpbeen bij
een paard (limb.) = hgd. schiefer
'splinter, schilfer'. ~ scheef | 'houtachtig deel van vlas of hennep'.
WLD I afl. 9, 109.
sjlaag beroerte (zolimb.). De oorsprong ligt in de gedachte aan een
slaande demon.
Weijnen/Ficq 67.
sjlak plas in de hei (Susteren). ~
Zeeuws, zholl. slaak 'rustige plaats
in zee' = bnw. slaak 'rustig' = slak I
t Crompvoets 183.
sjlam modder, kolenslik (limb.). =
hgd. schlämm. Wschl. van dezelfde

(div. dial.). Evenals hgd. schanker
'id.' « fra. chancre 'kanker' < lat.
cancer 'kreeft'. Vgl. hgd. krebs in de
betekenis 'kanker'.
Weijnen/Ficq 196.
sjapsuker, sjapsieder groene kaas
(wnbr.). « eng. sheepcheddar (ss. uit
sheep 'schapekaas' met Cheddar,
naam van een dorp in Somerset).
Heestermans 1988, 17.
sjarlefieber roodvonk (heerl.). « hgd.
scharlachfieber (lett.: scharlakenkoorts). Het tweede deel = fieëber f.
Jongeneel 54.
sjaw, sjauw, sja, scha, sjaaf schuifgrendel (limb.). = hgd. schalte 'stootstang' (~ hgd. schalten 'schakelen').
= nl. schouw 'platboomde schuit',
welks betekenis zich via 'vaarboom'
uit 'stootstang' ontwikkelde.
WLD II afl. IX 139, WNT XIV 952,
TT VI 117, Endepols 381.
(wie inné) sjecher (an 't krüts) miserabel (kerkr.). = mnl. scaker 'rover',
ofri. skakere 'rover'. Afl. bij mnl.
schaken 'roven' = schaken (van een
vrouw) = os. skakan 'snellen'.
Amkreutz e.a. 244.
sjèèrmoes woelmuis (Opgrimbie). =
hgd. schermaus. Eerste deel = stam
van scheren (oorspr. 'snijden').
TT VI 117, Kluge 644.
sjek gevlekt dier (kerkr.). Evenals
mhgd. schecke 'gevlekt' (= eng.
checky 'geruit') « ofra. eschiec
"schaak'. De uitdrukking is aan het
schaakbord ontleend. Uiteindelijk is
het een perzisch woord: sjäh 'koning'.
Amkreutz e.a. 245, Kluge 640.
sjemel voorhek v.e. wagen (vel.). =
(m)nl. schemel 'voetbank' « lat. scamillus 'bankje'. ~ nl. dial. schamel
'voetbank' (= eng. shamble 'vlees-
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sjlampieg - sjöbbieg

basis als slap.
WLD II afl V 216, afl. V. 49-50.
sjlampieg slordig (kerkr.). Afl. bij
hgd. schlampe 'vuile vrouw' (= noors
slampe 'vuile vrouw'), ~ wintersw.
slampen 'morsen'. Ablautend ~
slomp t 'grote hoeveelheid'.
Amkreutz e.a. 248, Deunk/Entjes
211.
sjleete sluiten (heerl.). = hgd. schlieszen. De klankverhouding tegenover
nl. sluiten vindt men ook bij hgd.
biegen naast nl. buigen. De ui is
oorspronkelijk in die persoonsvormen
die u of i of j in de volgende lettergreep kenden.
Jongeneel 55.
sjlit, sjiiet slede (limb.). = nl. slede,
slee = ohgd. slito 'id.' of slita 'id.' (>
hgd. schutten 'id.' met n uit de verbogen naamvallen), os. s Udo, eng.
sied 'id.'. Mogelijk ook = ohgd. sliddo 'id.' met affectieve consonantrekking. Afl. bij eng. slide 'glijden'.
WLD II afl., V, 196, NEW 647.
sjloeëk, sjloech slang (fig.) (limb.). =
hgd. schlauch 'id.'. os. sluk 'slangehuid'. ~ eng. slough 'afgestroopte
slangehuid'. Van een basis die 'ergens uit glijden' betekent en ook
aanwezig is in nl. sluw.
WLD II afl., V 133, Kluge 654.
sjlouw straatgoot (zlimb.). = rijnl.
schlaue 'langgerekte uitholling in
landschap, geul, greppel' = mhgd.
slouwe 'spoor'. Afl. bij hgd. schlau
'sluw' (= nl. sluw = ndd. slu 'sluw').
Van een basis die 'sluipen' betekent
en ook in tersluiks en sluipen aanwezig is. Betekenisontw.: 'sluipend' >
'glijdend' > 'een spoor vormend' >
'uitgehold'.
Roukens 123 en 124, krt. 7 (onwschl.
etym.), Kluge 654, Rh Wb VII 1268.

sjluidere slingeren (Montzen). « hgd.
schleudern 'slingeren'. Van een basis
die 'slap' betekent en ook in sluimeren en hgd. schlottern 'bibberen'
voorkomt.
WLD II afl. 5, 78, Kluge 1975, 656.
sjnats snede (limb.). = hgd. schnatie)
'spoor v.e. snede' ~ iers snass 'snede'. Alleen wgerm. en Keltisch.
N.J. 1968, 9, Kluge 668, IEW 972973.
sjnirke zengen (kerkr.).= nl. snerken
'sissend knetteren bij het braden'.
Van een klanknabootsende wortel die
ook aanwezig is in snurken, zw. snerka 'snurken', lit. snirguôt 'blazen
gez. van ganzen'.
Amkreutz e.a. 251, IEW 975-976.
sjnoor schoondochter (kerkr.). = hgd.
schnür 'id.' ~ lat. nurus 'schoondochter'. De klankverhouding met
snaar 'schoondochter' is onduidelijk.
Er moet echter samenhang zijn.
Wschl. is er taboe bij het noemen van
aangetrouwde familie in het spel.
Amkreutz e.a. 251, FWH 629.
sjob korenschoof (middenlimb.). ~
schoof {= eng. sheaf= os. scôf 'id.' =
ono. skauf 'staart'). ~ ono. skûfr
'bos'. ~ got. skufta (3e nv.). 'hoofdhaar', ohgd. scubil 'haarlok', vgl. ook
russ. tsjup 'kuif, serv. cüpa 'bos
haar'.
TNZN VII 6, IEW 956, Vasmer III
356.
sjöbbieg sjofel, haveloos (kerkr.). =
kemp. schubbeg 'ruw, gez. van het
weer'. (Vgl. 16e-eeuws nl. schubbe
'korstje op een wond'). Mogelijk
onder invloed van bb ontwikkeld uit
wvla. schebbig 'ruig, hard en ruw' (=
16e-eeuws schebbigh 'schurftig'), dat
afgezien van de vocaallengte identiek
is met hgd. schäbig 'sjofel, gemeen'

sjoedere - sjpang

brood in de oven schieten en in d£
buurt zegt men voor ovenpaal ook
scheut en scheuter en scheutel. Verh
der dus ~ schot en schoot.
Rh Wb VII 1952, BMDC XLII kaarJ,
Veldeke 1992, 20, Crompvoets 195
(ziet ten onrechte identiciteit met
schuit).
sjoeverig, schuverig rillerig (oostnl.). Afl. bij limb. (zich) sjoevere
'huiveren'. Iterativum bij nl. schuiven
en dus een vibrerende beweging
uitdrukkend.
Jaspars 434, WNT XIV 1188-1189,
Bosch 38, De Bont 1960, 628, TT VI
117, Schols/Linssen 400.
(op der) sjoof opgebaard (limb.).
Herinnert aan een oud volksgebruik
dat de dode op gedorst koren werd
gelegd.
Amkreutz e.a. 253, Goossens 1963 1,
189-193.
sjoos zaak (zholl.). « fra. chose 'id.' <
lat. causa 'id.'.
Roeleveld 149.
sjouwe zeef (dr.). Relict van een
oudere vorm van fri. souwe 'zeef (==
nl. zeef, hgd. sieb 'id.', eng. sieve
'id.').
Hadderingh/Veenstra 246.
sjpak eng, krap (gez. van kleren)
(kerkr.). Wschl. ~ n.oostnl. spaken
'door droogte splijten', wvla. spakerig 'overal openbarstend'. = mhgd.
spach 'dor, droog'.
WLD II afl. VII 92, Amkreutz e.a.
253, WNT XIV 2564, De Bo 920.
sjpang speld (limb.). = mnl. spanghe
'lijst, haak' = nl. spang 'gesp', hgd.
spange 'gesp'. Afl. van spannen.
Oorspr. betekenis derhalve: 'het omspannende'.
Schols/Linssen 424, Roukens krt. 41,
Kluge 719.

(= mhgd. schëbic 'schurftig'). Al
deze vormen hebben umlaut tgv. de i
van het achtervoegsel tegenover 16eeeuws schabbigh 'schurftig' en eng.
shabby 'haveloos, gemeen'. Uiteindelijk van een basis die ook in nl.
schaven aanwezig is: bij schurft
wordt voortdurend gekrabd. Overigens zouden de vormen met ö en u
ook kunnen wijzen op verwantschap
met nl. schub (= mndd. mv. schubbe
'schubben'), ohgd. scuoppa (= hgd.
schuppe) en mnl. scubben 'krabben,
jeuken', die wel met de groep verbonden zijn, maar invloed van schuiven en na verwante vormen kunnen
hebben ondergaan.
Amkreutz e.a. 252, Mnl Wb VII 792,
Hoppenbrouwers (1996) 295, De Bo
848,IEW931,EW329.
(ziech) sjoedere huiveren (zolimb.).
= ndd. schuddern 'id.', eng. shudder
'id.'. Hgd. schaudern 'id.' is, gezien
d, ontleend aan het ndd. ~ nl. schudden en hgd. schütteln. ~ lit. kutù 'opschudden' zonder mobiele s.
Amkreutz e.a. 252, Jongeneel 57,
Kluge 1975, 638, IEW 957-958.
sjoepkaar kruiwagen (zlimb.). Ss.
van de stam van nl. schuiven met kar.
Roukens 147-153.
sj oester, schoester schoenmaker
(limb., nijm.). = hgd. schuster 'id.'.
Het eerste deel = mnl. schoe 'schoen'
= hgd. schuh = gron. schou |
'schoen'. Het tweede deel = ohgd.
sutar (« lat. sutor 'schoenmaker', afl.
van lat suo 'ik naai' ~ eng. sew 'naaien').
Veldeke 1992, 156, Janssen 1987, 88,
WLD II afl. X 5.
sjoet schop, ovenpaal (limb.). =
mndd. schute 'schop'. Afl. van
schieten; men spreekt immers van het
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sj pecher - sjtiepe

sjpecher (mv.) vochtvlekken (kerkr.).
= eng. speek 'vlek', grondwoord van
nl. spikkel.
Amkreutz e.a. 254, NEW 678.
sjpoor, spoor, sjpaor, spaor prei
(limb.). < poor | .
Roukens 337-338.
sjpraitse schoren (kerkr.). Vgl. hgd.
spreizen, Middenduitse ontronde
vorm van ouder spreuzen < ohgd.
spriuzen 'stutten'.
Amkreutz e.a. 255, Kluge 731.
sjprao spreeuw (zo.limb.). ~ spreeuw
~ nl. sperwer, ~ bxsX.frâo 'kraai'.
Amkreutz e.a. 256.
sjraoi schraal (vel.). = mndd. schrade
'mager'. Van een basis die 'mager en
dor' betekent en ook aanwezig is in
nl. schraal en mnl. sehr a 'mager,
dor', dev. schrao 'schraal' en ono.
skrd 'droog vel'.
Van Schothorst 53, NEW 628, IEW
933.
sjroeë afval, rommel (kerkr.). = nl.
schroot. Vgl. schro | .
Amkreutz e.a. 251.
sjrok droog, bros (vel.). ~ schroken
'schroeien, zengen, drogen'. Wschl. ~
schroeien.
Van Schothorst 197, WNT XIV
1103-1104.
sjrong barst, kloof (heerl.). = mnl.
sehronde 'kloof. = hgd. schrunde
'id.'. = ohgd. scrunta 'scheur'. ~
schrander (= dr. schrander 'scherp').
~ oind. krntati 'snijdt'. Uitbreiding
van een basis die 'snijden' betekent
en ook in scheren en schars \ voorkomt.
Jongeneel 59, NEW 629.
sjtale dekken, gez. van een hengst
(limb.). Zeer oude ontlening aan een
woord dat verwant is met fra. étalon
'dekhengst', dat zelf (wschl. via het

laatlat.) ontleend is aan een frankisch
woord dat met stal samenhangt, gezien het feit dat de dekhengst op stal
gehouden werd. Dat het fra. woord
oorspr. met st- begon, blijkt ook uit
aan het ofra. ontleend eng. stallion
'dekhengst'.
WLD I afl. 9, 87 (suggereert een
andere, minder waarschijnlijke samenhang), WNT XX 546, DELF 229,
ODEE 862.
sjtaune verbaasd staan (limb.). =
hgd. staunen 'id.' (wschl. = mnl.
stunen 'zich schrap zetten', van een
i.e. basis die ook aanwezig is in oind.
sthûnâ 'zuil'; de verbindende betekenisschakel is de aan verwondering
eigen starre blik).
Amkreutz e.a. 258, Alsters e.a. 251,
Kluge 741.
sjtek, stek stok (limb.). = nl. stek ~
steken, staak. Het verband met stok is
in strijd met het vocalisme.
Endepols 411, Amkreutz e.a. 9, EW
358,361.
sjtemme, stemmen heffen, tillen,
stoppen (gron., kerkr.). = eng. stem
'tegenhouden'. ~ stamelen ~ staan.
Amkreutz e.a. 259, WNT XV 14121413.
sjtemmig stevig, gedrongen (kerkr.).
= hgd. stämmig 'flink gebouwd',
ofwel afl. bij stam en dan oorspr.
'zoals een boomstam' of ~ stemme f.
Amkreutz e.a. 259.
sjtiep steun (onder een kar) (limb.). =
ofri. stipe 'steun' = eng. stipe 'stengel'. « lat. stipem 4e nv. 'paal' (van
een basis die ook in stijf aanwezig is).
WLD II afl. II 50, Roukens 178-179,
Amkreutz e.a. 260.
sjtiepe steunen, stutten, uitstrekken.
(ziech) sjtiepe zich inspannen
(limb.). = fri. stypje 'steunen' = stij-

sjtier - sjtub

hos 'star'. Wschl. ligt de oorsprong iji
het primitieve bouwbedrijf en moét
men aan balken denken die de zijwaartse druk opvangen.
WLD II afl. II 50, afl. V 117, Amkreutz e.a. 262, NEW 709-710.
sjtrieël borstel (kerkr.). Metonymisch
= hgd. strähl 'kam'. Wschl. ~ straal
'pijl-punt' ~ strelen, dal in ouder nl.
in de vorm streden ook 'kammen'
betekent.
Amkreutz e.a. 264, Kluge 754.
sjtroes boeket (heerl.). = hgd. strauss
'id.'. ~ ono. strütr 'kegelvormige
spits'. Evenals lat. strüthiö ' struis vogel' (>> nl. struis(yogel)) een afl. bij
een wortel die 'gezwollen' betekent.
Jongeneel 60, Kluge 1975, 756.
sjtroevvel verward haar (kerkr.). Afl.
bij os. strubian 'ruig overeind gaan
staan', hgd. (sich) sträuben 'overeind
gaan staan', mnl. struven 'overeind
gaan staan'. ~ stroef {= os. strüf 'borstelig, ruig'), gr. struphnós 'stijf, lit.
strübas 'kort afgestompt', strubbelen
en struik).
Amkreutz e.a. 265, NEW 711.
sjtromp kous (limb. ) = hgd. strumpf
'id.' = mhgd. strumpf 'boomstomp' •=
no. dial. strump 'lang smal vaatwerk'.
Wschl. is de betekenis 'boomstomp'
de oudste. In dat verband moet ook
de verwantschap met stramp I f en
stramp II f gezien worden.
Roukens 208-211, krt. 40, WLD 1 aÉ.
IV 62, Kluge 759.
sjtrónks stront (kerkr.). = nl. stront =
mndd. strunt 'id.' = eng. dial. strunt
'staart' = zw. dial. strunt 'korte
halm'. Voor de klankvorm vgl. kerkr.
onzijdig bónks 'bonte was'.
Amkreutz e.a. 65, 265, EW 365.
sjtub, stub stof (limb.). = got stubjtfs
~ nl. stof lat. pulvis ~ hgd. staub.

pen. Afl. bij sjtiep f.
Roukens 179, WNT XV 1588, TT VI
117,WLDIIafl. V94.
sjtier, sjteer, sjtaer voorhoofd
(n.oosten van prov. Luik. kerkr.). =
hgd. stirn. ~ gr. stérnon 'borst', russ.
strand 'land', lat. sterno 'uitbreiden'.
Oorspr. betekenis: 'uitgebreide vlakte'.
Weiter par. 239, Amkreutz e.a. 261.
sjtoek, sjtoech polsmof, polswarmer
(zlimb.). = hgd. stauche 'wijde
mouw', 'mofje', = ono. stüka 'wijde
mouw' = mndd. stüke 'boomstronk'.
= stuik f 'tegen elkaar gezette hoop'.
~ stuiken. Betekenisontwikkeling:
'stomp' > 'mouw, mof.
Amkreutz e.a. 262, Jongeneel 60,
NEW 714.
sjtoets staart (zlimb.). £ staart, maar
= hgd. Stutzbart)
'kortgeknipte
baard'. ~ nl. stuit (= hgd. steiss).
Grondbet.: 'stomp deel v.h. lichaam'.
~ stoten.
WLDIafl. 1,38.
sj tont met behulp van schietlood
vastgestelde richting (bij het aanleggen van mijngangen) (zlimb.). « rijnl.
stunde. De mate van afwijking wordt
in termen van de klok uitgedrukt.
WLD II afl. V 70, Rh Wb VIII 938.
sjtorkel boomstronk, versleten oud
paard (nllimb.). ~ Tiroler stork
'boomstomp', mhgd. storch 'penis',
störk 'ooievaar' f. ~ hgd. storren
'boomstomp' ~ got. gastaurknan
'verdorren'. ~ Lets terglis (zonder
mobiele s) 'eigenzinnig iemand'. Van
een basis die 'star' betekent en ook
aanwezig is in star, sterk.
WLD I afl. 9, 15-16, IEW 1022-1023.
sjtreeb, sjtrèèf schoorpaal (zlimb.). ~
stribbelen. Afl. bij nl. streven (= mnl.
streven 'zich verzetten'). ~ gr. stérip-
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Amkreutz e.a. 268.
sjwelke kieming van mout door drogen stopzetten (limb.). ~ hgd. schwalchcn 'walmen'. ~ hgd. schwelen
'smeulen', mndd. swelen 'walmen,
verdorren', -zwahnen Î 'walmen'.
WLD II afl. II 23.
skake schoonmaken (nholl.). = nl.
schaken 'schudden' = eng. shake
'schudden'. ~ oind. khajati 'hevig
bewegen' (zonder mobiele s).
TT IV 24-25, WNT XIV 222.
skat schaduw (zaanl.). = fri. skaed,
hindel. skad. Van dezelfde stam als
schaduw en dial. schaoi 'schaduw'.
Boekenoogen 873, NEW 605.
sket iets waardoor je bij spel veilig
was (nholl.). = nl. schut 'beschutting', fri. sket 'schutting'.
Pannekeet 1984, 306.
skreppe klaarmaken, zich haasten
(tess.), schrippen zwoegen, zich
schrap zetten (gron.). = fri. skreppe
'ingespannen werken, ingespannen
lopen'. Afgel. van gron. skrep
'schrap' (evenals nl. bw. schrap < te
schrap). Van een i.e. basis die 'snijden' betekent en ook in schaar f en
schars f aanwezig is. De achterliggende voorstelling is een in de grond
gekraste streep waarop bij wedstrijden de voet gezet werd.
Ter Laan 807-808, Keyser 279, TT
XXXII 134-135, NEW 630.
skrid kruis (v.h. lichaam) (nholl.).
Evenals kemp. schreej 'id.' ~ schrijlings, schrijden. Vgl. voor de vorming rit naast rijden.
Pannekeet 315, Hoppenbrouwers
295.
slaaie gulzig eten (wnbr.). Afl. bij
holl. slij 'gulzig' (= ono. slcégr
'slim'). Vgl. ook eng. sly 'sluw'. ~
slaan; vgl. naar binnen slaan.

Van Ginneken 1938, 339, WLD II
afl. V, 10. afl. III 149.
sjùrregskaar, sjurker kruiwagen
(limb.). Ss. met heterofoon van ohgd.
scurgan 'schuiven, stoten' (grondwoord van hgd. schurigeln 'pesten').
Roukens 147-153, krt. 15.
sjwaerneuëterke deugniet (Susteren), schwèèrenoit deugniet (Valkenburg). « Keuls schwerenöter 'vervloekt iemand', lett. 'iemand die men
de sjweere neut toewenst'. Vgl.
roerm. verwensing: det zol de sjwaerenoot haole. Afl. bij hgd. schwere
not 'duivel' of 'epilepsie'. Gezien
vocalisme en / een Duits leenwoord.
Taboebenaming.
Kroesels 131, Kluge 693, Dorren
170, Kats271.
sjweeswurmsje
donderbeestje
(kerkr.). Ss. van sjwees (= nl. zweet,
het beestje komt voor bij broeierig
weer) en het verkleinwoord bij nl.
worm in de betekenis 'insect', zoals
die ook in gewörmt f voortleeft.
Amkreutz e.a. 268.
sjweiëreldere schoonouders (kerkr.).
Het eerste deel = mnl. sweer = got.
svaihra = hgd. dial. schwäher = lat.
socer = obulg. svekrü, alle betekenend 'schoonvader'. Ablautend en
met grammatische wisseling is hiermee verwant zwager (= hgd. Schwager. Vgl. oind. svâsura- 'tot de
schoonvader behorend'). Het tweede
deel = hgd. eitern 'ouders' (= behoudens optredende umlaut nl. ouders).
Amkreutz e.a. 268.
sjweiesje zwagerin (kerkr.). Afl. bij
mnl. sweer 'schoonvader' (= eerste
element van sjweiëreldere f) met
een oud achtervoegsel -sehe (als in
halfesje f), dat namen van vrouwen
vormt.
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omdat men er het bloed voelt slaan.
OT 7, 279-283.
slagen I slaan (brab.). = nl. slaan\
maar heeft de g overgenomen uit
vormen als sloegen en geslagen, waar
deze door grammatische wisseling
ontstaan is.
WLD 1 afl. I 89, Cornelissen/Vervliet
1112,WBD679.
slagen II lijken op (dr.). ~ slag
'soort', wvla. slachten 'gelijken',
geslacht. Uiteindelijk ~ slaan. De
verwantschap van de betekenissen
'slaan' en 'gelijkend' ligt in het slaan
van munten en drgl., waardoor gelijkenis ontstaat.
Hadderingh/Veenstra 247, De Bo
890.
slak I traag, loom, slap (Zeeuws,
wvla.). = sjlak \ 'plas in de hei'. ==
eng. slack 'indolent' = ono. slakr
'slap'. ~ lat. laxus 'slap'. Afl. is slaken.
Ghijsen 872, NEW 646, ODEE 833,
De Bo 892.
slak II, slek tussenklauwontsteking
(brab.). = rijnl. schlacke 'kerf = nl.
slak "metaalslak'. ~ slaan, geslagen.
Betekenisontwikkeling
'afgeslagen
stuk' > 'spie, wig', metonymisch >
'kloof, kerf. De vorm slek is door
volksetymologie onder invloed van
het dialectwoord voor het weekdier
ontstaan.
Berns 174-176.
slam veen, turfmolm (Bredene, Varsenare). = sjlam f 'modder'.
WVD 58, 60.
slarke,
larke
slordige
vrouw
(twents). Van een klankschilderende
basis die ook voorkomt in hgd.
schlarken 'slepend gaan', mhgd.
slurken 'slokken', no. slurka 'slurpen', lat. lurco 'veelvraat', Iets slar-

Heestermans 1989, 14, WNT XIV
1728.
slaapbol klaproos (div. dial.). Het
tweede element slaat op de vorm van
de zaaddoos. Het motief van het
eerste deel wordt ten onrechte gebezigd: de klaproos bevat geen slaapverwekkende stof.
Brok 1991, 106.
slad I plas, drassige grond (n.oostnl.).
Wel niet « fri. slät, waarbij de vocaal
verkort zou zijn en t in d veranderde.
Fri. slät = ni. sloot, ~ sluiten en een
plas heeft geen sluitende functie. Ook
niet ~ slet lap, dat blijkens zijn open e
in kemp. slet verwant is met slijten,
waarmee de a van slad weer niet
geheel overeenstemt. Wèl ~ twents
slea 'moerassige grond' en misschien
~ waternaam Sloe. Zeker identiek met
mndd. slat 'moerassige diepte in de
heide'. Mogelijk ~ Oldambts sladderg 'nat van de regen' en gron.
sladder 'motregen'. Heel misschien ~
5-loze vormen als ij si. ledja 'modder', oiers lathach 'modder' en lit.
latäkas 'plas'. Het woord komt wel in
Oost-Duitsland voor maar is daar pas
in de 12e-eeuw gebracht.
Hulshof/Schaars 108, Dijkhuis 934,
935, Ter Laan 820, Wanink 179,
Deunk 1982, 247, Falk/Torp2 1058,
IEW 963, Teuchert 1972, 40-41, De
Bont 556, NEW 647.
slad II, sladde doek, vod, lichte
vrouw (znl., dr.). = 16e-eeuws sladde
'vod, lichte vrouw'. Mogelijke oude
nevenvorm van slat | 'doek', maar
beantwoordt in Drente de vorm
klankwettig aan slat f (= mndd. slatte).
Kocks 1104, NEW 648, WNT XIV
1686-1689, Falk/Torp 1058.
slag slaap (Urk, wvla.). Zo genoemd
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964-965.
slei I slijm dat uit de vagina v. e. koe
komt (nholl., zaanl.). = wvla. slegge
'regen met sneeuw'. 16e-eeuws slegge 'mist'. ~ fravla, dr. sleien 'slijm
afgeven'. Vgl.: nholl. slaggerig
'mistachtig'. ~ antw. siéger 'fijne
regen'. Mogelijke grondbetekenis
'neerslaand iets' en identiciteit met
nl. sieg 'grote hamer'.
W. de Vries 1895, 72, OT IV 120,
Cornelissen/Vervliet 1117, WVD I
afd.rund 182, Kocks 1109.
slei II, slaai bep. hamer (gron. ). ~
slaan en sieg 'grote hamer'.
DB X 75.
slei III, slee sleeuw, stomp (gez. van
tanden), lusteloos, traag (div. dial.). =
mnl. slee, sleeu 'stomp, wrang, traag'
= eng. slow 'langzaam'. Buiten het
germ. geen duidelijke verwanten.
W. de Vries 1895, 71, Hulshof/Schaars 108, Pannekeet 320.
sleik, sleek gelijk van hoogte, afgestreken, amper (znl., oostnbr.). = 16eeeuws brab. sleeck, sleyck 'effen,
vlak'. ~ slijk, ~ ono. slïkr 'glad', ~
russ. slizhyj 'glibberig'. Vgl. ook eng.
sleek 'glad'. Van een basis die 'kleverig' betekent en ook voorkomt in:
slechten (~ slecht, got. slaïhts 'effen'), slijm en lijm. Betekenisontwikkeling: 'kleverig' > 'glibberig' >
'glad' > 'gelijk van hoogte' > 'effen'.
WNT XIV 1642, Vos/Van der Wijst
148, NEW 649.
slek slak, bep. dier (znl.). = mnl.
sieche ~ slijk, wegens het glibberige.
De a van slak zal onder invloed van
het bnw. slak 'traag, slap' ontstaan
zijn.
WNT XIV 1544.
slem taai (gez. van grond), klef
(nholl.). = limb. sjlam \ 'modder'. ~

patât 'armzalig voortgaan'.
Dijkhuis 590, IEW 965-966.
slat vod (belglimb., twents). = mndd.
slatte 'vod', zw. dial. slatt 'overblijfsel, druppel' ~ deens slat 'slap, los'.
Evenals in slap is si- karakteristiek.
WNT XIV, 1607, Wanink 180, WLD
I afl. 4, 63.
(in) slavént zieklijk (wvla.). Wschl.
een strekvorm bij zw. dial. slant
'vod' en mnl. slenterlinghe 'vodden'.
De combinatie is dan vervormd uit
*in slaventen 'letterlijk: in flarden, in
stukken'.
De Bo 893.
slebrikke, selbrikke, sjellebrikke,
sjelvrieke, slavrikke baantje glijden
(in en rond Maastricht). Afl. van
slibbere ] met een Ä-suffix.
MNCDN I 13-14 (daar andere etymologie).
sleef, slief potlepel (Twents, vel., dr.,
achterh.). = mndd. slêf 'id.', zw. slev
'lepel met lange steel' ~ oeng. tôslîfan 'splijten' en eng. sliver 'afgesneden twijg'. Eng. spoon 'lepel' (=
nl. spaan) is er semantisch mee te
vergelijken.
Wanink 180, Falk/Torp 1062, Bosch
38, Kocks 1131.
slees, sles (verkleinwoord) sliezeke
slee, slachtbrug (nholl., Eine, Relegem). = nl. slee + s bevattend suffix,
zoals luns bij ohgd. lun en huls bij
hullen.
WBD II afl. 1, 32, Pannekeet 320,
Boekenoogen 931-932.
sleffen slepen, sloffen (znl.). Mogelijk van een klankschilderende basis
die 'slap neerhangen' betekent, zoals
een soortgelijke basis die ten grondslag ligt aan slof 'nalatig' en slof
'ruime pantoffel'.
WNT XIV 1667, WBD 635, IEW
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slepen met een -y'ûr/7-suffix gevormd
is, wijst hier de geronde klinker op
een -ö«-suffix en een met het vorige
ablautend onovergankelijk ww.; vgl
dial. speulen met os. spiion.
WLDIafl. II 175, NEW 648
slevoene hard werkende vrouw, sloof
(Goeree). Afl. bij vero. nl. slavoen
'slaaf (nog in 1836 Bredaas), « mlal
sclavonius 'slaaf ~ mlat. sclavus
'slaaf « Byzantijns gr. sklabos on
vrije van Slavische herkomst. Vgl
ook Slovenië en Slowakije en Joego
Slavië. De k was in het gr. ingescho
ven. Een ander woord voor 'slaaf dat
oorspr. een volksnaam was, is onc
valr, oeng. wealh, voor welk woord
men de volksnaam Waal en Wales
kan vergelijken.
Ghijsen 876, NEW 644, WNT X l f
1612-1613.
slibbere baantje glijden (nbrab
achterh., znl., nlimb.). Iteratieve vor
ming bij zolimb. sjliepe 'baantj
glijden' (= nl. slijpen 'schurend wrij
ven over').
Swanenberg red. 1993, 6, WNT XIV
1717, MNCDN I 12-14, eigen mat
Roelofs e.a. 126.
slidderen op sneeuw of ijs glijden
(limb.). Frequentatief bij eng. slide
'glijden', mhgd. slïtan 'glijden. ~ nl
slede, dial. slette | , lit. slidits 'glibbe
rig', miers slôet 'vlot'.
Heestermans 1988, 17, MNCDN
12-14.
slie, sleie, slae afgeschoten hok in
stal (vla.). Onklankwettige vormen
van sliet f- De onklankwettigheid is
veroorzaakt door het etymologisch
isolement.
De Bo 897, WVD I afl. II Wet. apj}
376.
slreg eetlust hebbend (Tholen).

hgd. schlämm 'modder'. Verdere
etymologie onzeker. Afl. is nholl.
slemmen 'klemmen, stroef schuiven'.
WNT XIV 1669.
slenk kleine sloot, laagte (n.oostnl.).
= mndd. dial. slenke 'nauw dal' ~
slinken.
WNT XIV 1676, Kocks 1110.
slets mnl., sletse vr. nagelaten spoor
(wvla.). ~ russ. sied 'spoor', sleditj
'volgen'. Van een basis die 'glibberig, glijden' betekent en die ook
voorkomt in nl. slede en slidderen.
WNT XIV 1690, IEW 960-961.
sletse slof, muil (vla.) Klankexpressief vooral wegens beginnende s voor
het schurende geluid en de / voor het
slappe.
De Bo 896.
slette slede (antw., wvla.). < mnl.
sledde 'id.'. Ontwikkeling: sledde >
*sled. > slet en daarna weer t.g.v.
analogie > slette. ~ slidderen f.
NEW 647.
sleuje slons (achterh.). Evenals gron.
slunen | van een basis sleu 'slap' die
ook aanwezig is in sloddervos en
oijsl. slodra 'zich vooruit slepen'. De
j gaat terug op intervocalische d.
Hulshof/Schaars 108, IEW 963.
sleup kloof in de huid, greb (oostnbr.). ~ mhgd. sloufe 'buis', hgd.
schlucht (< mhgd. sluft) 'kloof. Tessels slufter 'smalle doorbraak van de
zee door de duinen', nholl. slofter,
slochter 'slop'. Van een basis die
ook in sluif en sloof aanwezig is en
oorspr. 'glibberig zijn' betekende,
maar later 'kloof.
NEW 648-649, De Bont 1960, 560,
Keyser 183, IEW 963-964.
sleupe, sluipe slepen (limb.). Terwijl
het oorspronkelijk overgankelijk ww.
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holl. slij 'begerig, gierig'. Vgl. ook
fri. slij 'zeer begerig'. Evenals eng.
sly 'slim' en ono. slœgr 'sluw' ~
slaan, geslagen. Bedenk voor de
verhouding van ie, ij en aa dat ie van
Krommenie hetzelde woord is als
(het) IJ en de riviernamen Aa. De
grondbetekenis was 'in staat of bereid
om te slaan'. Hieruit ontwikkelde
zich die van 'sluw' en 'begerig, eetlust hebbend' en daaruit die van 'gierig'.
Ghijsen 876, Boekenoogen 936, Opprel 82, WNT XIV 1728.
slieje schuw (Goeree). Vgl. lit. slidùs
'glad' en oeng. slidor 'glad, glibberig'. Grondwoord van ouder nnl.
slij deren 'glijden', oeng. slidrian
'uitglijden' en nl. sudderen. ~ eng.
slide 'glijden, sluipen', slede en ouder nnl. sledderig 'slap'. Metonymische betekenisontwikkeling: 'glibberig' > 'slap' > 'schuw'.
Van Weel 141, WNT XIV 1728,
1633, IEW 960-961.
slieps stropdas (Huissen, nlimb.). «
hgd. schlips (afl. bij nl. slip 'afhangend eind v.e. kledingstuk').
Huissen 121, Schols/Linssen 414,
VanDinter 167.
sliese schijfje, snee (brood) (wvla.). =
eng. slice « ofra. esclice (= fra. éclissé) 'dun stukje hout' « een Germaans
woord dat samenhangt met slijten.
De Bo 897, ODEE 834.
sliet afdeling voor één stuk vee in stal
(vla.). Metonymisch gebruik van sliet
'lange buigzame lat' (= achterh. slete
'hout voor afsluiting', dr. sluut, sleet
'sliet', zw. dial. slyde 'buigzame
tak'). Mogelijk ~ sluiten en oorspronkelijk morfologisch afwisselend
hgd. schlieszen. Men denke aan hout
dat voor afsluiting gebruikt wordt.

WVD I afl. II. Wet App. 377, 397,
NEW 649, Kocksll21.
slij spoor (zovla.). ~ russ. sied
'spoor', russ. sleditj 'volgen', nl.
slede, ~ sudderen f.
WNT XIV 1668.
slijver, slever afscheiding uit schede
v.d. koe (brab.). = ouder nl. slijver
'slib, slijk' ~ slib, slibbere j . Van
een basis die 'slijmig' betekende en
ook in slijm aanwezig is.
WBD 435, IEW 655, 662-664, 670,
WNT XIV 1766.
slikken likken (gron.). = mnl., mndd.
slicken 'likken'. Ablautend ~ ono.
sleikja 'likken'. ~ (zonder mobiele s-)
likken.
TNTL XL 97, NEW 650.
slim erg, gevaarlijk, scheef (noordelijk, oostnl.). = hgd. schlimm 'id.' =
mnl. slim 'scheef. ~ Lets slips
'scheef.
WNT XIV 1773-1775, Hoppenbrouwers (1996) 302.
slimpe vod, gemene vrouw (wvla.).
Ontronding van de gepalataliseerde
vorm van n.oostnl. slomp | 'slordige
vuile meid'.
De Bo 898, 900.
slinder, slender, sliendere, (in ss.)
heisiender, heislenter hazelworm,
hagedis (vla., brab.). ~ slenderen
'slenteren' (= ndd. schlendern 'slenteren'). ~ ouder nl. slinder 'dun' (=
eng. slender 'dun', antw. slenders
'slinkse wegen'). Van een reeds i.e.
wortel variant van nl. slenteren
(waarbij slinter Î), die ook aanwezig
is in oind. srédhati 'glijdt af.
BN IV 369-372, WNT XIV 1782,
IEW 961, Van Sterkenburg 242, De
Bont 1958, 229.
slink, slinks linker (vla., brab.). =
ohgd. slinc 'id.'. ~ slinken. Het be-

slinter - sloeren

'wilde scheut aan een boom' (bitterzoet schiet nl. hoog op), ~ hgd.
schlucht 'uitlopen van bep. bloemenf.
~ oostfri. sluchtern 'slap, week zijnp.
Vgl. sloe en sluchtern f.
Niederdeutsche Mitteilungen IV 6365.
sloe stroomgeul (zeel., oudbeierl.). =
slouw Î = mnl. (hypercorrect) sloede
'goot' = oeng. slôh 'drassige plaats:'
(met als afl. plnm. nl. Slochteren en
oostfri. sluchteren 'slap, week zijn').
Met grammatische wisseling en abflaut ~ zw. slaga 'moeras', mndd.
slagge 'regenachtig weer'.
Ghijsen 880, WNT XIV 192},
Schönfeld 1955, 230, IEW 957.
sloeg, sloef slaperig, neerslachtig,
mat, beslagen (n.o., nholl.). Vgl. fri.
slûch 'slaperig, druilerig' ~ fri. slugje
'suffen'. ~ sluw (= ndd. slü, hgd.
schlau, Beiers schlauch).
Spenter 243, Heeroma 1951, 288,
290, TNTL XL, 97, Kocks 1116.
sloeken slikken (n.oostnl.). = mndd.
slüken 'inslikken', no. sluka 'verslinden'. Wschl. abl. ~ nl. slokken, dat
bovendien een expressief verdubbelde k heeft. ~ 16e-eeuws nl. sloke
'keel', ~ gr. lüzö 'ik slik', ~ wrusiï.
Ikac 'slikken'.

noemingsmotief is dan: 'slap, meegevend'. ~ linker (zonder mobiele s).
OTII189vlg.
slinter streep vuil over de kleren
(gron.), haarvlecht (Meierijs). = slenters 'slinkse wegen' (Bredaas).
Grondwoord van mnl. slenterlinghe
'vodden'. Afl. bij eng. slent 'glijden',
zw. slinta 'glijden', Opperduits dial.
schlenzen 'nietsdoend rondlopen'.
Reeds i.e. wortel variant van slinder
ÎBN IV 369-372, NEW 648.
slippere baantje glijden (Turnhout,
Hamont, Achel). Frequentatief van
slippen 'wegglijden' ~ zolimb. sjliepe 'baantje glijden'.
WNT XIV 1826, Bernaerts 107,
MNCDN D I, 14, IEW 960.
slob I overbodige ruimte in schoeisel
(brab.). ~ slof 'ruime pantoffel'.
Wschl. ~ slobberen 'slurpen, slordig
eten'. De mond blijft daarbij immers
wat open. Van een in het germ. en
balt. voorkomende wortel die 'slap
hangen' betekent en ook in nl. slof
'mat, slap' voorkomt.
WBD II afl. III 806, IEW 964-965.
slob II diverse kledingstukken zoals
werkschort, slab en slobkous (div.
dial.). ~ sloof 'schort', mnl. sloof
'mantel' (= eng. sleeve 'mouw'). ~
nl. sluif- mnl. sloven 'afstropen', alle
woorden met het semeem 'iets over
iets anders laten glijden' en van een
basis met betekenis 'slap afhangen',
ook aanwezig in lit. slùbnas 'slap' en
nl. slobberen, en ono. sloppa 'misgewaad'.
WNT XIV 1831, IEW 963-965, EW
337, 651, Roukens 202, Weijnen
1937, 177.
slochter bitterzoet. Solanum dulcamara (Zwolle). = mndd. sluchter

DB 1984, Grenzen en grensproblemen 67-83, NEW 651.
sloeren traag voortgaan, treuzelen
(gron., dr.). = mndd. sluren 'id.'. =
fri. sloere 'talmen'. Grondw. van
n.oostnl., vel. sloerig 'hangerig,
druilig, klam' en no. slure 'traag
mens'. ~ sleuren (= wfa. sloren 'traag
iets doen'). Van een i.e. basis die ook
in sluimeren aanwezig is en 'slap
(afhangend)' betekent.
WNT XIV 1849-1850, Kocks 11161117, Bosch 39, NEW 649, IE\y
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Epe). = mndd., no., zweeds slump
'onbepaalde hoeveelheid', ~ mhgd.
slump 'slap afhangend'. ~ dial. slomp
'lomp' (bnw.). Wschl. ~ lomp (zonder mobiele s). Mogelijk is dr. slomp
'toeval' hetzelfde woord en daarmee
hangt dr. slompen 'treffen' samen.
Van den Bremen-Van Vemde/Van
den Bremen 159, WNT XIV 1869,
NEW 646, 651, Falk/Torp 10681069, Kocks 1118.
slonde, slont lap, schort (langs de
IJssel ten n. van Deventer, vel., dr.). ~
ndd. slunnen, slunten 'lappen'. ~
slons, slunse f.
TT VI 46, Bosch 39, Van den Bremen 159, Kocks 1118.
slont, sloont slijkpoel, afgrond, kolk
(limb.). = hgd. Schlund 'afgrond,
poel'. Abi. ~ nl. verslinden.
TT VI 117, Schols/Linssen 415.
slontern verontachtzamen (dr.). =
ndd. sluntern 'slordig zijn, slap hangen', noors sluntze 'wanordelijk zijn'.
Afleiding bij deens dial. slynte 'met
moeite gaan', ~ deens slont e, slont
'slordige vrouw'. Niet rechtstreeks
verwant met slinter f 'haarvlecht'.
Kocks 1118, IEW 961, Falk/Torp
1069.
slooi, slaai houten hamer (gron.,
nholl.). = nl. sieg, slegge, slei, fri.
slaei 'id.', eerste deel van eng. sledgehammer. Afl. van slaan. Vgl. voor
de g geslagen. Vgl. voor het vocalisme: vleien naast flikvlooien.
Daan 1950, 118, WNT XIV 1668,
NEW 648, Pannekeet 319, Ter Laan
819.
slooien zijn waren slijten door er
overal mee rond te gaan, sleepvoeten
(gron., nholl.). = mnl. sloyen 'slepen'
= fri. sloaje 'beunhazen'. ~ mnl.
sloi(e) 'sleep v.e. kleed'. ~ eng. slug

962-963.
sloester bolster v.e. noot (znl.). =
mnl. sloester e 'id.'. = mndd. slôster
'schaal v.e. vrucht'. Het suffix -ster is
hetzelfde als in nl. bolster (van een
wortel die 'zwellen' betekent en die
ook aanwezig is in ni. bal) en in
ohgd. galstar 'lied' naast nl. nachtegaal. De basis van het woord vindt
men in mecklenburgs-voorpommers
slu 'huls, schil, vel op melk', mndd.
slü 'vruchthuls, schil' en met s-suffïx
in mecklenburgs-voorpommers slus
'schaal, huid, schil, huls'. Vgl. verder
mhgd. slüch 'slangenhuid' (= hgd.
schlauch) en slotse f.
WNT XIV 1851, 1921, 1995-1996,
Herrmann-Winter 276-277, Schiller/Lubben IV 248.
slof, sloef traag, nalatig, vergeetachtig, vochtig (div. dial.). = mnl. slof
'traag, nalatig' = fri. slof 'id.'. Vgl.
nl. sloffen 'slepend gaan', lit. slùbnas
'slap' en zonder mobiele s ofri. luf
'slap', nl. lobbig 'slap', mnl. en
n.oostnl. lufter, lofter, luchter
'links', fir. lofter 'links', eng. left
'linker'.
Kocks 1117, De Bo 899, NEW 651,
406, OTII 191, IEW 964-965.
slok I slap, week, krachteloos, lenig
(oostnl., vel.). = ndd. sluck. Abi. ~
no. slauk 'slap iem.', oeng. slëac
'slap'. Abi. ~ nl. sluik 'tenger, slap,
glad neer liggend gez. v. haar'.
WNT XIV 1861, Hulshof/Schaars
109, IEW 962, Bosch 39.
slok II gat (achterh.). ~ mhgd. slücke
'opening'. Van een wortel die slokken betekent en ook aanwezig is in
slokken, gr. laukanië 'keel', oijsl. slok
'watergoot'.
Roelofs e.a. 127, IEW 964.
slomp grote hoeveelheid (n.oostnl.,
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Opprel 83, WNT XIV 1923
sluchtern morsen (dr.). = oostfiji.
sluchtern 'slap zijn', ~ twents sluchter 'slordig mens', overijs., dr. slucriterig 'slordig'. ~ zaanl. slochter
'fluim'. Afl. bij n.oostnl. slok 'slap'
(Vgl. ndd. slük 'slap', oeng. sléac
'slap', noors slauk 'slap iem.', nl.
sluik).
Kocks 1120, WNT XIV 1837, 186|,
IEW 962.
sluëf glad afgesleten, gez. van hoefïjzers (hagel.). ~ oeng. sliefan 'kleren
aantrekken', dial. duits schlauhe
'schort' en nl. sloof eigenl. 'iets dat
men over iets anders laat glijden'.
Tuerlinckx 567, NEW 652, IEW 963964, TT LUI, 99.
sluif
overgeschoven
bedekking,
schede van de roede van een paard,
brillehuis, omslag v.e. boek (div.
dial.). -» slob II.
WNT XIV 1929-1930, Van Doom
145.
sluik, sluuk, sloek, sluk bos stro, als
winterdek gebruikt kort riet (nholL,
gron.), limb. sjloek, sjloeëch omhulsel v.h. teellid v.e. paard, maaslr.
sloek 'gummieslang', = venr. sloek
'gele afscheiding uit traanbuis, etter'
= fri. slük 'uitgezocht lang stro'. =
hgd. schlauch 'gummislang', mhgd
sluch 'slangenhuid', os. slük 'afgeworpen slangenhuid'. Vgl. ook zw
dial. sluiy) 'omhulling van het gevoeligste deel van hoef of hoorn'
Van een proto-Indo-Europese basis
sleu, die ook aanwezig is in sluipen
tersluiks, sluikhandel, sluw, sloof en
'er dicht langs schuivend' betekende
Hierbij sluiten ook pools sluz 'slij
buig. sluz 'speeksel', litouws slàu,
na 'ijskorst op de sneeuw', lit. su
aüzti 'kruipen, glijden' en lit. sliâu\a

'traag'. Van een vrijwel tot het Germaans beperkte basis met betekenis
'slap afhangend', die ook aanwezig is
in slodderen, sluimeren, sleuren.
TNTL XXXII 302-303, NEW 652,
653.
{laten) slooiere of sluiere op zijn
beloop laten (antw.) Afl. van slooien
ÎCornelissen/Vervliet 1127.
sloor naam v. verschillende koolachtige planten (znl.). = sloor 'onbenullig iemand'. Van een basis die 'slap
hangend' betekent en ook bv. voorkomt in sleuren, sloerie, wvla. sloor
'slaphangend', no. slüre 'trage mens'.
IEW 962, WNT XIV 1883-1886,
WLD I afl. 5, 89, WBD 1422, TT
Themanummer 8, 218-219.
slop slap (dr., vel., kamp., oudbeierl.,
Goeree). = slap = hgd. schlaff''id.' =
russ. slab 'zwak' ~ no. slapa 'slap
neerhangen'. De o kan ontstaan zijn
onder invloed van / en p en door
andere woorden als slof beïnvloed
zijn.
Sassen 47, FWH 613.
sloppen te ruim zitten, in te ruim
schoeisel gaan (gron., oudbeierl.).
Ablautend ~ slap, ~ slob II | .
TNTL XL 99.
slotse, slutse, sluze peul, bolster,
klokhuis, tuinboon (znl.). = mnl.
slootse, sclootsche 'id.' = mnl. scolootse 'schoen met houten zool' « fra.
galoche 'schoen met dikke zool'
(evenals fra. galet 'strandkei' afl. van
een aan het kelt. ontleend *gallos (=
Iers gall 'kei, rots'). 16e-eeuws nl.
slodse, s lose betekende ook nog 'slof,
pantoffel'.
WNT XIV 1921, 1995-1996.
slouw geul, greppel bij een mesthoop
(oudbeierl., zeel.). = sloe | .

325

slunen - smeel
slutchhound.
Ghijsen 885.
smacht strooien rand onderlangs een
hooiberg, haarvlok (vel., zutr.), afgesneden buik v.e. haring (zovla.). ~
oind. smósru- 'baard', iers. smech
'kin', lit. smäkras 'kin', Iets smakrs
'kin', hit. zama(n)kur 'baard'. Het nl.
woord is een metafoor. Vaker gaat de
betekenis 'baard' in die van 'kin'
over: russ. boroda betekent zowel
'baard' als 'kin' en lat. barba 'baard'
betekent in diverse it. en Iberische
dialecten 'kin'.
Van Schothorst 200, Scholtmeijer
1993, 103, Teirlinck III 80, IEW 968,
Fraenkel II 839, REW nr 944, NEW
655 (niet overtuigend tegen).
smak zweep (belglimb.). ~ smakken
en smik 'zweep'. Mogelijk ook contaminatie van smik f en gelijkbetekenend wlimb. klak.
WBD 751, Roukens 180-183, krt. 29,
Veldekejrg. 70, 176-178.
smart oorsmeer, stinkend zweet
(nholl.). = got. smairthr 'vet'. ~
smeer of ~ lat. mer da 'drek' (~ lit.
smirdà 'stank').
WNT XIV 2070, Karsten II 129,
Fraenkel 847.
smed smid (verspreid in het vla.,
Zeeuws, brab., antw. en n.o. van
nbrab.). Niet volkomen hetzelfde
woord als nl. smid 'id.'. Het woord
met /' was in het germaans een ustam, dat met e was een a(«)-stam.
FAND krt 65.
smeel, smeuel lange ronde grashalm
(div. dial.). = hgd. schmiele 'id.'. ~
lit. smilga 'id.' Afl. bij smal. Er is een
nevenvorm smeelde.
NEW 656, Van Schothorst 200,
Crompvoets 159-160, WNT XIV
2090-2091, WLD I Afl. V 109.

'reptiel' aan. De betekenis 'er dichtlangs schuivend' gaat gemakkelijk
over in 'glijdend' zoals in lit. sliaüzti
en deze in 'glad' en die in 'smerig',
zoals in pools sluz 'slijm'.
TNZN afl. 7, krt 8, WNT XIV 19301931 (ziet het woord als gesubstantiveerd
bnw),
Endepols
388,
Schols/Linssen 415, WLD I afl. 9, 39,
NEW 653, Fraenkel 1003, Kluge
1975,653.
slunen morsen (gron.). ~ mndd. slune
'bijzit', ~ mhgd. slün 'luilak'. Wschl.
~ nl. slons 'slordige vrouw' en ndd.
slunz 'slordige vrouw, liederlijke
vrouw'. Van een basis sleu die 'slap
(afhangend)' betekent. Voor een
semantische parallel zij er op gewezen dat Kiliaen vodde vertaald met:
muiier pannosa, pannucia, ignaua &
meretrix en dat een onzindelijke
vrouw ook een morsebel genoemd
wordt.
Ter Laan 830, Herrmann-Winter 276,
Schiller/Lubben IV 251, IEW 962.
slunse afgescheurde lap, griep (vla.,
zvla.). = nl. slons 'slonzige vrouw'. =
vla. sluns 'slap'. Vgl. wfa. sluntse
'slordige vrouw'. ~ slinter f.
Ghijsen 883, De Bo 903-904, NEW
652.
slure, sloere op z'n beloop laten,
traag voortgaan (zholl, gron.). = fri.
sloere 'talmen', = mndd. sluren
'traag zijn', ~ mhgd. slûr 'luilak', no.
slüre 'traag mens'. Abi. ~ sleuren.
Opprel 83, NEW 649.
sluten losse boomstammetjes (dr.). =
mv. van dee. slyde 'bodem van sparretjes'. ~ sliet \.
Hadderingh/Veenstra 252, Falk/Torp
1070-1071, NEW 649.
{brülle az '«) sluuzond (brullen als
een) bloedhond (Zeeuws). « eng.
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gelijk, effen, glad, soepel, lenig
(zaanl., dr., gron., wvla.). ~ eng.
smooth 'zacht' ~ mhgd. smant
'room'. De vocaalkleur is meer oostelijk het gevolg van umlaut maar kan
in het westen het gevolg zijn van
spontane palatalisatie.
Hadderingh/Veenstra 253, TNTL XL
99-100, EW 340.
smeugel bedrieger (geldov.). ~ smoegen 11 'ter sluik iets doen'.
TNTL XL 100-101.
smeugeln een pijp roken (gron.). Afl.
bij smeugeltje f 'pijpje'.
Ter Laan 833.
smeugeltje pijpje (oost.). Abl. -f
smoegen II 'smeulen'.
TNTL
XL
100-101,
Hadderingh/Veenstra 252, eigen mat.
smie, smiej smeuïg, smijdig, licht
vochtig, gez. van grond (Zeeuws,
fravla.). Ofwel ~ smijdig en smijten,
en dan een term uit de leemtechniek,
waarbij men de leem tegen de gevlochten wand smeet, ofwel, wat ook
gezien eng. dial. smeeth, smeede
'glad, zacht', waarschijnlijker is, ~
eng. smooth 'zacht' maar uit een
vorm met umlautsfactor en oudere,
noordzeegermaanse, umlaut.
Ghijsen 887, WVD 70, NEW 658,
EDD V 552.
smiegen oneerlijk doen (geldov.). z=
nl. smuigen (met andere klinker uit
vervoegde vormen) 'gluiperig handelen' ~ smoegen I \, ~ smiecht.
TNTL XL 100-101.
smietig lenig, handig (gron., dr.). ==
Opperduits (ge)schmeiszig. Gezien
het consonantisme rechtstreeks smijten f, een term wschl. uit de
leemtechniek zoals misschien smie f.
Ter Laan 834, Hadderingh/Veenstra
252, TNTL XL 101.

smeieren vermorzelen (vla.)- Evenals
zovla. smodderen 'id.' en hgd. schmettern 'id.' klankbeschilderend.
WNT XIV 2108, Teirlinck III 82,
Kluge 1975, 664.
smeigelen vleien (oostnl.). « hgd.
schmeicheln 'vleien', ~ smeken (=
mnl. smeken 'vleien, mooi praten', =
no. smeikja 'vleien').
Hadderingh/Veenstra 252, Huissen
123, Schols/Linssen417.
smelen smalen (gron., dr., vel.). =
hgd. schmälen 'id.' = mhgd. smeln
'klein maken' (afl. bij smal, eng.
small 'klein'). ~ smalen.
TNTL XL 99, FWH 624.
smerre litteken (Zuidwolde). Vgl.
hgd. schmarre 'id.', duits dial.
schmerre en schmurre 'id.', mndd.
smarre en smurre (>> deens smere
'door een slagwapen veroorzaakte
wond'. Metonymisch gebruikt smeer.
De wonden werden immers met een
smeermiddel behandeld.
Kocks 1125, DWA IV, krt Narbe,
Kluge 1975, 662.
smet zweep (belglimb.). ~ smijten f
'slaan'.
Roukens 180-183, krt. 29, WLD I afl.
10,58.
smete klap (vla.). Afl. van smijten \
'slaan'.
De Bo 906, NEW 658.
smetten rauw worden, gez. van de
beentjes van kleine kinderen (vel.).
Wschl. ^ nl. smarten 'pijn doen' (=
hgd. schmerzen 'pijn doen'), maar =
nl. smarten 'door broeiïng aan de
oppervlakte leer doen rotten' (~ russ.
smórod 'stank' en lat. merda 'drek' (>
fra. merde 'drek')).
Van Schothorst 200, WNT XIV
2071, NEW 656.
smeu, smu, smui, smood zacht,
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smijten slaan (St.-Oedenrode, Asten,
vla.). = nl. smijten 'gooien', mnl.,
mndd. smiten 'slaan, gooien', eng.
smite 'slaan' = got. (bi)smeitan 'besmeren'. In de oude leemtechniek
hoorden smijten en smeren bij elkaar.
OV I 225, eigen mat., NEW 658, De
Bo 907.
smik, smek zweep (limb.). = mndd.,
mhgd. smicke 'id.' = Oostpruisisch
schmicke 'eind v.h. snoer v.d.
zweep'. Afl. bij no. smikka 'klappen'.
Van een basis die ook aanwezig is in
smijten f 'slaan'.
Roukens 180-183, kit. 29, Fraenkel
1013, Falk/Torp 1078-1079, WLD I
afl. 10, 58.
smirrel, smierel kleine duif (antw.,
wvla.). = hgd. schmerl 'kleinste soort
edelvalk'. Grondwoord v. smelleken
'dwergvalk'. Vgl. hgd. schmerle
'bep. vis', gri. smaris 'sprot', oudnoors smyrill 'dwergvalk'. Waarschijnlijk substraatwoord.
WNT
XIV
2104,
Cornelissen/Vervliet 1131, De Bo 906, Kluge
1975,663.
smits vrijgevig (Twents). Afl, bij
smijten: vgl. bits als afl. van bijten
Benoemingsmotief: 'met geld smijten'.
Dijkhuis 952.
smodden smetten, bemorsen (gron.).
= nl. (be)smodden — meng. besmudden ~ vla. smodder 'modder' ~ modder ~ oind. mütra- 'urine'.
TNTLXL 101, NEW 447.
smoddig niet helder (gron.). ~ smodden f.
TNTLXL 101.
smoeg, smeuïg, meujig zacht, goed
gaar, murw (zaanl., vel., oudbeierl.).
Afl. op -ig bij smeu | .
TNTLXL 99-100.

smoegen I stiekem handelen, zwijgend zitten kijken (n.oostnl.). = nl.
smuigen ~ hgd. schmiegen 'vlijen',
ono. smjûga 'zich door een nauwe
opening werken', nl. smokkelen, hgd.
schmuggeln ~ lit. smùkti 'afglijden'.
Gallée 41, Ter Laan 834, TNTL XL
100-101, NEW 660.
smoegen II smeulen (gron.). = gr.
smüchö 'door een smeulend vuur
verteren'. = smoegen I f.
Molema 387, TNTL XL 100-101.
smoegerij lichte verkoudheid, tering
(gron.). ~ gron. smoegen 'hoorbaar
ademen' ~ smuge ]. 'epidemie'.
Ter Laan 834.
smoel I, semoel griesmeelvla (znl.). «
fra. semoule 'griesmeel' « it. dial.
semola 'tarwebloem' (= lat. simila
'tarwebloem').
Jongeneel 53, Bernaerts 107, WNT
XIV 2181-2182.
smoel II zwoel, broeierig, stil gez.
van water (vla., wnbr., dr.). = 16eeeuws nl. smoel 'lauw' ~ smeulen ~
russ. regionaal smälitj 'zengen'.
De Bo 907, Sassen 66, Hadderingh/Veenstra 252, Teirlinck 111 83,
WNT XIV 2182, Vasmer II 670.
smoezen smeulen, drukkend warm
zijn (gron.). Variant bij smoegen II tEr ontbreken echter parallellen. Mogelijk is de z een product van noordzeegermaanse assibilering.
WNT XIV 2184, Weijnen 1991, 184185.
smokkel kus (vel.). Afl. bij n.oostnl.
smokken \ 'kussen'. Klanknabootsing.
Van Schothorst 200, TT IV 59-60.
smokken kussen (n. van n.oostnl.).
Klanknabootsing evenals eng. smack
'luidruchtige zoen'. Vgl. mnl., mndd.
smacken (= hgd. schmatzen 'luid-

smood - snaar

nichtig' zoenen ').
TT IV 59-60, ODEE 837.
smood (inz. in tautologisch effen en
smood 'glad') (wvla.). = eng. smooth
'zacht'. ~smeu f.
De Bo 908, EW 340.
smôôlen verzengen, doen smeulen
(nbrab.). Abi. ~ smeulen, ~ smoel II
TMat. Willems.
smos weleer, vroeger (geldov.). < 's
maals, gevormd van maal 'keer'.
TT 171.
smossen motregenen, morsen, modderen (antw., wnbr., zeel.). ~ znl.
smos 'vuile slordige of onzedelijke
vrouw'. Vgl. verder znl. en Zeeuws
smots(e) 'vuile trage of zedeloze
vrouw', mhgd. smotzen 'vuil zijn' (~
huissens smots 'smoezelig', hgd.
schmutzig 'vuil') dee. dial. smutske
'motregen' en eng. smut 'vuil maken'. Wschl. zijn de vormen met s en
ss uit vormen met ts voortgekomen.
Daarin zal het s-element een affectief
suffix geweest zijn. Alles van een
met mobiele s beginnende i.e. basis
die 'nat en daardoor soms vuil' betekent en ook aanwezig is in wvla.
smodder 'moeras', nl. modder, russ.
mytj 'wassen', nl. motregen, oind.
mudira 'wolk' en mogelijk nl. mooi
(grondbet. 'gewassen'?).
Cornelissen/Vervliet 1134, Ghijsen
889, Kluge (1975) 667, IEW 741743, WNT XIV 2208, Bjerrum II
190, Heestermans 1988, 23 en 1997,
52, Van der Made 55, Hoppenbrouwers [1996] 305, ED 187.
smots I smoezelig (Huissen). Vgl.
hgd. schmutz 'vuiligheid'. Vgl. eng.
smut 'vuiligheid'. ~ motregen, mot I
'mist', ~ oind. mudira 'wolk'. De
grondbetekenis zal 'vuil-vochtig'

zijn.

Huissen 123.
smots II moes (gron.). Vgl. smots I
ÎTNTL XL 102.
smotselig vuil, morsig (maastr.). Afl.
bij smots I ÎEndepols 391.
smotsen zich bevuilen (gron.). Afp.
bij smots 11.
TNTL XL 102.
smotsig vuil, morsig (limb., waasl.).
= hgd. schmutzig. Afl. bij smots I f.
Endepols 391, Joos 604.
smouter platte reuzelbol, lapje om in
te vetten, pezerik (Zeeuws). Afl. van
smout 'vet' (= hgd. schmalz 'vet',
abl. ~ no. smolt 'vet'). ~ smelten.
Ghijsen 890.
smuge epidemie (Urk). Afl. bij
smoegen I î 'stiekem handelen'. Hie;r
werd de ziekte gepersonifieerd tot
een stiekem werkend wezen.
Daan 1942, 463, EW 341.
smuggel, smuuëgel bijdehand mager
kind,
olijkerd,
sluw
iemand
(n.oostnl.). = ni. smeugel ~ smoegen
ITWNT XIV 2151, Bezoen 1938, i j ,
Dijkhuis 954, NEW 660.
smuiger inrichting in schoorsteen die
de trek bevordert, schoorsteen
(nholl.). = hindel. smoeger 'stookplaats bij de zomerwoning'; ~ gron.
smoegen II f 'smeulen", smeugeln î
'een pijp roken".
Boekenoogen 953-954.
smuiken mistig zijn (znl.). = nl.
smuiken 'smeulen'. Abl. ~ smoken
'roken' (= eng. smoke 'roken') ~ gr.
smugênai 'smeulend verbranden',
Oudiers much 'rook'.
WNT XIV 2221, EW 341.
snaar I schoonzuster, meisje (holt,
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snaketisse hagedis (vla.). Vervorming van een bijvorm van hagedis
onder invloed van vla. snake \
'slang'. Een soortgelijk proces had
plaats in het zw. van de prov. Brabant
bij slangartis 'hagedis'.
Van Sterkenburg 241-243.
snakker ijverig (waasl.). Met r gevormd bnw. naast ono. snaka 'snuffelen' en oeng. snatch 'pakker' ~ nl.
snakken met door affect veroorzaakte
consonantverdubbeling) zoals in
wakker naast waken. ~ noors en
zweeds dial. snök 'neus, snuit'. De
grondbetekenis moet 'spits vooruitstekend' zijn.
Joos 604, EW 342.
snal riempje met gesp (Huissen,
Gennep). = hgd. schnalle 'gesp' ~
snel: met een gesp komt iets snel vast
te zitten.
Huissen 123, Kluge 668, Van Dinter
170.
snaperen snoepen (vla.). Grondwoord van versnapering. ~ snoepen ~
snappen.
TNTL XL 103.
snar eng aansluitend gez. van kleding
(noordh.). Van dezelfde basis als
{dicht) snoeren en oeng. sneórcan
'ineenschrompelen', ono. snerkja
'samentrekken',
en
gr.
narke
'kramp'.
W. de Vries 1895,31.
snatse, snaatse veel onrijp fruit eten
(kemp., middenlimb.). = snakken, =
eng. snatch 'grijpen'. Vgl. snakker

gron., dr.). = ouder nl. snaar
'schoondochter' = fri. snaer 'lichtzinnige vrouw'. ~ zovla. snoer 'lichtekooi', hgd. schnür 'schoondochter',
serv. snücha 'schoondochter', oind.
snusa 'schoondochter', lat. nürus
'schoondochter', gr. nuós 'schoondochter'. Wschl: is de afwijkende
vocaal aan taboe t.o.v. aangetrouwde
familie toe te schrijven.
WNT XIV 2233, 2234, 2385, 2386,
EW 342, TNZN V 7.
snaar II steel van de zeis, beugel
(znl.). Mogelijk in de eerste betekenis
= snaar (~ snoer) verkorting van
snaarslok maar ook mogelijk = snaad
(zonder verdere etymologie).
TT XXI 104-107, TNZN V 1, 2.
snaar III levendig (gez. van een
gezicht) (oudbeierl.), snarre, snaore
'bits, vinnig' (dr., twents). ~ wvla.
snaren 'ijverig zijn'. = ndd. snor
'snel', mnl. snare 'ingespannen', ono.
snarr 'snel'. Wschl. ~ snaar znw. en
van een basis die 'draaien' betekent
en ook voorkomt in oind. nrtu' dansend'.
Opprel 83, IEW 975-976, Hadderingh/Veenstra 253, Dijkhuis 955.
snail larve van kokerjuffer (gron.).
Vgl. mndd. sneil, mhgd., os. snegel
'slak', Hessisch schnegel 'slak', eng.
snail 'slak', ono. snigill 'slak'. Met /
gevormde diminutiva bij achterh.,
westerw. snigge ] 'slak' (= hgd.
Schnecke 'slak').
Ter Laan 836, Kluge 1975, 669, Sarauw 247.
snake slang (wvla.). = 16e-eeuws
snake 'id.' = eng. snake 'id.'. on.
snäkr 'slang'. ~ ohgd. -snahhan
'kruipen, sluipen'. Iers snaighim 'ik
kruip'.
TNTL LXX 271, ODEE 840.

Î-

Hoppenbrouwers (1996) 305, Weijnen 1991, 184.
snèke sluipen (bommel., nbet.). Abl.
~ eng. snake 'kronkelen', wvla. snake t.
OVI132.
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meugen 'mogen'. Voor de vocaal ih
mhgd. snöuken 'snuffelen' zij verwezen naar nl. snuiven naast snuffelen.
Alles met een oerindoeuropese sm,
die iets spits vooruitstekends aanduidt
en ook aanwezig is in snavel en
snoek.
Tuerlinckx 573, Rutten 210, Joes
606, De Bo 913, Cornelissen/Vervlurt
1139, De Bo 910, FAND 100-101,
NEW 661, E, en L. Achten, Het Zonhoven woordenboek 1996, 433,
Falk/Torp 1089, Kluge 1975, 672.
snieje, sneie, sni-je sneeuwen (oostnl.). = mnl. snien, hgd. schneien 'id. '.
Abi. ~ nl. sneeuw (= eng. snow) beide
met w uit verbogen nv. en klankweltig ~ mnl. snee, ohgd. snêo, hgd.
schnee. Vgl. voor de klankverhouding nl. dial. nij 'nieuw' naast nieuw
WALD 1987, 157-159, Dijkhuis 956,
Van Schothorst 31, Ter Laan 842.
snierke schroeien (venl.). = nl. snerken 'knetteren bij het braden'. ~ snoeren. Klankwoord.
Alsters e.a. 245.
snigge slak (westerw., achterh.). ¥
mndd., 16e-eeuws nl. snigge, meng\
snegge, hgd. Schnecke 'slak'. ~ ijsl.
snagi 'houten nagel', ~ no. snajg
'puntig uitstekend iets'.
Hulshof/Schaars 112, Kluge 669^,
WNT XIV 2328, Ter Laan 838.
snijs twintigtal (holl.). sneeze 'snodr
waaraan een bep. hoeveelheid zakeji
worden geregen', wvla., 'stok waaraan vlees wordt gehangen', geldov.
snees 'bep. landmaat', mhgd. sneise
'snoer', ono. sneis 'takje', fri. snies
'twintigtal'. ~ snijden.
Roeleveld 152, WNT XIV 2287^
NEW 663.
sniktolter,
snuktalter,
snikke
schommel (staph.). Ss. van snik 'licpt

snèpel lang smal stuk (ruin.). ~ wvla.
snepen 'schuin afwerken'. Affectieve
vorming met sn- voor 'iets wat schuin
toeloopt' getuige sneep, snip, hgd.
schnepfe 'bep. vogel', snavel, snuit,
mndd. snippe 'schoenpunt', eng., dee.
snip 'tip'. Historisch verband met gri.
skniptö 'ik knijp' is onwschl.
Sassen 63, Loquela 450, NEW 665.
snérkn, snértn spuiten (gron.). Mogelijk onomatopeeën.
W. de Vries 1895,63.
sneu, snood gevat, intelligent (gron.,
oostnbr.). = fri. snoad 'snugger,
schrander'. = nl. snood. Voor de
betekenisontwikkeling vgl. slim, waar
de bet. 'gevat' eveneens uit die van
'slecht' ontstond. De gron. eu is het
gevolg v.e. umlautsfactor: vgl. mhgd.
snoede 'slecht'.
TNTL XL 103, Hoppenbrouwers
305, NEW 666.
sneui kruiktouwtje (moerdijkse vissers). Niet identiek met snoer. Wel =
oiers snäth(e) 'draad', oeng. snöd
'hoofdband',
oudgotlands
snôth
'snoer', zweeds dial. snöd 'snoer'.
Dus ook ~ lat. nëre 'spinnen', nl.
naaien en russ. nitï 'draad', vormen
zonder mobiele s. In sneui is de dentale medeklinker in / overgegaan.
Van Doorn 194, 332, IEW 973,
Falk/Torp 1098, ODEE 840, TT LUI,
103-104.
sneukeren,
sneukeien
snoepen
(znl.). = ndd. snökeren 'snoepen'. =
iterativum bij znl. sneuken 'snuffelen, snoepen'. ~ wvla. snaken 'vurig
verlangen', deens snage 'snuffelen',
ono. snaka 'snuffelen', ~ eng. dial.
snook 'bespeuren', zweeds snoka
'snuffelen'. Het afwisselen van eu, oo
en a na een nasaal vindt zijn parallel
in nl. ik mag, nl. mogen en nl. dial.
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vaartuig' (= hgd. schnicke) en talter
| 'schommel'.
HCTD XXXIX 165.
{pp zé) snips krap (kemp.). ~ snipperen ~ ohgd. sniffen 'de ogen dichtknijpen'. ~ nl. snippen 'insnijden'.
Hoppenbrouwers (1996) 306, NEW
665.
snitjen hout snijden (gron.). Afl. van
snit (~ snijden).
TNTLXL103.
snoarske schoonzuster (dr.). = snaar
I | 'schoonzuster' met overbodig
analogisch een vrouwelijke persoon
aanduidend achtervoegsel.
Hadderingh/Veenstra 253, Sassen 78.
snoekeling snoeihout (vla.). Afl. van
snoeken \.
WVD II afl. IV 100.
snoeken snoeien (wvla.). ~ snoeien
(= mndd. snoien; misschien ~ snaaien).
WNT XIV 2379, NEW 665-666.
snoeks welgevormd (hagel.). ~ oudnnl. snoeker 'wakker' ~ zbev. snoek
'helder, fris' ~ zaanl. snokker 'vaardig, vlug', fri. snokker 'zindelijk,
wakker'. ~ nl. {niet goed) snik. Verder ~ snugger, ~ snuëg f. De i.e.
basis moet wel 'spits' betekend hebben.
Tuerlinckx 574, NEW 667-668, EW
345.
snuëg, snuig snugger (brab.). Vgl.
kamp. snugge 'id.', oostfri. snügge
'id.', eng. snug 'behaaglijk'. ~ nl.
snugger. Misschien met klankschilderend sn zoals in snijden, snip, snoek
en snavel, waarin een betekeniselement 'snijdend, spits' aanwezig kan
zijn.
Tuerlinckx 574, NEW 667-668.
snuien, sneuien snoepen (n.oostnl.).
= kemp. snoeie 'onrijp fruit eten'. =

snoeien, abl. ~ nholl. snaaien 'snoepen'. Etymologisch niet verder te
volgen.
NEW 660, Heestermans 1989, 14,
Hoppenbrouwers 306.
snuur schommel (Dongen). < stuur |
'schommel'.
OT VI 390-392, Kluge 639.
soeg trein (Gennep). « hgd. zug 'id.'.
(~ nl. teug, hertog, getogen, lat. dux
'hertog'). Van een wortel die 'trekken' betekent en ook in lat. ducere
'trekken, leiden' en hgd. ziehen
'trekken' aanwezig is. Vgl. voor de
betekenisontwikkeling nl. trein « eng.
train « fra. train 'id.' (~ fra. traire
'trekken').
Van Dinter 161, Kluge 870.
soeier schommel (gron.). Deverbatieve afl. bij een vorm van zuie Î
'schommel'.
HCTD XXXIX 154-155.
soek hond (oostnbr.) lokroep v.e.
hond (maastr.). Niet identiek met
russ., po. suka 'teef want dat is ~ gr.
küön 'hond' en nl. hond. ~ no. sugg
'potige kerel, groot dik dier' (abl. ~
ngerm. svagga 'wiegend gaan').
Trefwoord XIII 179.
soerèl zuring (heerl.). Evenals eng.
sorrel 'id.' « ofra. sorele, surele {=
fra. dialectisch surelle) dat een afl. is
bij uit het germ. ontleend zuur.
Jongeneel 62, ODEE, 847.
soesooi schommel (nnl.). Variërend
reduplicerende uitbreiding van een
vorm van zuie } 'schommel'.
HCTD XXXIX 154.
sogen zwoegen (waasl.). Grondwoord van mnl. ghesoech 'het hijgen,
geraas'. = got. {ga)swôgjan 'zuchten'. ~ lit. svagëti 'klinken'. ~ gr.
êkkê 'klank, geruis'. Grondbet: 'geraas maken'.

solfer - spee
voegsel gevormd van spar (= mnjl.
spar 'lat, stang', hgd. sparren 'balk,
staak', eng. spar 'rondhout'. on0.
sparri 'balk'). De betekenis 'balk' is
ouder dan die van 'bep. conifeer'.
Vgl. versperren (oorspr.: 'met een
balk afsluiten').
WVD 1 afl II. Wet App. 471, EW
348.
spâlt spleet (venr.). = hgd. spalte 'id.'
= ni. spouw (gez. v.e. muur). ~ fri.
spjoute 'splijten', gron. spaalten
'splijten'. Van een basis die 'splijten'
betekent en o.a. aanwezig is, zonder
mobiele s, in oind. patati 'splijt'.
Schols/Linssen 424, IEW 985-98f,
DB XIX 38-44.
spalter grote splinter (Westerkw.)
spâlt t 'spleet'.
W. de Vries 1895,64
spansere wandelen (schev.). = mnl.
spanceren, spaceren. Evenals hgd.
spazieren 'id.', eventueel via it. spaziare 'id.', « lat. spatiari 'wandelen'
(afl. van lat. spatium 'ruimte').
Roeleveld 153, Kluge 721.
spanvogel, spännevogel, spannevleugel (gekleurde) vlinder (zholl.,
vel., Twents, achterh.). Volksetymologisch vervormd < pannevogel f.
Dijkhuis 966, WALD, de Weerld 6
311, Goossens 1988, 62, TT VI 109,
Mulder 125.
specht ijzeren staafje waarrond een
tol draait (bunsch.). ~ eng. spike
'spijker', ~ spijker, ~ spichtig, ~ lat.
spica 'korenaar', ~ lat. spiculum
'pijl'. Van een basis die ook aanwe;zig is in spijl en lat. spina 'doorn' en
'spits' betekent.
Nagel e.a. 210, FWH Supplement
157, IEW 981.
spee, spij inkijkerig, te kijk
(n.oostnl.). = ndd. spee 'id.'; £ os.

Weijnen 1991, 160 (voor uitval van
w), Joos 828, EW 449.
solfer zwavel (znl.). = mnl. solfer
'id.'. « ofra. solfre 'id.' < lat. sulphur
'id.'.
WNT XIV 2488.
soliepond dubbele aan de ploegbalk
bevestigde haak (utr., bommelerw.,
Huisseling). = fri. zilpond. Het eerste
deel ~ oeng. sulh 'ploeg'. ~ lat. sulcare 'ploegen'.
Van de Water 133, WNT XIV 2492,
Elemans 294 (andere etym.), IEW
901.
somkaai snul (hasp.). « wa. sot m'
coye 'sul'; coye = fra. couille < lat.
cöleus 'testikel'.
TT XVI 182.
somvee snul (hasp.). « wa. sot m' vé
'domoor'; vé < lat. vectis 'breekijzer,
grendel'.
TT XVI 182.
sop tol, top (brab.). = top (= ono.
toppr 'punt'). Wschl. uit substraat.
NEW
741, Cornelissen/Vervliet
1148, Roukens 281.
spaalter plaatachtig gelaagd veen
(gron.). Vgl. fri. skalier 'id.'.
DB XIX 38-44.
spaan beenwoekering aan het
spronggewricht v. paarden (vla.,
brab.). « nfra. spavin (= fra. éparvin,
afl. van een Frankisch leenwoord in
het fra. dat in het germ. leeft als eng.
sparrow 'mus', got sparwa 'mus', ~
opruis. surglis 'mus'). De benaming
kan berusten of op de overeenkomst
tussen de woekering en het ronde lijf
van een mus of op de overeenkomst
in het lopen van een mus en dat van
een aan de ziekte lijdend paard.
Berns 219-223, ODEE 851.
spaerle horizontale sluitboom (noordelijk wvla.). Met / bevattend achter-
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sjpang î 'id'.
WLD II afl. VII 36.
speun, speuën speen (vel., dr., zw.
van belglimb.). = mndd. spone 'id.',
oeng. sponu, spone. ~ speunen f.
Abl. ~ nl. speen. ~ lit. spenys 'tepel'.
WLD II afl. 9, 94, Van Schothorst
204, Hadderingh/Veenstra 256.
speunen spenen ww., gez. v.e. veulen
(zuidwesten van belglimb.). ~ speun
Î 'speen'.
WLD I afl. 9, 94.
spichten splitsen gez. van touw (Ledegem). ~ spichtig ~ spie ~ spijker.
Het slaat op het spitse voorwerp, b. v.
een marlspijker, waarmee gesplitst
werd.
WVD 11 afl. III 37.
spidder spin (Hellevoetsluis). = eng.
spider < oeng. spïthra. Afl. van ww.
spinnen.
HCTD VII 329 vlg., ODEE 853.
spieker voorraadschuur, graanzolder
(znl., oostnl.). Evenals hgd. Speicher
'id.' « laatlat, in Germanie' gevormd,
spicarium, afl. van lat. spïca 'korenaar'.
Hadderingh/Veenstra, 256, NEW
678, Roukens Krt. 8, Schols/Linssen
427.
spierse, spiertse spugen (oostnbr.). «
hgd., mhgd. spirzen 'id.'. -se < -tse (=
hgd. -zen) < -atjan, welk achtervoegsel ook aanwezig is in hgd. blitzen
'bliksemen' (= ohgd. blëcchazzen) en
got. lauhatjan 'bliksemen' (~ nl.
licht). Het eerste deel = de stam van
mhgd. *spïren (met vdw. gespirn).
Van een i.e. basis spei 'spits', aanwezig ook in dial. spijen f en lat. spica
'aar' en, verlengd met r, in nl.
(gras)spier.
Van Rijen 172, Van der Vleuten 101,
De Bont 570, Kluge 1975, 722, 728,

spâhi 'schrander', maar ontstaan uit
een samentrekking van een voorzetsel
en mnl. spie 'het loeren' (= mhgd.
spëhe 'het oplettend bekijken') zoals
het bnw. weg < mnl. en wech en het
bnw. stuk < in stucke ontstaan is. ~
spieden (met hypercorrecte d). ~ lat.
specio 'ik zie'. ~ oind. spas- 'spieder'.
TNTL III217-220, W. de Vries 1895,
71, Dijkhuis 967, Sarauw I 186-187.
speek spaak (geld., brab., Twents,
Overflakkees). ^ spaak (= mnl. spake, ohgd. spahha), maar = mnl. speke,
hgd. speiche, eng. spoke. ~ spijker ~
lit. speigliaï'stekels'.
Van Schothorst 37, De Bont 1960,
576, NEW 670-671.
speelpop onecht kind (gron.). Het
eerste element = de stam van spelen,
in een verwante betekenis ook in
speelreis | .
WNT XIV 2648.
speelreis huwelijksreis (znl.). Het
eerste deel is de stam van spelen in de
bet. 'minnespel bedrijven, geslachtelijke omgang hebben'; vgl. ook
speelpop en overspel met grondbetekenis 'minnespel waarbij men over
de schreef gaat'.
WNT XIV 2720, 2702-2703.
spel diarree (nbrab., Maas en Waal,
bommelerw.). ~ dial. spellen 'diarree
hebben'. Misschien is er aan betovering gedacht: vgl. eng. spell 'betovering' en nl. voorspellen.
WBD 466, 473-474.
spellig, speldig, spilleg tochtig
(n.ovla., dr.). Afl. bij spelen ~ speelreis \.
Hadderingh/Veenstra 256, WVD I
afl. rund 180.
spengel speld (Tongeren en omg.)
Met diminutiefsuffix afgeleid van
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spijker.
WALD 1987, 47, Wanink 185, WNT
XIV 2781-2782, 2807, NEW 677,
Bosch 41.
spin, spinde, sjping, (in ss.) etersspoin bewaarplaats voor etenswaren
(znl., nholl.). « mlat. spenda 'etenskast, eigenl.: giften voor de armen' ~
lat. dispendere 'uitdelen'.
Pannekeet 94, Amkreutz e.a. 255,
WBD 69, Cornelissen/Vervliet 1159,
HCTD VIII, krt. na 36, NEW 679.
spinakel vuile kromme vrouw
(Gent). Verlenging van het znw. spin
met het woordeinde van eveneens
Gents aardig tabernakel 'zonderlinge vrouw'. Voor het volslagen willekeurig laïciseren v.e. godsdienstige
term zij verwezen naar voor Heithuizen opgetekend jong sacrificie 'jong
vrouwtje'. Eigenlijk betekent tabernakel 'plaats waar geconsacreerde
hosties bewaard worden' en sacrificie
'offer'.
Lievevrouw-Coopman 1342, eigen
mat.
spinnekeuper spin (dr.). < mv. op -$r
van spinnekop.
HCTD VII 329 vlg.
spinoer spin (Bij Duffel). Het tweede
deel = hoer, volksetymologisch < hor
< *horde 'vlechtwerk'. Dus metonymia van een woord voor 'spinneweb'.
HCTD VII 329 vlg.
spinse, pinse mutsaard (ovla.). All.
bij een woord < wa. spincher (= fra.
épincer) 'kleine takken afhakken'.
HCTD XIII 370-371.
spit aar (z.oostlimb.). = nl. spit = enk.
spit = noorweegs dial. spita 'punt'. f~
spijker. Grondbet.: 'puntig'.
WLD I afl. 4 blz. 20, NEW 680.
spochel fluim (znl.). Diminutief bjij
spog, ~ spugen.

IEW981.
(in de) spiet (liggen) veel ruzie hebben (Lamswaarde). < = in dispuut («
fra. 15e-eeuws dispute, ~ fra. disputer
'redetwisten' < lat. disputare 'redetwisten' (lat. dis 'naar verschillende
kanten', lat. putare 'in het reine komen, menen' ~ lat. putus 'rein,
schoon')) liggen.
Ghijsen 911, EW 111, Van Veen/Van
der Sijs 205.
spijen, spieën braken (oostnl., nholl.,
zbev., Schouwen, Goeree). = mnl.
spien, ofri. spia., hgd. speien 'spuwen'. Oorspronkelijk volgde op de
klinker nog een lipklank blijkens lat.
spuo, lit. spiàti, got. speiwan, ni.
spuwen. De oorspr. bet. is 'spuwen'.
Het woord heeft oorspr. een klankschilderend karakter.
Bernaerts 110, IEW 999-1000,
Heeroma 1935, 126-127.
spik (coll.), spikken (mv.), spekke
graankorrels die in de kafhuls blijven,
stukjes van aren, gemalen mout,
vruchten van de haagdoren (limb.,
brab.). Evenals eng. spike ~ of «
Romeins spïca 'aar'. Van een i.e.
basis die 'spits' betekent en ook aanwezig is in lit. speigliaï 'stekels' en
oind. sphijâ = 'staf. De g van de
Litouwse vorm pleit tegen de ontlening uit de Romeinse vorm.
TT XXI, 155, WLD I afl. IV 130131, IEW 981.
spikke, spekke, spieke, spitte vonder, wegje of brugje van stammen,
toegang tot weide of bouwland (achterh., vel., Twents). = mnl., hgd.
specke, spicke 'rijsdam' = spijk 'gevlochten horde van rijshout'. Afl. bij
oeng. spcec 'kleine tak'), als eerste
element in fri. spekdaem 'dam van
onvergraven land'. ~ speek, spaak,
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van spouwer t en twijbak tTer Laan 856.
spon, sponde zijplank aan kar of
wagen, voorplank van een bed (znl.).
« lat. sponda '(onderdeel van een)
rustbed' (~ lat. pendo 'ik hang', nl.
spannen).
Goossens 1963, II 1 9, WBD 60,
WNT XIV 2922.
spooken door droogte splijten
(gron.). Dezelfde basis ook in gr.
sphen 'wig', nl. spaak 'spaan, bep.
deel v. e. wiel', nl. spade, nl. spaan.
DB III 51-53, IEW 980.
spoosje, spoons, (afl.) spoonsel kaft
(vla., brab.) « lat. spatium in de bet.
'open ruimte op een blad'. Daaruit
ontstond wschl. de betekenis 'onbeschreven blad' en daaruit 'kaft'.
TNF krt 116 en commentaar.
sporke sport van ladder (vla.). =
sport = mnl. sporte ~ nl. spruit. Het
wvla. kent vaker k < t b\. workel <
wortel en melke < milt.
De Bo 934, 417, RND VI zin 83.
sporken, spokken in het vuur (doen)
openspringen (wvla.). ~ sprik f.
De Bo 934, TNTL XL 104-105.
spot vlek, vochtstip (zvla., znl.). =
eng. spot 'vlek, spat'. ~ spuwen,
sputteren, spuiten, ono. spytta 'bespotten', spyta 'spuwen', lat. spuo 'ik
spuw', russ. plewatj 'spuwen' (zonder de mobiele s). De oorsprong ligt
dus bij een door spuwen veroorzaakte
vlek of vochtstip.
WNT XIV 2975-2976, Ghijsen 916,
IEW 999, EW 355, ODEE 857.
spouwer kleine beschuit die middendoor gesneden wordt (drecht.). = fri.
spouwer 'id.'. Afl. bij spolie f.
DB XIX 38-44.
spouwkoeke gebak met krenten
(Zeeuws). Ss. van de stam van spou-

WNT XIV 2896.
spocht door vocht veroorzaakte donkere stippen (oostnl.). Afl. bij spugen.
Dijkhuis 977.
spochten zwetsen (oostnbr., vel.)
(met als afl. spöëchter 'grappenmaker' in Lier). = zafrik. spohk 'pochen'. Wschl. een intensivum bij
spugen, beïnvloed door pochen.
WNT XIV 2896, Van Schothorst
203.
spoerts diarree (Berlicum). Klanknabootsend.
WBD 886.
spolken splijten, woelen, er geweldig
tegenaan gaan (brab.). Grondwoord
van hilv. inspolleke 'afbrokkelen'.
Vgl. ni. spalken, hagel, spalken
'splinteren', toch. B spalk 'zich inspannen'. Abi. ~ vla. spelke 'splinter', eng. spelk 'spalk', ono. spelka
'spaan', arm. pelk 'lang stuk hout'.
Van een basis die 'splijten' betekent
en ook aanwezig is in het hgd. spalten 'splijten', nl. spouw 'ruimte tussen twee muurdelen', eng. dial. spald
'splitsen', lat. spolium 'afgestroopte
huid, buit', gr. spolâs 'afgestroopte
huid'.
Tuerlinckx 576, Naaijkens 67, 123,
Cornelissen/Vervliet 1162, NEW
671, Kluge 718-719, IEW 987, WNT
XIV 2565.
spollen splijten, er geweldig toegaan
(zuidelijk-centr.). < *spolden (vgl.
hgd. spalten 'splijten' en eng. dial.
spald 'splitsen'). Dit is waarschijnlijker dan dat het de grondvorm zou
zijn van spolken | .
Cornelissen/Vervliet 1162, Pauwels
1958, 6, Heestermans juni 1997, 53.
spoltertwijbak kleine beschuit die
middendoor gesneden wordt (gron.).
Tautologische ss. van een heterofoon
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spradden - sprok

spârdhatë 'wedijveren'.
Ghijsen 916, WNT XIV 3000, IEW
995-996.
sprao, (met uit het mv. binnengedrongen n) spraon spreeuw (oostnl.).
= Middelfrankisch als glosse overgeleverd spra. Abi. ~ spreeuw: vgl.
hiervoor klaver naast klever.
Ter Laan 859, Dijkhuis 980, BMpC
XV 24-25, NEW 684.
sprekelenhout, sprakelenhout vuilboom (geld.). Nevenvormen van
sprokkelholt fHeukels 104.
spreu, sprooi bros, schraal gez. van
de huid (n.oostnl., wvla.). = hgd.
spröde 'id.' meng, sprêthe 'gebrekkig'.
WALD 1993, 194, WNT XIV 3035.
spriet gaffel (znl.). = spriet = mul.
spriet 'gaffel', mndd. sprët. ~ spruiten. ~ kymr. ffrwst 'haast' en lit.
sprüsti 'uit een klem komen'.
NEW 685, IEW 994-995.
sprik verdord takje (n.oostn., vel.).
Vgl. ono. sprek 'half vergaan sljuk
boom' (= oeng. sprœc 'rijs'). Ablautend ~ sprok t ~ spar en sprokkelen.
Van Schothorst 204, Sassen 42,
TNTL XL 104-105, NEW 686.
sprinkel, sprenkel spijl, laddersport,
tralie, stang van het roosterwerk van
een venster (vla.). Afl. bij nl. sprank
'vroeger ook: uitspruitsel', (= oeng.
spranca 'takje') ~ gr. spargaö
'zwellen' ~ oeng. sprincel 'gevlochten korf. Wschl. term uit het oude
vlechtbedrijf: de oorspr. betekenis zal
wel 'takje' zijn.
TNZN III 7, WNT XIV 3033, \fan
Doorn 217, NEW 684-685, De Bo
936-937.
sprok bros, veranderlijk, gez. van het
weer. (brab., vla., hasp., n.oostnl.). =

wen (= spólle | ) en koek. De koeken
werden nl. overlangs doorgesneden
als een kadetje.
Ghijsen 916, EW 353, Kluge 718719.
spradden twisten, tegenstribbelen
(achterh.). = noors dial. spradda
'spartelen'. Oudnoors spraâka 'spartelen' is daarvan een afleiding. Vergelijk ook oind. spârdhatë 'strijdt' en
gotisch spaurds 'renbaan'. Waarschijnlijk klankbeschilderend. Nl.
spartelen gaat terug op een vorm met
een andere dentaal. De k heeft dezelfde functie als in bv. n.oostnl.
wipken naast wippen.
Hulshof/Schaars
115, Falk/Torp
1129-1130, NEW 673, Weijnen 2001
hfdst. 1 (over de k), De Vries 1962,
537.
sprang bovenstuk van bij het gaaischieten gebruikte paal (vla.). Vgl.
oeng. spranca 'takje', nl. sprank
'vertakking' en overijss. spranken
'zich vertakken'. Oude uitbreiding
van een i.e. basis die aanwezig is in
(dak)spar, lat. sparus 'korte speer',
alb. skparr 'eik als bouwmateriaal',
nl. speer, nl. versperren en een spar
of speer of stang aanduidt.
De Bo 936, IEW 990-991, EW 353,
WNT XIV 2999.
sprant spruit van gewas (oudbevel.,
oostnbr., bommel., antw.) = mhgd.
spranz 'het openspringen van bloemen', ~ mhgd. sprenzen 'laten springen', ~ noordeng. sprent 'laten springen'. Misschien onder invloed van
sprank 'vertakking'(zie sprong f)
(vgl. oeng. spranca 'takje') genasaleerde vorm van een i.e. basis die het
uitschieten van knoppen en twijgen
aanduidt en oorspronkelijk wicht
springen en aanwezig is in oind.
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sprokkelholt - staal

'kwetteraar' zou betekenen, met
n.oostnl sprao 'spreeuw', waarvan
het vocalisme met dat van spreeuw
dezelfde verwantschap toont als dat
van klaover (= klaver) tegenover
dial. klever 'klaver'.
Gallée 1895, 34, Schuringa 56, Kocks
1159, Ter Laan 859, 724, Sassen 346,
WNT XII 4541-4542, BMDC XV
(1955, 24), WNT XIV 3084 (onjuiste
etymologie), Kluge 1975, 733, ED
95.
spruts gieter (Twents). = mhgd.
sprütze 'spuit' (> hgd. spritze). ~ nl.
ww. spruiten (= eng. sprout 'spruiten'. ~ Lets spraust 'in iets steken').
Dijkhuis 984, Kluge 732.
spùllek tochtig, bronstig (vel.,
bunsch.). Vgl. voor het eerste deel:
spul, spel, dat blijkens overspel,
spellig f, speelpop \, speelreis Î en
zutr. speuls 'geslachtsdriftig' ook een
erotische betekenis heeft. Voor een
mogelijke ontwikkeling van spullek
uit spellig vgl. aokelek < akelig en
Bergen-op-Zooms artelijk 'hartig' <
hartig.
Nagel e.a. 211, Van Schothorst 96,
203, 204, Scholtmeijer 1993, 103, ED
189, Heestermans juni 1997, 21.
staai dammetje tegen water (Tienen).
~ Haglands staege 'doen stijgen' (=
staaien | ) .
TT VII 26.
staaien wijdbeens stappen (wnbr.,
Maas-en-waals, Cuyks). = Kleefs
staaien 'met grote stappen lopen'. =
*steigen 'doen stijgen', causatief bij
stijgen (= gr. steikhö 'schrijden').
Vgl. steigeren.
TNTLCII 273-281.
staal steel (zaanl.). = eng. stale
'steel'. Ablautend ~ nl. steel.
TT XXXVIII, 90.

ouder nl. sprok 'dorre tak, sprokkelhout' = mndd. sprock 'dor hout' ~
sprik f.
Saxo-Frisia III 71-73, WNT XIV
3073, Rutten 214.
sprokkelholt, sporkenhout vuilboom (n.oostnl., vel., wvla.). = ndd.
dial. sprökelholt, rijnl. spürkeleholz.
Het eerste deel bevat sprok Î 'bros'.
Van deze boom is het hout nl. bros.
Saxo-Frisia III 71-73.
sprong uitgestort zaad v.e. hengst
(oostnbr.). = sprong 'het dekken door
de hengst' (het verband is daarbij
metonymisch) ofwel = (metaforisch)
sprong 'spuitende waterstraal, fontein'.
WBD 643, WNT XIV 3078-3079.
sprôôsk gebarsten (v.d. huid)
(nholl.). ~ no. dial. spra 'spatten,
barsten', zw. dial. sprâ 'barsten', dee.
dial. spraae 'barsten'. Van een wortel
die 'openspringen, spatten' betekent
en ook terug te vinden is in sprank,
spruiten, sproeien, gr. speirö 'ik zaai'
(in afleiding » nl. sperma).
Pannekeet 336, NEW 686, IEW 993994.
sprotel sproet (Opgrimbie). Afl. bij
mndd. sprote 'id.', hgd. (Sommersprosse 'id.'. Vgl. mnl. sprot
'id.', nl. sproet (ook in: os. sprütodi
'gespikkeld') staat ermee in ablaut. ~
spruiten.
TT VI 118, NEW 686.
sprotter,
sprutter
spreeuw
(n.oostnl.). Vgl. hgd. sprosser 'slaande nachtegaal'. Mogelijk ~ nl. sproet
en hgd. sprosse 'sproet' en dan genoemd naar de tekening v.d. borst.
Mogelijk ook contaminatie van fri.,
geldov., gron. protter 'spreeuw', dat
als afl. van onomatopoetisch protten
'veesten, dwaas praten' oorspr.
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staas - stammenee
van een dijk', lat. stabulum 'stal'). ~
staan.
TT XXXVII 84-87, TT XXXVIII 90.
stallen stollen (vel.). Grondwoord
van ouder nl. bestallen 'id.'. Ablajitend ~ stollen. Of jonge, maar voor de
Veluwe weinig waarschijnlijke, ontwikkeling daaruit, ~ steel. Grondbetekenis is dus ' stij f worden '.
Van Schothorst 204, IEW 1019-1020,
NEW 702.
stalpen moeizaam lopen, twisten
(achtern.). Ablautend ~ het grondwoord van achterh. stolperen f struikelen. ~ stolp, dat eigenlijk een oijngekeerd vat aanduidt.
Hulshof/Schaars 116.
stalramig nog niet geheel op krachten, duizelig (zaanl.). Gezien staloorspr. gezegd van een koe die pias
van stal is. Samenstellende afleiding
bij nholl. ramen 'met onzekere gang
lopen' (= eng. roam 'rondzwerven' ~
oijsl. reimudr 'het rondzwerven').
Weijnen/Ficq 190.
stalreep stalpaal (kruin.). Ss. uit stal
en reep | , wschl. in een betekenis
'afgerukte staak', in betekenis verwant met 'afgescheurde lap'.
DB XI 66.
stalrepel, stalreppel, stalreupel
stalpaal (geldov.). Ss. van stal met
oeng. repel 'staf. stok', eng. dial.
repple 'zeer lange wandelstok', ^fl.
van het tweede deel van stalreep | j
DB VII 70-72.
stamen stotteren (kamp.). = ohkd.
stamen 'stamelen', ono. stama 'stamelen'. Afl. bij got. stamms 'stamelend', ono. stamr 'stamelend'. \fan
een basis die ook in staak aanwezig
is. Grondwoord van stamelen.
Gunnink214,NEW691.
stammenee bierhuis (belgnl.). « Va.

staas, staze, (mv) staesens boerenslobkous,
halve
kous
(wvla.,
Zeeuws). Ss. van de stam van staan
(het kledingstuk blijft staan zonder
opgebonden te worden) en mnl. scoe
(= hgd. schuh) 'schoen', de oorspronkelijke vorm van schoen. Vgl.
voor het tweede deel hanse naast
haanske \ 'handschoen'.
De Bo 945, OTIX 163.
staf (bn). 'suf, verlopen, moe van het
denken, traag van bevatting' (gron.,
wvla.). = fri. bn. staf 'traag van bevatting' = oostfri. staf 'stijf, lam' ~
nl. sta/"'stok'. ~ nl. ww. staven: vgl.
ohgd. stabën 'stijf zijn' ~ oind.
stabdha- 'stijf.
Grondbetekenis:
'stijf.
DB 37, 7-12, IEW 1012.
stagge rijden, dekken, gez. van dieren
(nholl.). ~ eng. stag 'mnl. hert, jong
paard, mnl. vogel' ~ ono. staggr
'mnl. vogel' (wschl. = nl. stag 'stok',
nl. stag 'varken met opstaande oren'
en nl. stag 'bep. dik touw'). Wschl.
betekent de wortel 'sterk gespannen'
en is deze ook aanwezig in lit. stokas
'paal'.
Pannekeet 337, EW 355, DEE 861,
WNT XV 476-481.
stalen, stoalen gelijken (peell.,
kemp., belglimb.). Afl. van staal
'monster" (» mlat. stalo en fra. étalon
'ijkmaat'). Wschl. is de oorspr. betekenis v.h. znw. 'maatlat' en is het ~
nl. steel en identiek met staal f
'steel'. Het ww. betekent dan zoiets
als 'overeenkomen met de maatlat'.
Bernaerts 111, NEW 1971, 688,
Hoppenbrouwers (1996) 314.
staling hoop, ondergrond, onderlaag
(nholl.). Afl. van staal 'grondslag v.e.
dijk' < mnl. stadel 'grondslag van een
dijk' (= ofri. dik-stathul 'grondslag
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Stande - steernschot

XXVII 121-130, NEW 692, 689,
IEW 1012.
stauken eggen met de paarden in de
breedte van de eg gespannen (haspengouw). = eng. stalk 'statig schrijden'. ~ stollen. Oorspr. betekenis:
stijf worden. ~ steel en oind. sthdlati
'hij staat'. Mogelijk heeft de k een
intensiverende functie gehad. De /
kon in het limb. ook vôôr een velaar
gevocaliseerd worden.
Rutten 217, NEW 702, Weijnen 1991
par. 62 (over / voor velaar), EW 365,
Weijnen 2001, passim.
stechelen stichelen, vals spelen, ruziën (achterh., belglimb., nbr., oldenz.).
Iterativum bij steken. Grondbetekenis
dus: 'stekelige opmerkingen maken'.
DB VI 28, 45, Hulshof/Schaars 116,
Bernaerts 111 (ook andere etymologie), Hoppenbrouwers 312.
stecht pijnscheut (bunsch.). Afl. bij
steken. Vgl. voor cht: wacht als afl.
van waken.
Nagel e.a. 213.
steegt, stigt oprit, toegangsweg naar
boerderij (zholl., utr.). = steeg (afl.
van stijgen) met paragogische -/. ~
alb. sjtek 'weg. pad'.
TT IX 198-203, TT X 99-101, Kroesels 160.
steern, staeren, steirn, stern ster
(oostnl.). = mnl., mndd. sterne 'id.',
hgd. stern 'id.', got. stairno 'id.'.
Wschl. £ ster. maar een zeer oude
afleiding daarbij. ~ lat. Stella, gr.
aster, oind. star-.
WALD 1987, 107, Van Schothorst
205,
Wanink
188,
Hadderingh/Veenstra 262, W. de Vries
1895, 32, NEW 697.
steernschot bep. slijmerig op kikkerdril lijkend mos (Oosterholt bij Usselmuiden). Vgl. nl. sterrenschot: het

staminé 'id.' (via pic. » fra. estaminet), afgeleid van een aan het Frankisch ontleend woord ~ nl. stam:
opzij van de drinkensbak stonden nl.
een of meer palen.
Goemans 189, DELF 227.
stände boterkuip, karnton (znl.). =
ohgd. standa, stanta 'kuip', hgd.
stände 'groot vat'. Van een stam die
ook aanwezig is in nl. stand, got.
standan 'staan' en nl. o.v.t. stond.
WNT XV 503-504.
stansemei sering (Menen). Het tweede deel mogelijk = mei 'bep. maand'
(want in die maand bloeit de sering)
of mei 'bladerrijke tak'. Het eerste
deel « een nevenvorm van fra. étance
'stronk', vgl. fra. dial. stanchoü
'staak', fra. dial. stanchiar 'een grote
tak van twijgen ontdaan' (~ vulglat.
*stanticare 'ophouden, stoppen').
Brok 221, FEW XII233.
staols trots (venr.). « hgd. stolz 'id.'
(= nl. stout). ~ stelt en dus oorspr.
betekenend: 'rechtop staand'.
Schols/Linssen 434, EW 363.
stapans weldra (dr.). = mnl. stappans
'ogenblikkelijk'. Mogelijk een versmelting van een uitdrukking als
Twents op den stop 'ogenblikkelijk'
en mnl. tehands (< te hand, met bijwoordelijke s) 'ogenblikkelijk'.
Hadderingh/Veenstra 262, Dijkhuis
1009.
stapel stengel, stronk, meubelpoot,
onderstel, grondzuil, waslicht, stam,
steel van zweep, bot, hoop, brandmuur, schoorsteen (div. dial.). = hgd.
stoffel 'sport v.e. ladder'; oijsl. stöpull 'pilaar', oeng. stapol 'stam'. ~
nl. staf, lit. stabs 'stut, pijler', russ.
stebló 'stengel', toch. A stow 'stok'.
Grondbetekenis is: 'stam, paal'.
WBD 752, Weijnen 1937, 179, TT
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Steffen - sterke
stemmig rustig, standvastig (achterh.). = hgd. stämmig 'stevig'. Afl.
bij mnl. stemmen 'stelpen', mndd.
stemmen 'vast maken', hgd. stemman
'drukken', eng. stem 'stuiten', on\i.
stemma 'tegengaan". ~ lit. stùrrlti
'stoten'. ~ stamelen. Van een basais
die ook in staak aanwezig is.
Hulshof/Schaars 117, NEW 691.
stempel, sjtumpel poot van een stuk
huisraad,
steunbalk
(oudbeierl.,
bommel., kerkr.). = mnl. stempel
'poot van een stuk huisraad', hgd.
stempel 'stut', eng. stemple 'stut in
een mijn'. Met nasaalinfix ~ stapel f.
~ lit. stâmbas 'koolstronk'. ~ stempel
'werktuig om te stempelen'.
Opprel 85, Van de Water 135, Amkreutz e.a. 266, WNT XV 1436, Mnl
Wb VII 2078-2079, IEW 1011, ED|D
V751.
stens, (met ander suffix) stendig
koppig, gez. v.e. paard (Astens,
Cuyks, Milheeze). ~ bestendig. ~
staan. Lett. betekenis dus: 'geneikd
om te blijven staan'.
WBD 608-609.
ster I, stèèr, sterre, stern voorhoofd
(div. dial.). = hgd. stirn ~ russ. strand
'landstreek'. ~ lat. sterni 'zich uitstrekken'. De oorspr. betekenis is dus
'uitgestrekte vlakte'.
WBD II afl. 1, 14, Schols/Linssen
437, Goemans 409, De Bo 954, Huissen 127, WALD 1993, 50.
ster II voorkant van de askop van de
molen (zvla.). = ster I t 'voorhoofd'.
Of gevormd naar een zich erop bevindende vijfpuntige ster?
WVDIIafl. V 122.
sterke jonge koe die nog niet bij de
stier is geweest (Twents, achterh.)^ =
eng. stirk 'jonge vaars, jonge osl ~
got. stairo 'de onvruchtbare', jat.

werd beschouwd als van een neerschietende vallende ster afkomstig.
DB II 62-64
Steffen op Tweede Kerstdag de koe
een bosje hooi geven onder het opzeggen van een toepasselijk rijmpje
(dr.). Afl. bij nl. Sint-Stephanus. Het
kerkelijk feest van Sint-Stephanus
valt op de Tweede Kerstdag.
Hadderingh/Veenstra 263.
steffenborrel op Tweede Kerstdag
door de kastelein aan zijn klanten
aangeboden borrel (Twents). Het
eerste deel ~ Steffen \.
Dijkhuis 993.
steg vonder (dr., nholl.). ~ steegt |
maar met een ander stamvormend
suffix.
TT X 99-101, NEW 693.
steigen doen rijzen, doen opzwellen,
rijzen, opzwellen (znl.). Causatief
ablautend en met hulp v.e. suffix
afgeleid van stijgen, maar ook later
zonder die causatieve betekenis gebruikt.
WNT XV 1129.
steigeren met grote passen lopen
(dr.). ~ staaien | .
Hadderingh/Veenstra 263.
stekrie bovenbalk in stal (kamp.).
Eerste deel = fri., gron. stek 'schutting, staketsel', tweede deel = rij. De
ss. betekende dus oorspr. een regel of
lat, die de bovenzijde van de staken
verbond waaromheen de wand gevlochten werd.
DB XI 78-79.
stelmaker, stelmacher wagenmaker
(dr., gron., kerkr.). Ss. met stel 'onderstel van wagens'; oorspr. duidde
het woord dus alleen de maker daarvan aan.
Amkreutz e.a. 259, TT XIX 95-120,
TNZN IX 5.
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sterre - stiems

lijkheid).
steurig, stäödig gestadig gez. van het
weer (dr., achterh.). = (ge)stadig =
hgd. stetig. Afl. bij ofri. stede 'id.'. ~
staan. Eigenlijke betekenis: 'wat
staan kan'.
WALD 1987, blz. 125, NEW 200,
Kocksll73.
stevel, stiebel laars (oostnl.). = mnl.
stevele 'id.'. (Wschl. langs mhgd.
stivel 'id.' « een Italiaanse of Romaanse vorm van lat. aestivale (afl.
van lat. aestas 'zomer').
Hadderingh/Veenstra 263, Ter Laan
872, Endepols 408, Huissen 12, EW
359-360.
Stichel, sticheling, stechel afrastering, lage muur, overstap (znl.). ~
stijgen; men kon er aanvankelijk over
heen stappen.
WBD 218-219, WNT XV 1569, 900.
stief stofregen (hagel.). Transpositie
van de stam van brab. stieven | 'stuiven'. Vgl. stiefregen f.
Tuerlinckx 589.
(er op af) stiefelen rennen (wnbr.).
Afl. bij stieven \. Vgl. zij stoven
vooruit.
Swanenberg red. 1993, 249.
stiefregen stofregen (hagel., antw.,
kemp.). Het eerste element is identiek
met de stam van stieven \.
De Bont 1960 596-597.
stiegen waden (gron.). = nl. stijgen,
obulg. stignçti 'ergens komen', gr.
steikhö 'schrijden' ~ alb. stek 'weg'.
Ter Laan 873.
stiems, stiemsk stijfhoofdig, nijdig,
koppig en zwijgend (n.oostnl.). = fri.
stymsk 'stijfhoofdig zwijgend'. Afl.
bij mhgd. stïm 'gedrang, gewoel',
ono. stim 'moeite, arbeid'. Wschl.
van dezelfde basis als nl. stijf.
TNTL XL 106, WNT XV 1587.

sterïlis 'onvruchtbaar' (» nl. steriel),
oind. starts 'onvruchtbare koe'.
TON krt. 5, NEW 697.
(in de) sterre (gepakt) min of meer
krankzinnig (wvla.). = ster f 'voorhoofd'. Overblijfsel van demonologisch of magisch geloof.
De Bo 954.
stetkn stilletjes weggaan (Twents).
Afl. v. Twents stet 'staart'. Vgl. met
de staart tussen de benen.
Dijkhuis 996.
steugien poosje (dr.). = stootje. Betekenismotief als in moment (« fra.
moment 'ogenblik' ~ lat. movere
'bewegen') en in hortje Î 'poosje'.
Vgl. de uitdrukking met horten en
stoten.
Hadderingh/Veenstra 263.
stèùke bot eggen, d.w.z. met de tanden schuin naar achter, dus oppervlakkig (limb.). = nl. stuiken 'stoten'
(= mnl. stuken 'stoten'), fri. stukje
'tegenhouden'. ~ oind. tujàti 'stoten'.
Vgl. verstuiken (= hgd. verstauchen)
en stoek f.
WLD I afl. II 149.
steuksel hekwerk (Twente). Afl. bij
twents (mv.) steuken 'staken, palen,
benen'. Wschl. ~ stok en stuiken.
Dijkhuis 997, EW 361.
steur voorraad (nholl.). Afl. van
steuren ongekaakt opzouten van
haring « eng. store 'in voorraad houden' « ofra. estorer (< lat. instaurare
'oprichten') 'uitrusten (met)'.
Pannekeet 34, NEW 698.
steuren koken (nholl.). = nl. storen
'verstoren, roeren', hgd. storen 'verstoren, eng. stir 'roeren'. De betekenissen 'roeren' en 'koken' liggen
bijeen. Van een basis die ook in lat.
turba 'verwarring' aanwezig is.
WNT XV 1559 (ook andere moge-
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stiense - stobbe

Afleiding op -el bij stijg \.
Weijnen/Ficq 169.
stijpel paal ter ondersteuning (vla.,
rond Nijmegen, oostnbr.). = oeng.
stipel 'toren'. ~ stieper fRoukens 178-179.
stik I boterham (holl.). = stuk = hgd.
stück 'stuk'. Afl. bij stuiken.
Mat. Aardr. Gen., NEW 715.
stik II steil (utr., oostnl.). ~ geldo^v.
stïkel 'steil in figuurlijke zin' ~ nholl.
stikkel 'met rechtop staande tanden,
gez. van een zaag'. Grondwoord van
ohgd. stëhhal 'steil', os. stëkuli 'steile
plaats', oeng. sticol 'steil', ndd. stikl.
Afl. van steken.
WNT XV 1662-1663, Van Schothorst 206, Nagel e.a. 214.
stik III (bw.) geheel en al, zeer, a^in
één stuk, vlak, aanstonds (oostrjl.,
zholl., utr., zeel.). = stik II | 'steil'.
WNT XV 1662-1663
stikkend stuk (Koog aan de Zaan). <
te stukken 'aan stukken' met paragogische dentale ploffer.
E.V. VI 50.
stikziend, (met ander suffix) stikzienig 'bijziend' (vel., n.oostnl.). Ijlet
eerste deel is de stam van stikken (=
mndd. sticken 'blijven steken'), ^ntensiefformatie bij steken.
WNT XV 1678, Van Schothorst 2^)6,
NEW 700.
stip jus (utr., vel.). Afl. v. ww. sappen, zoals holl. doop 'jus' bij indopen. De overgang van de betekenis
'aanstippen' > 'indopen' is metaforisch mogelijk.
TT XXX 36-142.
stTpjen paaltje (vel.). Verkleinwoord
bij fri. stïpe 'stut' ~ stieper f.
Van Schothorst 206, EW 1015.
stobbe, stoeb dik onderstuk y.e.
boom, kleine dikke persoon, rozet

stiense (vijgen) dadels (Bergen-opZoom). < Oostindische vijgen. Vgl.
ensch. stienste (kôsri) 'Oostindische
kers'.
Heestermans 1997 nr. 97, Bezoen 27.
stieper, stijper middenpost in een
ingang, stoelpoot, tafelpoot (gron.,
znl.). = oeng. stipere 'post'. ~ fri.
stïpe 'stut'. Afl. bij limb. stiepen
'steunen: ~ gr. steibö 'vast maken',
obulg. stïblü 'stengel', russ. stebelj
'stengel', lit. stiebas 'pijler'.
WNT XV 1588, NEW 694, Roukens
178-179.
stieperen strompelen, koppig zijn,
tegenspartelen (achterh.). = mnl.
stiperen 'stutten', iteratief bij dial.
hgd. steipen 'stutten'. ~ stieper f.
Roukens 178, Hulshof/Schaars 117.
stier, stuur, steur stuurs (vla.). =
mnl. stuur 'ongevoelig, streng',
mndd. stur 'stijf, streng'. Grondwoord van nl. stuurs.
Goemans412,NEW716.
stieven stuiven, bestrooien (brab.). =
hgd. stieben = ni. stuiven, welks ui
afkomstig is uit de 2e en 3e ps. enkv.
Uitsluitend continentaal Westgermaans. Misschien ~ gr. fyphö 'roken'.
OV I 227, WBD II afl. 1. 103, Swanenbergred. 1993,259.
stijg, stiek padoog (nholl., utr., gron).
= ndd. stieg, stige 'id.', fri. stiich
'id.', eng. sty 'id.' ~ stijgen. Volgens
de humoraalpathologie waren de
vochten vanuit de hersenen naar het
ooglid gezakt. Vgl. voor de betekenis
'zakken' hgd. absteigen en oeng.
stige 'het op- en afgaan'. De oudere
betekenis van het woord was 'grote
stappen nemen', wat nog duidelijk
over is in staaien f
IEW 1017, Weijnen/Ficq 169.
stijl padoog (Ronse, oudbeierl.).
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stobbere - stok

TT III 26, TNTL XL 105-106.
stoenen voortdurend niets zeggen en
zwart kijken (noordh.). = zwits. stunen 'dromend voor zich uitkijken' =
hgd. staunen 'zieh verbazen, staren'.
= mnl. stunen 'stand houden'. ~ gr.
stüö 'stijf maken', av. stuna- 'zuil'.
Van een wortel die 'staan' betekent.
TNTL XL 105-106, TT III 25-26,
Kluge 741.
stoensk nors, stug (gron.). Afl. bij
stoenen f.
Ter Laan 880.
stoepstartje, stoebstart klein haarvlechtje, stomp v.e. staart (Asten,
nlimb.). Ss. met stobbe f.
Van de Voort 277, eigen mat.
stoffel ooievaar (westnbr.). Verkort
uit Christoffel (naam van een legendarische heilige) « lat. naam Christophorus « gr. naam Khristophoros
(lett. 'Christusdrager'). Het motief zal
zijn dat de ooievaar in het kindergeloof de kindjes brengt en dat Christoffel volgens de legende het kind
Jezus over de rivier gedragen heeft.
OV 1227.
stoffelier gras- en tuinanjer (ovla.).
Vgl. ouder nl. stockviolier 'violier'.
De naam is dus aan een andere bloem
ontleend. Het element stock is wel
hieraan toe te schrijven dat de stengel
pas vrij hoog vertakt. Waarschijnlijk
is de benaming groffelier 'gras- en
tuinanjer', die vervormd is van fra.
girofle (» zjenoffel f) en die nu wvla.
is. maar vroeger verder verbreid kan
zijn geweest, onder invloed van
stockviolier gekomen.
Brok 1991, 27, 35, 23, Pauwels 1993,
271-273,253.
stok plotselinge stilstand, plotselinge
schok (maastr.). ~ stokken 'stil gaan
staan', -stuiken f.

v.e. paardebloem, ronde turfhoop
(nlimb., vel., n.oostnl.). = eng. stub
'stronk', hgd. stubben 'boomstronk',
fri. stobbe 'boomstronk'; vgl. ono.
stubbi 'boomstomp'. ~ stoof 'ondereind van boom of struik', ~ mndd.
stuf 'stomp'. ~ ono. stüfr 'boomstomp'. ~ gr. stüpos 'stok', ~ Lets
stups 'afgebroken eind', oind. stüpa
'boomtop'. De b(b) is een intensiefformatie.
Van de Voort 277, NEW 704,
Crompvoets 273, IEW 1033-1034,
Van Schothorst 206.
stobbere, stoeberen stuiven (brab.).
Frequentatief- stubben II f.
WNT XVI243, Naaijkens 124.
stoefen pochen (znl.). Expressieve
variant van stoffen 'pochen'. Misschien evenals eng. stuff '(iem.) wat
wijs maken' « ofra. estoffer 'opsieren'. Misschien ook was de oorspr.
bet. 'stof opjagen'; vgl. wat stuuv et
'wat wordt er opgeschept!'.
Ghijsen 940, eigen mat., TNTL LXXI
124-128.
stoegen, stougn zorgvuldig laden,
gez. v.e. schip (dr.). = zbev. stoeien
'stapelen'. ~ stouwen 'opstapelen' (=
eng. stow 'id.', oeng. stöwian'; vgl.
ni. roeien naast eng. row).
Crompvoets 356, WNT XV 1753,
NEW 706.
stoek, stuik turfstapeltje, geheel van
tegen
elkaar
gezette
schoven
(Zeeuws, brab., vla., n.oostnl.). = fri.
stuke 'id.'. ~ stuiken 'stoten, met een
stoot neerwerpen' (de speciale betekenis in verstuiken stemt met de vaak
negatieve betekenis van ver- overeen).
WNT XVI279-281, Ter Laan 880.
stoems nors, stug (gron.). < stoensk
Î : weinig voorkomende dissimilatie.
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stoker - storen
wel van dezelfde i.e. basis die ook bv.
in gr. stembö 'ik mishandel' aanwezig is.
Kluge 1975, 761, Scholtmeijer 105,
Kocks 1208, Ter Laan 883, Boekerjoogen 1016, 1017, Mnl Wb V|l
2199-2200, IEW 1011-1013.
stoof kachel (znl.). = eng. stove 'id
= mnl. stove 'badvertrek, warm bad|,
nl. stoof 'bep. onder de voeten gebruikt verwarmingsapparaat', hgd.
stube '(te verwarmen) vertrek', ono.
stofa 'verwarmbaar vertrek' ~ stoom
~ stuiven. Oudtijds goot men voor
een bad water op verhitte stenei)i,
waardoor stoom ontstond.
WNT XV 1900, EW 362.
stool, (met voorvoegsel) verstoof
(met achtervoegsel, mv.) stoilings
mindering bij het breien (holl.). AH}.
~ holl. stelen 'bij elke ronde een beb.
aantal mazen minder breien'. Het mçt
stelen 'heimelijk wegnemen' gemeenschappelijke betekeniselement
is: 'wegnemen'.
Van Doorn 146-147.
stoot eind v.d. singel v.e. paardentuig
(brab.). = nl. stoot 'handvat'. Wscljl.
zijn deze woorden oorspronkelijk
vrouwelijk geweest als namen v^n
werktuigen en onderscheiden van e^n
mannelijk stoot als abstracte aanduiding van het ww. Overigens behorçn
bij het ww. stoten ook nl. stuit (=
hgd. steisz). hgd. stosz 'staartveren
v.e. vogel, in jagerstaai, versterkte
zoom van een kledingstuk' en mhgd.
stotze 'houtblok' en zou men vooral
van dit laatste kunnen uitgaan.
DW X Abt. III 473-474, WBD 751,
WNT XV 1931, TNTL LV 248-25^6,
IEW 1033-1034.

Endepols 411.
stoker stok waarmee de ploeg
schoongemaakt
wordt
(AchelHamont). Vgl. tandenstoker. Afl. van
mnl. stoken 'stoten, steken, poken' (=
eng. stoke). Ablautend ~ stuiken.
Bernaerts 112.
stokken (op) vertrouwen op (AchelHamont). Misschien van stok 'kerfstok'; dus oorspr. betekenis: 'krediet
verlenen op'.
Bernaerts 112.
stolperen, stulpere struikelen (Oss,
achterh.). = hgd. stolpern 'id.'. Iteratieve afl. van Beiers stolpen, stolpen
'id.' (= mndd. stulpen 'omvallen', no.
dial. stolpa 'moeizaam voortgaan'). ~
zw. dial. stjälpa 'omvallen', ~ nl.
stelpen. ~ mnl. stolp 'zolderbalk',
ono. stolpi 'post', nl. stolp 'eigenlijk:
omgekeerd vat', witruss. stolb 'zuil'.
Van een basis die ook aanwezig is in
nl. steel en gr. stólos 'balk'. Betekenisontwikkeling: 'stijf staan' > 'tegenhouden (door middel van stok of
paal)', metonymisch > 'ondersteboven
vallen', 'omkeren' > 'bedekken met
een omgekeerde schaal'.
Hulshof/Schaars 118, Kluge 752,
760, EW 366, Swanenberg red, 1993,
303, NEW 715, IEW 1019.
stommel, stummel kort eindje,
stronk, stompje, stomp pijpje, stoppel, kort dik persoon, overschot (div.
dial.). = mnl. stommel 'afgesneden
eind of stuk', = oostfri. stummel
'id.'^ mhgd. stummel, stumbel, ohgd.
stumbal, hgd. stummel 'afgesneden
stuk' ~ hgd. verstümmeln 'verminken', ~ lit. stirhbras 'kort stuk', mm <
mb. Nl. stomp en verwanten als hgd.
stumpf 'stomp' zijn niet geheel identiek maar hadden in het i.e. een andere labiale medeklinker, komen echter

storen opruimen (oudbeierl.). = mftl.
storen 'bevestigen, stichten' « of|a.
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störk - strampele

mijn vergiet, melkzeef (brab., vla.,
zeel.). = mnl. stamine 'zeer grof
weefsel' = 16e-eeuws stramijn 'zeef.
« fra. stamine < lat. stamen 'scheringdraad'.
WBD 521, Ghijsen 934, Joos 634.
stramp I vorkvormige tak (n.oostnl.).
= stramp II 'slobkous'. ~ sjtromp Î
'kous'. Vgl. opruis. strambo 'stoppel', ~ Lets s trambulis 'knuppel'.
Betekenisontwikkeling: 'stomp' >
'stomp met gaffelvormig deel' >
'vorkvormige tak'.
WNT XV 2120-2121, Deunk/Entjes
231, Hulshof/Schaars 119, NEW 708.
stramp II slobkous (hass., SintTruien). = stramp I 'vorkvormige
tak'. Abl. ~ limb. sjtromp 'sok' (=
16e-eeuws nl. strompe 'id.', = hgd.
strumpf 'kous'). Aangezien kousen in
de oudheid onbekend waren, is het
woord als tamelijk jong te beschouwen en is er verband met mhgd.
strumpf 'boomstomp', ijsl. strumpr
'buisachtig iets', noors dial. strump
'lang vaatwerk'.
Rutten 314, Staelens 154, Kluge
1975, 759.
strampel gevorkte boomtak, iem. die
hinkt, vorksgewijze gevormd stuk
touw, vork
als
oogstwerktuig
(n.oostnl.). Afl. van stramp.
Ter Laan 888, WNT XV 2121.
strampele strompelen (kemp., gron.,
dr.). Iteratief bij mndd. strampen
'stampend lopen', ablautend ~ strompelen (~ brab. stromp 'boomstomp').
Mogelijke grondbet.: 'over een stomp
vallen', aangezien struikelen naast
struik en mhgd. Strünken 'struikelen'
en 16e-eeuws nl. stronckelen 'struikelen' naast stronk voorkomen.
Hoppenbrouwers (1996) 319, NEW
712, Kocks 1193, EW 364-365, Klu-

estorer 'stichten' < lat. -staurare in
restaurare 'weer op orde brengen'.
Eigen mat.
störk, sjtörch, storke ooievaar
(n.oostnl., zolimb.). = hgd. storch,
eng. stork. ~ star. sjtorkel \. Benoemingsmotief: 'stijf stappen'. Van
dezelfde basis komt ook hit. tarla
'id.'.
Van Sterkenburg afb. 23, WALD
Wereld B 349, Bezoen 28, Tischler
III 184.
stouw, staaw troep (brab., Zeeuws,
Land van Hulst). ~ stouwen f.
Ghijsen 946, Weijnen 1937, 182,
Cornelissen/Vervliet 1198.
stouwen,
stoawen
voortdrijven
(znl.). = eng. stow 'stuwen'. Niet
identiek maar ~ stuwen.
Bernaerts 113, WNT XV 2032-2033.
stözje étage (leuv.) « een heterofoon
van wa. astèsj 'id.' of ostèdje 'id.' (=
fra. étage).
Goemans 189.
straanpel vorkvormige tak (ruin.).
Afl. bij stramp | 'id.'.
Sassen 80.
strabant brutaal, hevig, heftig (znl.,
oostnl.). « tegenwoordig deelwoord
van ofra. destorber 'tegenwerken,
hinderen' (< lat. disturbare 'in verwarring brengen').
Schols 442, Huissen 128, De Bont
1960, 608, 1962, DB XXXV 55-66,
Endepols 414, WNT XV 2077-2078.
strabantie, astrabantie opschudding
(vla.). = mnl. storbance « ofra.
destorbance, afl. bij ofra. destorber. ~
strabant | .
WNT XV 2078.
strabender bengel, vlegel (maastr.).
Afl. bij strabant f.
Endepols 414.
stramijn, stermien, sermijn, ter-
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Strang - streup
Van de Water 136, Grootaers/Grauls
53, WBD II afl. VII, 25, Amkreutz
e.a. 265.
strêêpe bonen afhalen, stropen, ge?,
van wild, hekelen, gez. van vla^s
(zeel., antw.). = hgd. streifen 'stropen'. Vocaalvariant van stropen.
TT XXIV 173-181, Ghijsen 95(),
Cornelissen/Vervliet 1202.
strekel speen (in en om de Meierij).
Afl. bij strijken.
HCTD 1936, 114, WBD 827, 361.
strempe tak (geldov.). Afl. bij
stramp I j .
Gallée 62.
streppel lang en smal stuk grond
(achterh.). Afl. bij mnl. strepe 'streep,
strook land'. Ablautend ~ hgd. streifen 'strook' (= mhgd. strïfe 'strook')!
WALD 1987, 37.
streumpel bovenstuk van een koi|s
(ensch.). Verkleinwoord van sjtromp
ÎBezoen 35.
streuns bazig, verwaand (achterh.).
Afl. bij ndd. strün 'scheldwoord voor
een zeer grote vrouw'. Vgl. ook ono.
strundi 'dikke logge man'. Misschien
van dezelfde basis als lat. strum\a
'krop' en lets trums 'buil'.
Hulshof/Schaars
119, HermansWinter 313, NEW 712.
streup I, struup strop (gron.). ~
strop, stropen.
Ter Laan 895, 889.
streup II groot aantal gez. v. kinderen (tilb., hilv.). Ofwel van een basis
die 'strooien, uitbreiden' betekent en
aanwezig is in strooien en lat. strues
'hoop, menigte', ofwel van een basjs
die o.a. 'stropen' betekent en in strepen aanwezig is. De ontwikkeling
ware dan: 'strook afgestroopte huid' >
'sliert' > 'aanhang' > 'menigte'.

ge 1975, 755.
sträng I, strank, straank beek (achtern.). = strank f.
WALD 1987, 74.
sträng II strak, nauwsluitend (znl.). =
eng. strong 'sterk' = noors sträng
'scherp van smaak'. ~ strank \.
WNT XV 2135, Bernaerts 113, IEW
1036-1037.
strangeljoen zware verkoudheid gez.
van paarden, kwade droes (zeel.,
brab.). « een heterofoon van fra.
étranguillon 'id.', ~ fra. étrangler <
lat. strangulare 'wurgen'.
Ghijsen 949, Berns 255-256.
strank, sjtrank, sträng streng garen,
dik touw, wervelkolom, streng als
paardentuig, ader, streep (limb.,
hasp., Heerewaarden.). = mnl. stranc
'streng', hgd. sträng 'touw'. Ablautend ~ (rugge)streng. Van een wortel
die ook aanwezig is in miers sreng
'strik', fra. étrangler 'wurgen' (< lat.
strangulare 'wurgen'), Lets stringt
'strak worden' en 'samengetrokken'
betekende.
NEW 708-709, Van de Voort 280,
Schols/Linssen 442, Jongeneel 60,
Van Doorn 212, WLD I afl. II 178179, Afl. VII24-25, Tuerlinckx 597.
strapel bosbes (peell.). Vgl. eng.
strawberry 'aardbei'. Tweede deel <
beer | 'bes'. Eerste deel ~ stro en ~
strooien?
Roukens krt. 73, 353.
streen streng garen, haarsliert, riem,
koord (bommel., znl.). = hgd. strähne
'streng, haarvlecht', = zw. dial. strena 'streep in de huid'. Van een basis
die ook in striem, straal, russ. strunâ
'snaar' aanwezig is en 'streep' betekent.
Schols/Linssen 443, Goemans 410,
NEW 708, IEW 1028, Kluge 754,
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strevel - stroekel

streep (= mnl. strepé).
Schols/Linssen 443, De Bo 966.
strieven, strievelen (iteratief), striebelen (iteratief) strooien (fravla.,
wvla.). Noordzeegermaanse varianten
van strouwe f.
De Bo 966, WVD dl. I. afl. II Wet.
App. 293.
strippen vlas van zaadbollen ontdoen
(wvla.). Intensiefformatie bij strêêpe
ÎTT XXIV 173-181.
strïpsen aftrekken (vel.). Intensivum
bij strêêpe f.
Van Schothorst 207.
strobbe, strubbe boomstronk, klein
varken, borstelig haar (gron., dr.,
wvla., Zeeuws, geldov.). = fri strobbe
'klein iem.' ~ strubbelen, os. strübian
'ruig opsteken' ~ hgd. gestrüpp. ~
hgd. sträuben, ~ stroef. ~ stroven |.
WVD I afl. Ploegen 97, NEW 713,
Ghijsen 954, WNT XVI 91, EW 365.
strobbel, (misschien als contaminatie
met stoppel) stroppel stoppel, boomstronk, oneffenheid, knoest (Zeeuws,
fravla.,
Veurne-Ambacht).
Verkleinw. bij strobbe | .
WVD I afl. Ploegen 97, WNT XVI
91, Ghijsen 954.
stroeët met laag hout begroeid moerassig land (vel.). = oeng. ströd 'id.',
wfa. ströd 'moerassig elzenbosje',
ohgd. struot 'moerassige plaats', hgd.
-strut 'moerasbos'. Van een basis die
'zich uitstrekken' betekent en aanwezig is in strand en oind. prastarâ' vlakte'.
Van Schothorst 208, NEW 711, Bach
II, par. 362.
stroekel kortaf, nors, stug, gez. van
haren (gron., dr.). Afl. bij mhgd.
strüch 'ruig', ~ rijnl. Struck 'kort,
gez. van haren', ~ noors strü 'kop-

Weijnen 1937, 182, Van Rijen 178,
Naaijkens 124, IEW 1028-1031.
strevel weerbarstig, koppig (dr.). Afl.
bij streven f (= mnl. streven 'zich
verzetten').
Kocks 1197.
streven tegenstribbelen, het beddegoed wegduwen (Achel-Hamont). =
streven 'proberen te bereiken'. Abi. ~
ouder nl. strijven (= eng. strive 'streven, vechten'), waarvan stribbelen is
afgeleid.
Bernaerts 114.
strever schoor (brab., limb.). ~ hass.
strieëf 'schuin ingezet steunbalkje',
Diests streef 'bep. soort schuine balk
onder het kapgebint' (= hgd. strebe
'schuinse steunbalk'). Afleidingen bij
nl. streven (= mnl. streven 'zich verzetten, zich oprichten'). De oorspronkelijke betekenis was zeer concreet
en is dat lang gebleven. Misschien
zijn de vormen van dezelfde i.e. basis
als nl. strijden. De vorm met -er is
jonger, zoals ook nl. herder toevoeging heeft van een achtervoegsel dat
een handelend persoon uitdrukt, vergeleken met oostnbr. hord \ 'herder',
hgd. hirt en got. hairdeis 'herder'.
WBD I 13, 18, NEW 709-710, Kluge
1975, 756, Staelens 440.
strTëën met grote passen schrijden
(n.oostnl.). = mndd. striden 'met
grote stappen lopen' = eng. stride
'met grote stappen lopen' = nl. strijden 'vechten'. Van een basis die ook
in nl. streven aanwezig is en 'zich
inspannen' betekent.
Ter Laan 889, Dijkhuis 1017, Bezoen
52, NEW 710, Kocks 1199.
striep, striepe streep (venr., wvla.). =
mnl. stripe 'id.'. = hgd. streifen
'streep' (= mhgd. strife 'strook'); vgl.
oiers sriab 'streep'. Ablautend ~ nl.
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stroemelen - stroven

naast struik en 16e-eeuws stronckelen
'struikelen' naast stronk.
TNTL XL 107, Kocks 1201.
stroot strot (brab.). = os. strota, mnl.,
mndd. strote. ~ ono. throti 'zwelling'
~ oeng. strütian 'stijf staan'. ^ nl.
strot (= mnd., mnl. strotte) dat blijkbaar (al vroeg) dubbele t had. Vooi
de verhouding vgl. nl. sport, gez. v.0.
ladder, naast dial. sproot (= mnl.,
mndd. spröte).
WBD II 18-19.
strouwe, straawe strooien (oostnbij.,
limb.). = hgd. streuen 'id.', eng. stre\v
'id.', got. straujan 'id.'. ~ lat. strueie
'bouwen'. Van een wortel die 'uitspreiden' betekent en ook aanwezig
is in stro. Terwijl strooien ontstond
uit een lettergreepscheiding au-j (vg^l.
got. straujan 'strooien') ontstond ee|n
w-diftong bij lettergreepscheiding èwi (vgl. got. strawida 'ik strooide').
Weijnen 1937, 15, WLD 1 afl. I. 36.
stroven zwaar stormen (eeml.). =
zaanl. stroven 'het water doen omwaaien', (gez. van rieten daken)'stuk
waaien doordat de wind eronder
komt'. ~ znl. struiven, strouvejn
(gez. v. haar en veren) 'rechtop doe^n
staan'. Vgl. ook mnl., mndd. struvàn
'ruig zijn, rechtop gaan staan', (= éf.
(zich) struven 'zich inspannen'). ~
hgd. sträuben 'het haar ruig overeirjd
zetten'. ~ strobbe f 'borstelig haarj'.
~ stroef, ~ struif (N.B.: het eiwit ©f
dun beslag wordt stroef bij het bakken). Brab. struffe Î 'stollen' en znl
struffen 'tegenspreken, weerleggeji,
bedriegen' (= mnl. struffen 'zi^h
verzetten') zijn intensiviteitsvormeh.
~ gr. struphnos 'zuur'. Van een i.e.
basis die ook in star en sterk aanwezig is en 'stijf betekent.
Tuerlinckx 602, Kocks 1206, Nagpl

pig', ~ nl. struik. Wschl. ~ lit. strungas, str(i)ugas 'kort'. Al deze vormen
bevatten een i.e. basis ster 'star, stijf,
die ook voorkomt in star en sterk.
Ter Laan 892, Kocks 1201, Rh Wb
VIII 872, IEW 1022-1023, TT LUI,
97.
stroemelen, streumelen onvast gaan
(oostnbr., bunsch.). ~ stram, mndd.
stram (» hgd. stramm 'stram') ~
stremmen. Van een basis die 'stijf
betekent en ook aanwezig is in
strompelen, lit. strampalióti 'id.' en
sterk
OV I 228, IEW 1021-1026, Nagel
e.a. 215.
stroetgrond
moerassig
land
(acherh.). Ss. van stroeët t en grond.
WALD 1987, 20.
stroezen, struzen krachtig stromen,
sproeien (dr.). ~ stroelen 'ruisend
stromen, murmelend vloeien'. ~
stromen (~ oind. sravati 'stroomt', gr.
rhéö 'ik stroom', russ. strumen
'beek', Iets. straiime 'stroom', oiers
srüaim 'stroom', thracische riviernaam Strumön). Van een i.e. basis
sreu. De dr. vormen vertonen een
germ. isön -suffix dat ook aanwezig
is in hgd. grausen (= mhgd. grüsen)
naast ohgd. ingrüën 'gruwen'. De
oerg. ü van stroeze is mogelijk te
verklaren, doordat in het i.e. de nultrap van eu door een laryngaal gevolgd werd. Daarop wijst de acutus
van lit. dial. sróvinti 'laten stromen',
lit. dial. srustu en srudinti 'maken dat
iets nat wordt'.
Kocks 124, Kluge 1975, 269, Wilmanns II par. 81, Fraenkel II 888,
IEW 1003.
stroffelen struikelen (nholl., dr.). Afl.
v. strobbe | 'boomstronk'. Voor de
betekenisverhouding vgl. struikelen
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strovveln - stuik

e.a. 215, WNT XVI 210, 238, 212,
Mnl Wb VII 2352, WBD II 23, EW
364-365, IEW 1027.
strovveln sloffen (westerkw.). =
stroffelen 'struikelen' | .
TNZNXL 107.
struffe tegenhouden, stelpen (Oerle).
~ stroven | .
De Bont 1960, 615, TNTL LX 20.
strui bedorven, gezegd van eieren
(zuid-utrechts). Misschien van een
oude wortel *stru die voortleeft in
oudiers sruith 'oud' en litouws strüjus 'grijsaard'.
Scholtmeijer 105, IEW 1037.
struisen struinen (Bunschoten). Verwant met struinen (~ oudsaks. striunian 'verwerven'). Vgl. voor de
afwisseling van n en s als wortelvormend element: groen naast gras.
Verder ~ lat. struere 'in elkaar zetten'.
Nagel e.a. 215, NEW 714, IEW
1030-1031.
strullen krachtig urineren, met een
straal hoorbaar uitstromen (n.oostnl.).
Reeds aanwezig bij Kiliaen. = oostfri.
strullen 'id.'. Intensieve variant van
gron., wvla. strulen, stroelen 'hoorbaar stromen', dr. strulen 'krachtig
urineren'. Mogelijk is de vocaal oorspr. een ogerm. û en zijn het afleidingen van een basis die ook in dr.
stroezen 'krachtig stromen' en nl.
stroom aanwezig is.
NEW 714 (andere mogelijke etymologie), Kocks 1206, Ter Laan 894,
Dijkhuis 1023, WNT XVI 239, De
Bo 968, 971.
strunkelen, stronkelen strompelend
lopen, struikelen (znl.). = mnd.,
mhgd. strunkelen. Iteratief bij oudnnl.
ww. stronken. ~ stronk (= mnl. stronc
'verminkt been'), ~ Strunk (= mnl.

strunc 'stronk, afgeknot stuk'). Op
grond van vormen met en zonder n
voor de consonant wordt het woord
als afkomstig uit het substraat beschouwd.
WBD 628, NEW 712-713, Beekes
1999, 14-16.
strupen bonen afhalen, strikken,
stropen (gron.). Abi. ~ streupen
'stropen'
(=
nl.
stropen).
TT XXIV 178.
struup strik, lus (gron.). ~ strupen
tstrikken. Ablautend ~ nl. stropen.
TT XXIV 178.
stubbe I aandringen (Gennep). Van
een basis die 'stoten' betekent en ook
aanwezig is in stoten, gr. tüptö 'slaan'
en oind. stumpati 'stoten'.
VanDinter 179.
stubbe II stof (brab., limb., gron.). =
mnl. stubbe 'stof, ohgd. stuppi 'stof
~ stof ~ stuiven ~ hgd. staub 'stof ~
got. stubjus 'stof.'.
WNT XVI 242, WLD II afl. 9, 212.
stubben I stof afnemen (gron.).
Transpositie van stubbe II \.
WNT XVI, 242.
stubben II stuiven (brab.). Wschl. =
stubben I f.
WNT XVI 243.
stui voorhoofd (wnbr.). Van een
basis die 'zich samentrekkend, compact' betekent en aanwezig is in gr.
stumnós 'compact' en misschien in
stoer, oind. sthüra 'dik' en stier. In
tegenstelling tot slaap 'zijkant v.h.
hoofd', dat met slap verwant is.
WBD II 14, Swanenberg 1993, 288290, IEW 1035, 1009.
stuik geheel van enkele schoven
(brab., belglimb., Zeeuws, vla.). = fri.
stûke 'id.'. Afl. van stuiken Î 'stoten'. Benoemingsmotief: het tegen
elkaar aankomen v. d. schoven. Vgl.

stuiken - sturel

over vallen.
Vos/Van der Wijst 156, Van de Water 197, F WH Supplement 161, Coiïnelissen/Vervliet 1213, WNT XV
1350, WNT XVI 381, IEW 1020.
stultus sufferd, domoor (limb.). Vi^
de school « lat. stultus 'dom'. Vergelijk eng. dives 'vrek' « lat. dive\s
'rijk'.
Kroesels 129, WLD I afl. 9, 16, 77.
stupel, steupel stapeltje turf (nholl.).
Vgl. nholl. stuup 'bochel' ~ mnl.
stupen 'bukken' (= oijsl. stüpa 'omhoogsteken'), ~ stuipen. Van ee^i
basis die 'stoten' betekent en aanwezig is in oind. tupâti 'stoot' (zondejr
mobiele s). Vgl. voor de betekenissamenhang van 'stoten' en 'hoopl:
stuik f.
Crompvoets 248, IEW 1034.
stuperen herhaaldelijk opduweh
(Gilze), een zetje geven (tilb.). thasp. stoepen 'een duwtje geven'. 4~
opstopper. Frequentativum bij stuipen 'bukken'. ~ stuipen 'bep. ziektei.
~ oudnoors stupa 'rechtop gaaji
staan'. Van dezelfde basis als lai.
stupere 'zich verbazen' en nl. ver\stuiken, die oorspr. 'stoten, slaarj'
betekent en stupel f.
Van Gestel 239, WNT XVI 290-292^
NEW 714-715, IEW 1033-1034, Va|i
Rijen 179, WNT XV 1776.
stur guur (vel.). Zal wel niet samenhangen met nl. stuur 'stuurs, onstuimig, guur', waarvan stuurs afgeleid
is, maar afkomstig zijn van een basis
die 'star' betekent en zo verwant zijft
met got. andstaurran 'wrevelig zijnj,
hgd. störrig 'weerbarstig', oeng.
stierne 'streng', oijsl. stirór 'onvriendelijk'.
Van Schothorst 208, IEW 1022.
sturel schommel (z.o. van de Baronib

hgd. stosz 'stapel'.
WNT XVI 279, TNZN VII 7, NEW
714.
stuiken stoten, neerstoten, neervallen
(n.oostnl., vla., brab.). = hgd. stauchen: 'stoten', fri. stukje 'stuiken' ~
no. stauka 'stoten'. Van een wortel
die ook aanwezig is in oind. tujâti
'stoten' (zonder mobiele s).
WNT XVI281-283, NEW 714.
stuiker sperwer (hasp.). Afl. bij stuiken f. Van een wortel die ook aanwezig is in oind. tujâti 'stoten'.
Rutten 224.
stuiten (over) uitbundig prijzen
(div.dial.). Misschien = stuiten 'tot
staan brengen' en dan ~ stoten. Een
semantische parallel biedt pochen «
hgd. pochen 'kloppen'. Een andere
parallel vormen van dezelfde basis
afkomstig gr. steütai 'hij belooft
opschepperig' en oind. stauti 'hij
prijst'.
L Th 543, WNT XVI 306-307, IEW
1035.
stuit ongezellig iemand, domme
meid (kemp.). Vervorming van stultus f.
Cornelissen/Vervliet 1213, Hoppenbrouwers (1996) 322.
stùlpe voorovervallen, omvallen
(Gemert, Bommelerwaard). Grondwoord van mnl. stolpelinge 'voorover' en van hgd. stolpern 'struikelen, voorovervallen'. Vgl. noors dialectisch stolpa 'houterig lopen', hgd.
stülpen 'omvallen', zweeds dial.
stjälpa 'omstorten', nl. overgankelijk
ww. stelpen 'over iets heen plaatsen',
nl. stolp, nl. stulpen 'omkeren' en
antwerps overgankelijk ww. stullepe
'neerstorten'. Betekenisontwikkeling:
een stolp of omgekeerd bord over iets
zetten > omkeren > omvallen > voor-
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sturende - swa

van Breda). Afl. van stuur f
'schommel'.
HCTD XXXIX 126-129.
sturende
piene
razende
pijn
(Ovezande, Hoedekenskerke). In
omvang versterkt mnl., mndd. stuur
'sterk, hevig' (= nl. stoer, ~ oind.
sthûrâ- 'groot').
Ghijsen 1025, 961, EW 367, Weijnen/Ficq-Weijnen 21.
sturie schommel (Hulsel, HogeMierde). Nevenvorm van stuur f
'schommel'. Zeker niet met verkleiningsachtervoegsel, maar vgl. nbrab.
zeisie 'zeis' met zeis. Udens wopie
'wapen' met nl. wapen.
O V I 234, HCTD XXXIX 126-129,
Weijnen 1980, 9-15.
sturig bronstig, gez. van een merrie
(limb., brab.). Afl. van stuur 'stuurs,
wild' (= mnl. stuur 'sterk', ohgd. stûr
'sterk', oudzweeds stür 'groot', oind.
sthürä-,dik\ nl. stoer, oostnl. stoer
'stevig')).
WLD I afl. IX 85, WBD 638, WNT
XVI 393, 405-409, Dijkhuis 10041005, IEW 1009.
sturkelen, storkelen, strukkelen
'stollen, stremmen' (Zeeuws, vla.,
zvla.). Afleiding bij mnl. storken
'stijf worden', oeng. storken 'stijf
worden', ono. storkna 'stollen', got.
gastaurknan 'opdrogen'. Abi. ~ sterk
(= perz. siturg 'sterk').
Ghijsen 1960, WNT XV 1981-1982.
stûrrieje druk vertellen (Gemert).
Afl. van historie 'geschiedenis' (« lat.
historia 'geschiedenis'), waarvan het
voorste deel is weggevallen.
Vos/Van der Wijst 158.
stuur schommel (ten z. van de
Maas). Misschien afl. van sturen
'richting geven'.
HCTD XXXIX 126-129, OT VI 389-

393.
stuut, stoet, stoeten, (dimin.) stuitje
boterham, eerste snee, bep. brood
(vla., Zeeuws, nholl., n.oostnl.). =
Duits dial. stiütn 'bep. brood'. Metaforisch = mndd. stut 'bil', ~ nl. stuit
'onderste deel van de ruggegraat'
(vgl. ohgd. stiuz, hgd. steiss, ablautend ~ stoten en eigenlijk betekenend:
'het stompe deel').
Kroesels 170, Jobse-Van Putten
1993, 11, EW 361, 366, Holthausen,
Die Soester Mundart, par. 78.
subben lurken (drents). ~ nl. zuivel.
Van een basis *seu-, die 'slurpen,
zuigen' betekent en ook aanwezig is
in zuipen, zuigen, lat. sugare 'zuigen'
en Iets sukt 'zuigen'.
Kocks 1209, IEW 912-913.
sumgèèl eind september (de tijd van
roggezaaien) (lonn.). = Sint Michael.
Diens feest is 29 september.
Bezoen 37.
supieten, soepieten zwezerik (div.
dial.). « sp. (alguna cosa di) chupete
'iets fijns' (afl. bij sp. chupar 'zuigen').
WNT XVI 573, De Bo 425, Cornelissen/Vervliet
1145,
Heestermans
1988,37.
suur, sier, seur schommel (n. van
belglimb., omg. van Budel). = afl.
van zwieren, ofwel ~ zuie f.
HCTD XXXIX 142-145.
suzantsie gewoonte (gron.). Met
metanalyse van s uit de verbinding:
dat is uzantie « fra. usance 'id.'.
Twents (in de) suzaansie 'verstrooid,
dronken' wijst op het dronken zijn als
gewoonte.
Ter Laan 901, Dijkhuis 1027.
swa, zwa, swaog zeis (n.oostnl.). Afl.
bij zwaaien gezien de zwaaiende
beweging bij het maaien. ~ zwad

swaitert - swiemsloagerg

'regel gemaaid gras'. Vgl. voor de g
gron. laog < laoi < lade.
TT XV 171, DB X 23-26,. IX 104114, Hadderingh/Veenstra 336, NEW
874 (ook andere etymologieën).
swaitert lieveling (als vleinaam)
(gron.). Vergroningste vorm van het
als relict gebleven fri. swietert 'id.' (=
eng. sweetheart 'id.'). Eerste deel =
zoet, tweede deel = hart.
Groningen II 207.
swans, zwans staart, penis (antw.,
hilv., dr., gron., venr.). = 16e-eeuws
nl. swants 'staart, penis'. « hgd. schwänz 'staart', afl. van een iteratief op
-zen bij hgd. schwanken 'slingeren'.
Vgl. voor de betekenisontwikkeling
naar het sexuele verouderd hgd. zagel
(= eng. tail, nl. dial. teil \ 'staart'),
dat ook 'penis' betekende.
Ter
Laan
904,
Kluge
689,
Schols/Linssen 568, Schuermans
Bijvoegsel 1883, 327, Naaijkens 146,
Kocks 1211.
swanse, swense couperen (Asten,
Cuyk). Afl. bij swans \.
WBD683.
swedderhekse heks die vergif spuwt,
venijnige vrouw (Twents). Het eerste
deel ~ nl. zwadder 'uitgespuwd
slijm', ~ vla. zwadderen 'brabbelen',
16e-eeuws nl. sw adder en 'water in
beweging brengen', eng. dial. swadder 'in water of modder ploeteren'.
Dijkhuis 1027, NEW 874.
sweer schoonvader, zwager (nholl.).
= got. swaihra 'schoonvader', lat.
socer 'schoonvader'. ~ oind. svâsûra'van de schoonvader'. ~ zwager (met
grammatische wisseling). Het ele-

ment sw- is terug te vinden in got.
svês 'eigen'.
Pannekeet 353.
swelen hooi op wiersen harken
(gron.). Afl. bij znw. zwil | of zweöl
IÎTer Laan 904, NW II 17-21.
swels, swins, swiens, swoelen^,
swens, (met paragogische f) swensjt
sinds, intussen, (gevolgd door dat;)
terwijl (brab., nholl., oostvla.). < wijlen, oorspr. verbogen vorm van wijl
'tijd', met voor en achter een bijwoordelijke s vgl. 's nachts.
WNT XVI 595, De Bont 1960, 64^
Pauwels 1958, 58, Heestermaris
1988,46.
swerres door de week (Nuenen).
Verkort uit des werkendaags of uit
alleen werkendaags met geanticipeerde s-.
Swanenberg red. 1993, 188.
swied mooi, vlug, buitengewoon,
voordelig (geldov., gron., wnl.). 'vel., n.utr. zwiej 'geil, welig, voorspoedig', nl. (ge)zwind, mnl. swide
bijw. 'krachtig', os. swïth 'sterk',
ofri. swithe bijw. 'hevig', got. swinttys
'krachtig'. ~ gezond. ~ lit. svëik^s
'gezond'.
Wanink 193, DB XII 48, Gallée 6%
NEW 205, Ter Laan 908, Trefwoord
XIII 180-181.
swiemsloagerg duizelig (gronj).
Samenstellende afl. van zwijm m£t
slaan 'met een ziekte treffen'. Herinnert aan demonengeloof; vgl. beslsg
ÎTT III26-28.

ta - takken

T
belglimb.). = temperen ~ temper \.
Bernaerts 117.
taffen, (met suffixen) taffele, tjaffele
met nogal wat beweging toch slecht
vooruitkomen (div. dial.). Misschien
van een wortel die 'stoten' betekent
en aanwezig is in gr. déphö 'ik
kneed', po. deptac 'treden' en arm.
tophel 'slaan'.
De Bont 1960, 645, WNT XVII 243,
IEW 203.
taggen twisten (limb., hagel.). = mnl.
taggen 'plagen'. Misschien ~ got.
tahjan 'rijten'.
WNT XVI 781, De Bont 1960, 648,
Tuerlinckx 616.
takken I pakken, aanraken, slaan
(wvla., antw., nholl.). = 16e-eeuws
tacken 'aanraken (?)', mndd. tacken
'aanraken'. ~ nholl. taken 'krabben'
(= mnl. taken 'pakken, krijgen' =
eng. take 'nemen', = ono. taka 'nemen' = fri. tâke 'wegnemen', got.
tekan 'nemen'). De medeklinkerverdubbeling (kk) en de daardoor veroorzaakte kortheid van de voorafgaande vocaal zijn te verklaren uit
intensiefformatie. Verdere etymologie onzeker.
Boekenoogen 1045-1048, De Bo 980,
Cornelissen/Vervliet
1218-1219,
Teirlinck 1491, ODEE 900.
takken II aambeien (limb., gron.).
Ofwel verkort uit aan het fra. ont-

ta, täte, taat, tatte vader (nholl.,
gron.). = hindel. 'grootvader'. Brabbelwoord van kinderen evenals gr.
tatä 'moeder', oind. tatâ- 'vader',
alb. tatë 'vader'. Vergelijk tatta 'dag'
in kindertaal en eng. dad 'vader'.
WNT XVI 678, ODEE 241, IEW
1056.
tàaiterig abnormaal puntig (katwijks). Afleiding van taait 'tuit' (=
dial. tuut Î II).
Overdiep 1940, 68.
taaps dartel, uitgelaten (dr.). Evenals
hgd. täppisch 'stuntelig' en hgd.
tappen 'tasten, op de tast lopen' afleiding bij o.a. laat-mhgd. tape 'poot,
hand', waarvan de oorsprong klankschildering is. Voor de betekenis
vergelijke men handig als afleiding
bij hand.
Kocks 1213, Kluge 1975, 770, Pfeifer
1413.
taat boterham (kerkr.). = nl. taart <
mnl. tarte 'taart' « fra. tarte, variant
van fra. tourte < lat. torta 'rond
brood'.
Amkreutz e.a. 270, EW 368, DELF
611.
tadel wratachtige uitslag (dr.). =
mndd., hgd. tadel 'gebrek' ~ oeng.
txl 'spot'. Verdere verwantschap
onzeker.
TNTLXLI 189.
taemperen
mengen
(n.
van
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tal - taogn

leend attaque lett. 'aanval' en dan
een relict van de demonologie ofwel
metafoor voor een soort uitlopende
takjes in de anus, waar de 14eeeuwse chirurg Scellinck al op wees.
WNT XVI 792, Weijnen/Ficq 23.
tal flink, kras (dr.). = 2e deel van got.
untals 'ongehoorzaam', oeng. getœl
'snel', ohgd. gizal 'snel, behendig'. ~
nl. taal, nl. getal ~ hgd. erzählen
'vertellen', hgd. zahl 'getal', ono.
tala 'vertelling, getal', ~ got. talzjan
'onderwijzen'.
Grondbetekenis:
'kunnende tellen en spreken'.
Sassen 1951, 53, NEW 718,
Falk/Torp 1243, ODEE 901.
talter, touter, tolter, toeter, toekter
schommel (wnl.). ~ tilter \. ~ oeng.
tealtrian 'rillen, schommelen'.
OT VI 389-393, HCTD XXXIX 129140, Hadderingh/Veenstra 274.
tamper
zuurachtig,
zuurzoet
(n.oostnl.). Contaminatie van amper
Î 'zuur, wrang' en tanger \.
DB VI 13-20,68.
tandekweern gebit (wvla.). Ss. van
tanden kweern Î 'handmolen'.
DeBo981.
tanger vinnig, kloek (Waas). = mnl.
tangher 'kloek', 16e-eeuws tangher
'scherp' = hgd.dial. zanger 'scherp,
begerig', ~ mhgd. zangern 'rukken'.
~ tingel f.
DB VI 19-20, Kluge 1975, 873.
tangerachtig hunkerend (Gent). Afl.
bij waasl. tanger f. ~ ohgd. himile
gizango 'tot de hemel dringend', ~
ohgd. gizengi 'reikend tot', ~ oeng.
tengan 'voorwaarts dringen'. Blijkens
verwante woorden als nl. tang, alb.
gegisch danè 'tang', gr. daknö 'ik
bijt' en oind. damsäyate 'hij doet
bijten' is de grondbetekenis: bijten.
Lievevrouw-Coopman 1419, IEW

201.
tansbeer zwarte aalbes (Aalst bij StTruiden). < sint-jansbeer \.
HCTD XI268.
tantemanjes,
tantewannekens,
tentemares koude drukte (zwvla.,
Gent). Volksetymologisch « fra.
tintamarre 'geraas, opschudding',
waarvan het eerste deel voorkomt jn
fra. tinter en het tweede deel duister
is.
Leiegouw XXXVI 199-202, DEUF
605.
tao taai (heerder, deventer). = eirid
15e-eeuws ni. tae, mndd. ta 'id.' eng.
tough 'id.' vergelijk ook oudnoors iä
'vastgetreden erf. Van germaaijs
*tanhu-. De nl. vorm op -/': taai wij^t
evenals duits zäh (< oudhgd. zahi
'id.') op daarnaast bestaan hebbehd
germ. *tanhi. Verwantschap met tätig
is onzeker. Er is een samenstelling
met negel 'nagel' in heerder taonêêgel 'dwangnagel', te vergelijken met
zaanlands taainagel 'persoon die 0p
zijn stuk blijft staan'.
Bosch 44, NEW 717-718, WNT IX
1497, Schiller/Lubben IV 502.
taoëter draad snot (veluws). = eng.
tatter 'vod'. = oudnoors tçturr 'vod'.
~ znl. tateren 'knoeien, bevuilen'.
Vgl. ook oudhgd. zata 'bosje haar'.
Van Schothorst 209, NEW 725.
täöffele, toffelen, taffelen karren en
huisraad voor het huis zetten bij plotseling verbreken v.e. verlovihg
(peell., kemp., Wijchen). Afl. vän
tafel.
Hoppenbrouwers (1996) 323-324,
Asten's Woordenboek 20, Van der
Vleuten 108-109, WNT XVI 769.
taogn, togen, teugen slepen, trekken,
voortgaan, op een bep. manier ploegen (n.oostnl., nholl., bommelerw.,
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taop - tawere
Swanenberg red. 1993, 125, Van de
Water 139, WNT XVI 1035, XVII,
1341, OV II 109, Mnl Wb VIII, 100.
tap etappe (leuv. ). « fra. étape.
Goemans 189.
taren, taeren afhuiden (brab.). rukkend scheuren (belglimb.). = mnl.
terren 'plagen' = hgd. zerren 'trekken' = meng. terren 'prikkelen'. ~ nl.
verteren. ~ oind. dar- 'splijten'.
WBD II afl 1, 28, Bernaerts 117 (andere etym.), Kluge 877.
tater I, tatter zigeuner (limb.). =
hgd. tater 'tartaar' = Ta{r)taar 'naam
oorspr. voor een bep. Mongoolse
stam'.
WNT XVI 979-980, Amkreutz e.a.
270.
tater II bep. huidaandoening, schurft
(oostnl.). = teter \, gecontamineerd
door tater I 'zigeuner'. Men drukte
met deze benaming het lichamelijk
vuile uit.
Berns 163-167.
taup, teip, tap schepblad aan het rad
v.e. watermolen, molenwiek, schoep
v. wanmolen (limb.). Ofwel met
lastig te verklaren / < alp f of met
metathesis « *palitta, afl. van lat.
pala 'schop'.
TT XXI 153-154, WLD I afl. IV 141,
II afl. III42-43.
(z'«) taw (hubbe) zijn bekomst krijgen (zlimb.). = valk. taw 'harde
brokken in de mergel' « lat. tofus
'tufsteen'. Wschl. al een ontlening uit
de Romeinse tijd.
PL XCII-XCIV, 405-406, Jaspars
481.
tawere zich druk bewegen (Oerle).
(Wschl. onder invloed van zich te
weer stellen) met pseudovoorvoegsel
versterkt weren (= hgd. wehren, got.
warjan 'weren', abl. ~ oind. värayati

vla.). = mnl. togen 'trekken', mndd.
togen 'trekken', fri. tôgje 'met moeite
dragen', eng. tow 'slepen', ono. toga
'trekken'. ~ nl. vdw. getogen, teugel,
tocht. Met grammatische wisseling ~
mnl. tien 'trekken' en betijd f.
WNT XVII 902-903, Sassen 68,
Hadderingh/Veenstra 281.
taop houten peg als sluiting van staldeuren (gemerts). Mogelijk = mhgd.
tape 'poot'; vgl. hgd. tappe 'poot'.
Vos/Van der Wijst 159, IEW 177,
Kluge 1975, 770.
taotel wankel (nbrab.). ~ tatelen
'wankelen' ~ vero. tateren 'beven,
sidderen'. Wschl. ~ dial. taotele f.
Wschl. klankschilderend.
Van Gestel 243, WNT XVI 1031.
taotele druk en onverstaanbaar praten
(oostnbr.). = eng. tattle 'babbelen'.
Achterh. täötelen 'kletsen' is een
klankvariant. Onomatopoetisch zoals
nl. tateren. Vgl. taotel | .
Hulshof/Schaars 122, Asten's Woordenboek4, 20, OV I 228.
taotewaol
wie moeilijk
praat
(westh.). Afl. van wnbr. en zvla.
taotewaolen 'onverstaanbaar praten,
brabbelen, wauwelen'. Samenstelling
van taotele f met waal 'frans sprekend iemand', waarmee onverstaanbaar praten wordt aangeduid.
OV I 228, WNT XVI 1034, eigen
mat.
taotolf, totolf sufferd (oostnbr.,
bommelerw., nbet.). = mnl. tatolf
'id.'. Eerste deel wschl. ~ tateren,
met de betekenis 'stamelen'. De vocaal is veranderd onder de invloed
van toot 'gezicht'. Tweede deel analogisch uit namen als Rudolf, Adolf,
Ludolf, waarin het identiek is met
wolf'bep. roofdier'. Ofwel het tweede deel = alf
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tebrekken - teheui

'afweren').
De Bont 1960, 648.
tebrekken breken (achtern.). = mnl.
tebreken 'id.', mndd. tobreken 'id.',
hgd. zerbrechen 'id.'. Het eerste deel
= lat. dis 'uiteen' (bv. in lat. discedere 'uiteengaan'), ~ gr. dia- (bv. in gr.
dialüo 'scheiden'). Het tweede deel =
got. brikan 'breken', ~ lat. frango
'breken'.
WALD 1993, 201.
teeg, teug bronstig gez. van een
hengst (limb.). In sandhi na -s ontstaan < steeg
'id.' (= stadig).
WLD I Afl. 9, 85.
teek I, tieëk toonbank, tapkast, buffet
(limb.). Met procope « lat. apotheca
« gr. apothëke' 'plaats waar men iets
neerlegt'.
Endepols 422, Amkreutz e.a. 271.
teek II tijk (nholl.). Jonge ontlening «
mlat. thëca 'bedekking, foedraal' «
gr. thëkë 'schede'. Uit een oudere
periode stammen Overflakkees tiek,
Twents tiek, kemp. tijk (= mnl. tike),
die ontleend werden toen Latijns
thëca zo gesloten werd uitgesproken
dat de e /e-achtig klonk, waarna later
weer diftongering optrad, zoals in
zijde « lat. seta. Nog ouder zijn Gemerts tiejk, Oerles (bedden)-tiejk,
venr. tïek, hgd. zieche, mndd. en mnl.
teke. Toen die « lat. thëca overgenomen werden, klonk de e slechts
enigszins gesloten, waarna deze in
het germ. wel een /e-achtige klank
werd, maar niet met oude î samenviel.
WBD 897, De Bont 1958, 59, Dijkhuis 1043, Landheer 250, NEW 734.
teel etensbord (ovla., ozvla.). = nl.
teil « lat. tëgula 'tegel'. Het herinnert
aan de tijd dat men niet van afzonderlijke borden, maar uit een ge-

meenschappelijke teil of schotel at.
TNZN VIII 1
teem iets wat iemand bezighoudt,
deun (dr.). « geleerdenlat. thema
'onderwerp' « gr. thema 'lett. het
gestelde' (~ gr. tithëmi 'ik stel').
Hadderingh/Veenstra 275.
teems, timst melkzeef (div. dial.). «
Romeins *tamisium « substraat (bljjkens fra. tamis 'zeef en Oudprovehçaals tamis 'zeef).
NEW 726, TT XXI 155-156, DB IV
97-103.
teers stok, balk (vla., brab.). = 16eeeuws teers 'stok, mannelijk lid', =
mndd. ters 'penis', eng. tarse 'peni$'.
Vgl. no. ters 'spijker', no. tras 'twijgen', tsjech. drasta 'splinter'.
De Bo 986, WVD II afl V 315, WBD
II afl. V 433, NEW 719
teeuws kieskeurig, eetlust hebbehd
(dr.). Ondoorzichtig ~ tessel | 'ki^s,
viesneuzig' en dr. tiezen 'met lange
tanden eten'.
Sassen 75, Kocks 1220, 1232-1233.
tegestruksie tegenspoed (Wee^rt,
kemp.). Contaminatie van obstructie
en tegenspoed.
De Bont 1960, 651, Cornelissen/Vervliet 1230.
teggeren plagen (limb., hagel.). =
(behoudens een ander suffix) dcfor
Van Hasselt in zijn uitgave van Kiliaen n.a.v. Kleefs 18e-eeuws teggh[er
'stok' vermeld teggelen 'sarre}i'.
Frequentatief bij limb. taggen \
'twisten'.
Schuermans 708, L. Th. 543, Tuerlinckx 616.
teheui achterover gez. van een kar
(Meierijs, bommelerw.). Sk. van te en
hoofde (3e nv. van hoofd 'bovenjste
deel'). Dus lett. 'op z'n kop'.
TT XXXVIII. 89.

tei - tennef

centverspringing.
NEW 729, Roukens Krt. 9.
telling jonge boom (dr.). Door suffixvorming < telg (= ono. tjalga 'dunne tak', oind. dalika 'houtblok'). Van
een basis die 'stuk hout' betekent en
ook aanwezig is in gr. déltos
'schrijftafeltje' en ono. telgja 'snijden'. Vergelijk voor de suffixvorming: velling < velg.
Hadderingh/Veenstra 276, NEW 728729.
teiloor bord (znl.). « fra. tailloir
'hakbord'. Jongere ontlening dan
teller \.
NEW 729, Roukens krt. 9.
telt, tilte schommel (Gooi). ~ oeng.
tealt 'onvast'. ~ eng. tilt 'overhellen,
wankelen'. ~ talter f.
HCTD XXXIX 129-140.
tem sterk verlangen (div.dial.). Vgl.
teem f.
Draayer 1936, 53.
tempel slaap (zwvla.). « dial. fra.
temple (> fra. tempe) < vulglat. tempula, met suffixwisseling < lat. tempora (mv.). 'de slapen'.
TNZN IV 2. DELF 598.
temper, timper beslag (Meierijs,
wvla.). = eng. temper 'geschikt
mengsel'. Afl. van temperen 'regelen' « lat. temperare 'mengen, zich
inhouden'. Uit deze betekenissen zijn
ook ontstaan die van: temperatuur en,
via de antieke vochtenleer, temperament: de vochten zouden nl. in een
bep. verhouding werken.
De Bont 1960, 658, De Bo 989, Van
der Vleuten 107, Asten's woordenb.
vierde druk, WNT XVI 1481.
tèn, tiëen hierheen (Meierij). = tegen
(bijw.).
DB XXV, 171-172.
tennef tiendschuur (venr.). Ss. van

tei vader (hasp.). Vgl. 16e-eeuws
teyte 'vader'. Evenals nholl., gron. ta
| 'vader' oorspr. brabbelwoord.
Rutten 228, Staelens 453.
teien gaan (Uden, Zeeland), van plan
zijn (Asten), (afl.) taaiere gaan (wnbr.). = (met grammatische wisseling)
nl. tijgen. ~ got. tiuhan 'trekken' =
lat. duco 'leiden'.
OV 1 228-229, eigen mat., Van Gastel
246.
teil staart, doorgeschoten halm, haverpluim (wvla., nholl., gron.). = fri.
teil (in de uitdrukking fen kop ta teil
'van top tot teen'), eng. tail 'staart',
got. tagl 'haar'. Vgl. serv. dlaka
'haar'. De bet. 'haar' zal de oorspronkelijke zijn.
WNT XVI 1372, Feist 355.
teinebed wendakker (w.kemp.). Ss.
uit bed 'strook van een akker' en
brab. tenne (= ten einde).
TNZN IX 6.
tekke de melkgift minderen (nholl.).
= mnl. tucken 'optrekken' = hgd.
zucken, intensivum bij hgd. ziehen
'trekken' (= got. tiuhan 'trekken'. =
lat. duco 'leiden').
Pannekeet 357.
tèkkelijk driftig, kort aangebonden
(kemp.). Afl. bij takken I f 'pakken'
(vgl. antw. tèkken 'pakken').
De Bont 1960, 648, Hoppenbrouwers
(1996)324.
telg deel van akkerland (oostnl.). ~
ono. telgja 'snijden, splijten', ~ oiers
dlongid 'splijten'. Grondwoord van
de plnm Tilligte.
NEW 729.
teller, telder bord (oostnl.). = hgd.
teller « fra. tailloir 'hakbord' (afl.
van fra. tailler 'snijden' < lat. taliäre
'snijden'). Deze ontlening is ouder
dan die van teiloor î gezien de ac-
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tent - tetse
getes 'gedwee' (wschl. afl. van mnl.
getesen 'genoegen'). Misschien ~
got. ungatassaba 'ongeregeld'. Van
een i.e. wortel die 'verdelen' betekent
en aanwezig is in oind. däti 'deelt' en
gr. dasma 'aandeel'.
Loquela 486, TNTL LVIH 257-260.
tet tepel, uier v.e. paard, vrouwenborst (brab., limb.). Mogelijk « fra.
tette 'tepel', dat zelf weer aan hét
germ. ontleend is gezien oeng. tit
'tepel', nl. ti{é)t. hgd. zitze 'tepel^.
Gezien gr. titthós 'moederborst' moét
de groep oorspr. een klanknabootsende vorm uit de kindertaal zijn.
WBD 361, WNT XVI 1718-1719,
WLD I afl. 9, 35.
tetel, teutel tuit, penis (belglimb.). =
ohgd. glosse toetel. Afl. bij teut f.
Grondwoord van hass. teetele 'pimpelen'.
Staelens 471, Rutten 230.
tetelzeer bep. uitslag (noordelijk
Zeeuws). Ss. met teter \.
Ghijsen 974.
teter bep. huidziekte (wvla.). = eng.
tetter 'bep. huidziekte' ~ hgd. zitterich 'huiduitslag' ~ oind. dadrü 'uitslag'. Geredupliceerde afleiding vân
een wortel die 'villen' betekent en
aanwezig is in gr. dérö 'ik vil' en ïn
hgd. trennen.
Berns 1983, 163-167, IEW 206-209i
tetken tarten, uitdagen (Twents). Afl.
van tarten (~ hgd. trotzen). Geen
verwanten buiten germ.
Dijkhuis 1038.
tetse touw aan paardetoom (gron.). =
hgd. dial. zucke 'touw om deur open
te trekken'. ~ ofri. tetsen 'naar zibh
toe trekken' (= nholl. tekke t = rntil.
tucken 'optrekken'). Men bestuurde
een paard met rukjes en trekken.
NTg 1945, 177.

tiena\é) en hof.
Schols/Linssen 451.
tent schommel (vel.). Vervormd <
telt t.
HCTD XXXIX 130.
terecht, tenrechte weer teruggevonden (div. dial.). Grondbet. 'op de
juiste (plaats)'.
De Bont 1960, 656.
termen goed gedijen (wvla.). Wschl.
afl. van term 'grens'. Dan is de
grondbet. 'zijn begrenzing naderen'.
WNT XVI 1585, WVD I afl. rund
150.
termienen stuipen (n.oostnl.). Mv.
van termijn (« ofra. termine < lat.
terminus 'grens') 'tijdstip, tijdsruimte'. Men beschouwde de ziekte als
zich herhalend op vaste tijdstippen.
WNT XVI 1592.
terren, téren durven (zovla., brab.).
= dorren f. Overgang d > t wschl.
vanuit een emotionele uitdagende
imperatief.
DB XXIII 134-136, Goemans 145,
Mazereel 37.
tesnuzzik zakdoek (Meierij). Ss. van
tes (= tas 'zak') en nuzzik f. Het
tweede deel heeft blijkbaar z'n betekenis verruimd.
De Bont 1959, 434.
tessel kies, viesneuzig (vel.). Afl. bij
gron. ww. tezen, tiezen 'uit elkaar
plukken, trekken' (= zw. dial. teisa
'pluizen', eng. tease 'plagen', fri.
tiezje 'verwarren'). ~ teisteren.
Hadderingh/Veenstra 276, Sassen 45,
TNTL XLI, 192-193, Heeroma 1951,
284.
tesselk, (met ander suffix) tesselig
kieskeurig (dr.). Enigszins verzwakkende afleidingen van tessel f.
Hadderingh/Veenstra 276, Sassen 45.
tessen tam maken (vla.). Afl. bij mnl.
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zakje'). Grondbetekenis 'puntig iets'.
Mogelijk « voor-indoeuropees substraat.
Bernaerts 118, NEW 741, Heestermans 1989, 58, eigen mat., Joos 649.
teuve tegenhouden (nholl.). = toeven
= mnl. toeven 'talmen, wachten,
arresteren' = fri. tôvje 'talmen,
wachten'. Abi. ~ ono. tëfja 'verhinderen'. Misschien ~ lat. damnium
'schade' (vgl. indemnisatie 'schadeloosstelling').
Pannekeet 359, Boekenoogen 1055,
EW378.
tichel, tikkel schommel (ten w. van
's-Hertogenbosch). Afl. van tikkelen,
frequentatief van tikken 'stoten, een
duw geven'.
OT VI 389-393, HCTD XXXIX,
160-161.
ticht {doen) belangstelling {tonen)
(Meierij). = mnl. ticht{é) 'aanklacht'
(vgl. betichten), 'aanspraak' (vgl.
hgd. verzichten auf 'afzien van') <
'aanwijzing' ~ {aan)tijgen, ~ got.
{gat)teihan 'verkondigen' (= gr.
deiknumi 'ik wijs aan', lat. dico 'ik
zeg'). Ofwel afl. van teien | 'erop
aftrekken'.
De Bont 1960, 659, MNCDN 1 8.
tièèg, téég taai (zlimb.). = nl. taai =
hgd. zäh = ohgd. zahl Vergelijk voor
de g meigen 'maaien' te Assen in
1556.
Weijnen 1991, 161, Tuerlinckx 610.
tieg oud genoeg om van de moeder
genomen te worden, drachtig, gereed
voor de braak, gez. van vlas (oostnl.).
= oudnnl. (ge)tijdig. De grondbet. is
dus: 'de goede tijd bereikt hebbend'.
Bezoen 1938, 53, Ter Laan 927
tiek teek (n.oostnl.). Mogelijk « fr.
tique, dat zelf uit het germ. ontleend
is, of = ndd. tike, welks / niet klank-

tetten, (afl.) tetteren, (afl.) tutteren
zuigen, drinken (brab.). Afl. bij tet f
'tepel'.
WBD 836.
teulen, tuilen ploegen (z. van Meierij). = telen = onfr. tilon 'oefenen',
ohgd. zilon 'zorgen voor', got. gatilon 'krijgen'. ~ ofri. tilia 'bebouwen',
eng. tili 'bebouwen'. ~ hgd. ziel
'doel', eng. tili 'tot', got. til 'geschikte gelegenheid'. De kleur van de
klinker is toe te schrijven aan oumlaut.
Van Sterkenburg: krt. 19, WNT XVII
3778-3779.
teumeg, tumeg, tuimeg niet druk,
niets doend (n.o.). = os. tômig 'vrij
(van)', = ohgd. zuomïg 'leeg' en
(zonder suffix) zw., no. torn 'ledig'. ~
Veluws beteumd | 'schaars bezocht,
niet druk', dr., twents tuinen, teuraen 'aarzelen, toeven'. Mogelijk is
de wortel door metathesis ontstaan uit
een vorm die hgd. musze 'het niet
gebonden zijn' opleverde.
TNTL XLI 200, Kocks 1264, Dijkhuis 1039, Broekhuysen 35, Bosch
44, Kroesels 91, Mnl. Hwb 1956 613,
Falk/Torp 1269-1270, Van Schothorst 40, 105 (andere etymologie ).
teure ga weg (wvla.) < wvla. geteure
'id.'. = heterofoon van gaat door.
Vgl. doorlopen.
Westvlaams Verbond, Mededelingen
XIII nr 1,4-5.
teut tuit van een kan, neus van een
schoen (nbrab., waasl., belglimb.).
Vgl. ijsl. toti 'snuit'. Umlautsvorm bij
znl. toot 'tuit, spits toelopend iets,
mond, gezicht, zoen' (= eng. tote
'kruin, top'). Ablautend ~ tuit (= nl.
toet 'mondje', Maidens toetje 'zakje', mndd. tute 'hoornvormig voorwerp' (> hgd. tüte 'spits toelopend
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Wschl. is de vorm met ts de oudste en
is het een intensiefvorm van een
verwant van nl. tarten, dat verwant
zal zijn met trots. Verder geen duidelijke etymologie.
Hoppenbrouwers (1996) 329, De
Bont 659.
tieskes slijmbeursje aan het been v.e.
dier (Westerloo). = Verkleinwoord in
het meervoud bij antw. tis 'schacht
v.e. laars' (« fra. tige 'stengell,
schacht v.e. laars' < lat. tibia 'scheenbeen, fluit'). De betekenisovergang is
dezelfde als bij fistel ' etterkanaal ' «
XdX.fistula 'pijp, diepe zweer'.
Berns 1983, 217, DELF 604.
tiet kip (wnbr., wvla.). Ontstaan uit
lokroep, zoals tuut I 'kip'.
Weijnen 1937, par. 207, WBD 951.
(zeu) tij {as) zo gauw als (Oerlè,
antw.). < tijde 'verbogen nv. van tijdt.
De Bont 1960, 650.
tijl, tiel bijeengeharkte regel hooi,
reeks graanschoven of griend, hók
van koren-schoven, rij (brab., geldj).
= hgd. zeile 'regel'. Van dezelfde
wortel als tijd.
TON kit. 11, TNZN VII 7, De Bont
1960, 652-653, NEW 734, Scholtmëijer 107.
tijlgat, tielgat, ielgat, telgat, teergat
vlieggat in bijenkorf (brab., vel.,
limb.). < *'f ijlgat (~ ijlen 'zich haasten').
De Bont 1960,653.
tij lij end geneigd om uit te stellen
(Oerle). ~ lijden 'duren'. Vgl. het
leed niet lang of..., geleden, verleden. Lett: '(lange) tijd durend'.
De Bont 1960, 651.
tijn, tien klein watervat met oren
eraan (nholl., brab., limb., grom).
(Via Romaans) « lat. tina 'vat'.
Roukens 156-157, krt. 17.

wettig samenvalt met de ee van teek
en de / van oeng. ticca. ~ arm. tiz
'teek', miers dega 'vliegend hert'.
Mogelijk ook ~ tikken: dan zou het
benoemingsmotief het prikken zijn.
NEW 726, EW 372.
tieko naar rechts, gezegd tegen een
aangespannen paard (Fijnaart). tiek ~
eerste deel van Texel, Texandria,
Teisterband ~ got. taihswa 'rechter',
~ lat. dexter 'rechter'; o misschien
naar analogie van holl. hier o en
daaro < hier-zo en daar-zo. Overigens
kent het wvla. tuko 'vooruit'.
Eigen mat, De Bo 1333.
tielens planken waar een bed op rust
(gron.). Vgl. til.
Ter Laan 928.
tielevree bep. spel dat lijkt op verlosser spelen (kruin.). « fra. délivrer
'verlossen', afl. bij lat. liberare 'bevrijden', afl. bij lat. liber 'vrij'.
Dek 86.
tieln paren (noordh.). = nl. telen
'voortbrengen' = ofri. tilia 'verwekken'. ~ hgd. ziel 'doel', eng. tili 'tot'.
W. de Vries 1895, 39, NEW 728.
tiels tochtig (dr.). = fri. tylsk 'teeldriftig, gez. v.e. vrouwelijk dier'. Afl.
bij nholl. tieln | 'paren'. Wschl. ~ dr.
tielig 'kribbig'. ~ nl. telen (= ofri.
tilia 'verwekken'. ~ hgd. ziel 'doel'.
Kocks 1231.
tiepeln met stokjes spelen (geldov.).
~ lat. tibia 'scheenbeen', ~ (maar met
mobiele s) lit. stiebas 'stok', Iets stiba
'staf, russ. stébelj 'stengel'.
Gallée 1895, 45, IEW 1015, Vasmer
III.
{zich) tieren zich gedragen (dr.). =
mnl. tieren 'geaard zijn, aarden'.
Mogelijk ~ no. tira 'kijken'.
Hadderingh/Veenstra 278, NEW 733.
tiertse, tierse tergen (kempenl.).
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tik - toaperig

(zeel.) = nl. tenten 'peilen' « fr. tenter
'proberen' < lat. temptare 'proberen'.
Ghijsen 981.
tintel tondel (zwnl.). ~ tondel. ~ hgd.
anzünden 'aansteken', got. tundnan
'aangestoken worden'. Geen duidelijke verwanten buiten het germ.
Blancquaert 339-343.
tintelen peilen (antw., Waas). Afl.
van tinte f.
Crompvoets 291, WNT XVII 191.
titsen met een plat steentje over het
water keilen, aanraken, prikken (znl.,
wnbr.). = Onomatopee.
OV I 229, WNT XVII236-237.
tjad flink (nholl.). = got. thiuth 'het
goede'. = oijsl. thyör 'mild', oeng.
ge-thïedr 'goed'. ~ oiers. tüath 'links,
noordelijk (bij vogelwichelarij duidde
links op geluk), ~ tjoud \.
Pannekeet 360, Feist 377.
tjakker merel (Tessel), kramsvogel
(limb.). Klanknabootsing.
WNT XVII 243, Keyser 201.
tjoud slecht (gron.). = fiï. tsjoed
'slecht' = got, thiuth 'het goede', =
tjad f 'flink'. Zeer merkwaardige
betekenisontwikkeling. Ligt hier
taboe aan ten grondslag?
Heeroma 1951, 284, TNTL LXV 12.
tnegentig negentig (ten n.w. van de
lijn Winterswijk-Oisterwijk-Herne).
= mnl. tneghentich 'id.'., ofri. tniogentich 'id.' Vgl. oeng. hundnigontich 'id.', got. niuntëhund 'id.'. Mogelijk is de begin -t een rest van
*hund, dat 'tiental' kan hebben betekend. De uitgang -tig, in grammatische wisseling met tien, = enkv. van
got. tigjus 'tientallen'.
MNCDN II 15-16 (andere, minder
wschl., etymologie).
toaperig, taperig ongeduldig, doldriftig (gron., dr.). Afl. bij taper

tik kip (antw., prov. Brabant). =
eerste deel van vla.-brab. tikkenhaan
'haan'. Geen verdere etymologie.
WBD951.
til houten bruggetje, hooizolder
(holl., utr., dr., Land v. Altena). =
ohgd. dilla 'plank, vloer'. ~ deel
'plank, dorsvloer', hgd. diele 'dorsvloer, plank', eng. dial. theal 'plank'.
~ skr. talam 'vlakte', lat. tellus 'aarde'. ~ oostfr. tilling 'losse planken
waarop een bed rust'. De grondbet.
was wel 'bodem' > 'plank'.
NEW 734, Hadderingh/Veenstra 278,
WNT XVII 117-118, Kocks 1233.
tilter schommel (overijs.). ~ telt \.
HCTD XXXIX, 130.
timp, tump driehoekig stuk grond,
puntig uiteinde, puntbrood (n.oostnl.,
nholl., Cuyk). = eerste deel van oeng.
{a-)timpian 'van spijkers of tanden
voorzien'. ~ tamp 'eind v.e. bep.
touw'. ~ tepel. ~ tomp f.
W. de Vries 67, Kamman 170,
WALD 1987, 35, WNT XVII 146148, FWH Supplem. 168-169, NEW
735.
tingel, tiengel, tengel brandnetel,
kleine spijker, angel, schaar van krab
of kreeft (wvla., oud-beierl., zeel.,
dr.). ~ nl. tang. Van een wortel die
'knijpen, bijten' betekent en ook
aanwezig is in gr. dóknö 'ik bijt' en
oind. daçati 'hij bijt' en tanger f.
De Bo 990, Opprel 86, Falk/Torp
1246, Ghijsen 978, Kocks 1234.
tinke zeelt (wvla., fravla.). « pic.
tinke 'id.'. Latijns tinca verschijnt pas
in de 4e-eeuw. Dus is de woordfamilie vermoedelijk aan het Gallisch
ontleend.
De Bo 999, Marteel 433, WNT XVII
171-172.
tinte langs een omweg informeren
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'driftig, levendig'. ~ vertaperd 'verbluft'. Afl. bij mnl. taperen 'spartelen'; ~ hgd. zappeln 'spartelen', dit
zijn weer afleidingen bij heterofonen
van eng. tap 'lichtjes slaan', ofri.
tapia 'plukken, trekken'. Grondbet.
van de wortel: 'aanraken, licht slaan'.
TNTLXLI190,IEW177.
tocheln lopen (Heerde). Iteratief bij
wvla. teugen 'voortgaan' (= ruin.
taogn 'slepen' = Urks togen 'slepen,
heen en weer dragen'). ~ got. tiuhan
'trekken', lat. duco 'trekken' en nl.
hertog (lett: die met het heer of leger
optrekt). Vgl. voor de voormondvocaal ofri. togia, oeng. togian 'trekken'. Vergelijk voor de ch vero. tochener naast togenaar 'geleider van
paarden'.
Bosch 45, WNT XVII 903, Sassen
68.
todden slepen, sjouwen, gaan
(n.oostnl., vel.). ~ gron. todde 'klein
vrachtje', ~ nl. tod 'vod'. ~ eng. tod
'struik', ~ ijsl. toddi 'grasbosje', ndd.
todde 'bosje, vrachtje'. ~ hgd. zotte
'manen. gez. van dieren'. Betekenisontwikkeling: 'plukje haar' > 'vod' >
'prul' > 'prullerig te werk gaan' >
'slepen, sjouwend gaan'. Misschien is
de betekenis verhouding tussen 'slepen' en 'bosje (haar)' te verklaren uit
de schommelende beweging van de
manen en de haren van schapen. De
korte vocaal is expressief tegenover
mhgd. zoten 'langzaam gaan' (=
tooien f 'slepen').
WNT XVII 298, Ter Laan 937, WNT
Supplement I 173, Sassen 47, NEW
737, Kluge 889, TNTL XXXII 300302.
toe I toen (holl.). In de verbinding
end{è) doe 'en toen' < doe II \ 'toen'.
Roeleveld 163.

toe II tot (oostnbr.). = hgd. zu - gr. de (bv. oikónde 'naar huis'), av. da
(bv. vaesmanda 'naar huis').
Roukens krt. 89.
toebak tabak (znl.). Niet zoals nl.
tabak en fra. tabac « spa. tabaco,
maar wschl. « eng. tobacco « Haiti
tobako 'bep. pijp voor tabakzuigers'.
Goemans413,NEW719.
toefelen afranselen (ovla., antw.).
Transpositie van toffel 'pantoffel'<
pantoffel.
WNT XVII438.
toeg, toog tak (Twents, achterh., dr<).
= os. tôgo 'id.', ohgd. zuogo 'id.'. ~
nl. twijg. Met zeer vroege aanpassing
aan casusvormen van twee.
Bezoen 1938, 48, Wanink 196, Hatfderingh/Veenstra 279, ALE 1, 2 bfe.
64-65.
toei, tooi teef, feeks (limb., hagel.). =
zuidwestduits zohe 'teef = ohgd. zoha
'teef, mndd. tô 'teef, rijnl. zöe 'vuile
vrouw', ijsl. tôa 'vrouwelijke vos'.
Ndd. töl(e) 'teef is daarbij een diminutief-vorming. ~ hgd. zucht 'teelt,
fokkerij', ~ toom 'troep dieren'. ~
got. tiuhan 'trekken' en hertog (lett.:
'wie aan het hoofd v.h. leger trekt 1).
Er werd nl. bij het geboren worden
van huisdieren getrokken. Voor de \-i
vergelijke men dial. koei < koe naar
het mv. koeien.
Kluge 1975, 889, WNT XVII 11291130, Staelens 132, Endepols 428,
Rutten234, EWDD2 1435.
toek I tak (n.oostnl.). = fri. tûke 'idl'.
Contaminatie van tak en toeg f.
TNTL XLI 197-198 (andere etymj),
ALE krt. I 22 en I 2 blz. 64-65.
toek II flink, schrander (drents, gronings). = nholl. tuik 'net, zorgvuldig,
goed onderhouden, vaardig, vlug', =
fries tuk 'bekwaam'. Vgl. nl. tuk

toeke - toeze

« ofra., fra. tourte 'pastei' < lat. torta
'taart'.
WNT XVII 648, EW 368.
toeske hoektand (gron.). Vgl. oe. tusc
'id.'. Wschl. ~ ono. tuska 'stoten'.
TNTL XLI 205.
toesken, toese, toesje ruilen (oostnl.).
= mnl. tuuschen 'id.' = hgd. tauschen
'id.'. ~ hgd tauschen 'misleiden'.
Grondbet. 'iem. in de handel bedrieglijk aanpraten'. Verder geen
duidelijke etymologie.
De Bont 1960, 677, Schols/Linssen
464, Hulshof/Schaars 125, EB II 29
aug, Amkreutz e.a. 272.
toeskeren voordelig ruilen (dr.).
Iteratief bij toesken f.
Hadderingh/Veenstra 280.
toetijd trek, verlangen (nholl.). ~
mnl. toetiden znw. 'steun, toeverlaat'.
~ getèjd f 'van plan' en betijd ] 'van
plan'.
WNT XVII 760.
(in de) toeze in de war (n.oostnl.). =
oostfri. (in de) tuse 'id.', sleeswijkholsteins (in de) tuus 'id.'. ~ mhgd.
zuse 'haarlok' ~ eng. dial. touse 'heen
en weer rukken', hgd. zausen 'uit
elkaar trekken'. = Eerste deel van
mhgd. züsach 'struikgewas'. ~ lat.
dümus 'struikgewas', ~ iers. doss
'bos'. De oorspr. bet. zal geweest zijn
'draderige massa'. N. oostnl. toest
'verwarde bos' (ook in: in toest 'in de
war') met hiervan afgeleid n.oostnl.
toesterig 'verward, brommerig, vervelend' gaat op toeze terug. Gron.
toesken 'in de war brengen' is een
andere afleiding bij het werkwoord.
N.oostnl. toezebol 'lisdodde' (waarnaast toestebol, toessebolte, toerebol
en toetebol) is een ss. bij toeze.
N.oostnl. (in de) toezei 'id.' kan
gezien eng. tous le 'heen en weer

'korte snelle stoot' en tuk f II en tuk
f III. ~ nl. teugel 'lijn waaraan met
trekt', hgd. ziehen 'trekken', lat.
ducere 'trekken'.
Kocks 1240, Boekenoogen 10801081, EW (1997) 392.
toeke teef, slet (n.oostnl., vel.). Vgl.
hgd. zucke, zauke. Wschl. ~ toei f.
WNT XVII480, Kocks 1240.
toeken, tokken, tukken trekken,
rukken, mank gaan, blijven hangen,
slordig naaien (div. dial.). = eng. tuck
'optrekken', hgd. zucken 'trekken',
fri. tukje 'kloppen'. ~ fri. tuke
'werktuig om te steken'. Intensiefvorming bij lat. duco 'ik leid', got.
tiuha 'ik trek'.
Hulshof/Schaars 124, Van Doorn
224, WNT XVII 921, Ter Laan 940.
toeker wildstroper (brab., ovla.). Afl.
bij toeken f. Het mhgd. zucken heeft
de betekenis ontwikkeld tot 'roven,
stelen', wat dicht bij 'wild stropen'
ligt.
TTXLI 115-116, TNF 123/1.
toei veenlaag onder klei (gron.). =
mndd. tül 'bos haren' = nl. tuil
'bloemboeket'. Grondbet. zal 'vezel'
zijn. Het woord is nl. ook ~ tod en
ono. taug 'vezel'.
Crompvoets 284, NEW 753.
toemaat, tommet nagras (brab.,
ovla.). Ss. van toe in de betekenis 'er
nog bij' en hgd. mahd. vdw. van de
wortel van maaien. ~ eng. meadow
'weide' en de plaatsnaam Made.
Weijnen 1937, par. 218a, TON, kit.
3, De Bont 1960, 676, WVD 120.
toemetketje in de herfst geboren
katje (oostnbr.). Ss. van toemaat Î,
dat hier de herfst is gaan aanduiden,
met katje.
Swanenberg 1987, 220.
toert, toet vsch. soorten gebak (znl.).
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vocaal (mndd. tummelen 'in een kring
rondspringen', fri. tommelje 'id.',
hgd. tummeln 'afrijden') geen onder
invloed van m verkorte vorm, maar
wèl ~ tuimelen (= hgd. taumeln
'wankelen', fri. tumelje 'id.').
WNT XVII 983.
tomp hoek aan een wendakk^r
(limb., Gemert). = ohgd. zumpfo
'penis'. ~ timp f. Mogelijk is tump |
eer identiek met tomp.
WLD I afl. I 116, Vos/Van der Wijst
163.
tongel kleefkruid (Oldambt). « een
latere ontwikkeling van ono. thçngïdl
'stengel van zeewier', afl. bij dep.
tang 'zeewier', ono. thang 'zeewie]*'
(met ontleningen zoals eng. tang
'bep. zeewier'). Van een wortel die
'dicht worden' betekent en ook aanwezig is in nl. dicht en lit. tânkiis
'dicht opeen'.
Ter Laan 941, ODEE 902, IEW 1068.
tonte klap, vod, smerig wijf, vel (o^>k
op melk) (n.oostnl.). = mndd. thuridt
'tand, rommel', ndd. tunte 'onnozele
vrouw, sukkel'. Geen verdere verbreiding. ~ dr. tonten 'knutseleb,
slecht naaien'.
WNT XVII 1102, Sassen 50, Kocks
1249.
toog bakslee, duwslee, arreslèe
(nholl., gron., geld.). Afl. bij ww.
waarvan het vdw. getogen is en de
bet. 'trekken' (mnl. tien 'trekken', làt.
duco 'ik leid'). Dan was die slçe
oorspr. getrokken en niet geduwd.
Daan 1950, 90, WNT XVII 11111112.
tooghaam zwenghout (zlimb.). Het
eerste deel = hgd. zug 'trek, het trekken'. ~ toog t 'bakslee'. Vgl. vobr
het tweede deel hemke | 'id.'. I^e
lange vocaal is of te verklaren uit Het

rukken' reeds een oude afleiding zijn.
WNT XVII 867-868, ODEE 933,
NTk IV 67.
toftaal aalbroed dat de rivier optrekt
(Hardinxveld). Het eerste deel hypercorrect < tocht, afl. bij mnl. tien (=
got. tiuhan) 'trekken'. Vgl. toeken f.
Van Doorn 188.
toge, toog, taoge grote hark (dr.,
gron.). = toog Î 'bakslee'.
WNT XVII 1106, Kocks 1246.
togen tonen (wvla.). = mnl. togen
'id.', hgd. zeigen 'id.', got. ataugjan
'id.'. ~ oog; de t is een overblijfsel
van een prefix.
De Bo 1011.
tokelen op en neer gaan, gez. v. dobbers (zaanl.). Afl. bij 16e-eeuws nl.
token 'verliefd stoeien, stoten'. Intensiefvorming bij got. tiuhan 'trekken'
en lat. duco 'laten oprukken'.
N Tk IV 66.
tokkele, tokken zeurend pijn doen,
bv. gez. van een kies (nholl.). Vgl.
tokkelen 'een snaar doen trillen'. Afl.
bij toeken | .
Pannekeet 362.
tóksn grappen (ruin). ~ dr. tokn 'met
zijn ene been trekken'. ~ tokelen | .
Blijkbaar werd met zijn ene been
trekken als grappig beschouwd.
Sassen 50.
tolven wentelen, rollen (zaanl.). Afl.
bij heterofoon van ono. tolla 'loshangen': misschien ~ oind. dolita 'wankelend'. ~ talter f.
Boekenoogen 1070-1071.
tom aardappelkuil (belglimb.). = mnl.
tomme 'graf. « wa. tombe 'aardappelkuil' < kerklat. tumba 'graf « gr. tümbos 'grafheuvel'.
Veldeke 1993, 13-14.
tommeien tuimelen (n.oostnl.). Gezien de grote verbreiding van de korte
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feit dat het woord door een vocalisch
beginnend suffix gevolgd is of uit
volksetymologische aanpassing aan
haam 'gareel', begunstigd door het
feit dat het zwenghout met strengen
aan het gareel vastgemaakt wordt.
MNCDN III 7-13,
tooien slepen, torsen (gron.). = mhgd.
zoten 'langzaam gaan', ~ hgd. zotteln
'sjokken', ~ todden | 'slepen, sjouwen, gaan'.
Ter Laan 941.
tôôke (mv.) uitlopers van aardappelen (sliedr.). = mv. van took 'uiteinde
van kruiwagenboom, sieraad aan
vrouwenmuts'. Misschien ~ zwaabs
zauche 'teef en van een i.e. basis deu
'trekken'. De concrete betekenis
vindt men ook in ohgd. zeotar 'dissel'.
Buizert-de Bruijn 46, WNT XVII
1135-1137, IEW 221.
toom gezamenlijke uit één dracht
geboren biggen (n.oostnl.), vlucht
(gez. v. vogels), troep, broedsel. =
toom 'leidsel' = eng. team = ono.
taumr. Afl. bij mnl. tien 'trekken'(—>
betijd f). Vgl. voor de betekenisontwikkeling hgd. zucht 'teelt' als afl. bij
hgd. ziehen 'trekken'.
WNT XVII 1137-1152.
toon teen (nnl.). = eng. toe 'id.', hgd.
zeh 'id.'. De klinker is noordzeegermaans. De n komt analogisch uit het
mv.
Weijnen 1991 kit. 17.
toortel keutel, gedraaide franje, spil
van een spinnewiel (vla.). Met suffixverandering van -el voor -// « ofra.
tortil 'gedraaid lint' < lat. tortilis
'gedraaid', afl. bij lat. torquëre
'draaien'.
De Bo 1012-1013, WVD II afl. III,
10, WNT XVII 1321-1323.

toppee bij een paard tussen de oren
naar voren hangend bosje haar (n.w.
van de Belgische Kempen en ten z.
van Bergen-op-Zoom). « fra. toupet
'kuif, afl. van ofra. top 'kuif «
Frankisch *top (= hgd. zopf 'haarvlecht').
WBD 560.
torrewever meikever (wvel., utr.). =
(afgezien van de eind -r) 16e-eeuws
nl. tort-weuel 'mestkever', oeng.
tordwifel 'mestkever'. Het eerste deel
= tort I | 'uitwerpselen', het tweede
deel = eng. weevil 'korenmijt', zw.
vijvel 'korenmijt' (~ lit. väbalas 'kever'), afl. bij nl. wiebelen van een
wortel die 'heen en weer bewegen'
betekent en ook aanwezig is in nl.
weven en eng. waver 'wankelen'.
NTk IV 70-71, IEW 1114-1115,
NEW 833.
tort I uitwerpselen, drek (div. dial.).
= oeng. tord, eng. turd, ono. tord,
beiers zort. Afleiding bij teren, dat in
het mnl. ook 'verteren' betekent.
WNT XVII 1572-1573.
tort II, toor onrecht (belgnl., limb.).
Evenals ndd., hgd. tort « fra. tort
'ongelijk' < vulglat. tortum 'lett. verwrongen iets'.
WNT XVII 1573, DELF 609.
toske, tosse, töske dikke zode, plag,
bosje haar (achterh., twents, vel.). =
eerste deel van achterh. toskenpap
'pap van brood en melk'. = mhgd.
zusach 'struikgewas', eng. tussock
'graspol', eng. dial. tusk 'graspol'.
Uitbreidingen van woorden waarin de
velare slotmedeklinker nooit aanwezig is geweest: mhgd. zuse 'struikgewas, haarlok', noors dial. tos 'rafels'.
~ hgd. zausen 'rukken, scheuren',
ndd. teusen 'hooi schudden', eng.
touse 'rukken', eng. tousy 'in de war'

tosseree - traliebezie

gingsvormen (zoals ono. tawiöo 'ik
maakte') binnengedrongen.
OV 1230.
touwen II leer na het looien afwerken
(brab.). = touwen I Î 'druk bezjig
zijn'.
WBD II647.
touwke eenjarig schaap dat voor het
eerst lammeren krijgt (westerkwi).
Verkleinwoord (met aan het beg^in
vastgegroeid lidwoord) van mil.
ou(we), hgd. dial. aue 'ooi, schaajp'
(= nl. ooi behoudens het vocalisrhe
dat uit de verbogen vormen komt), =
lat. ovis 'schaap', gr. ois 'schaap',
oind. óvi- 'schaap'.
Ter Laan 947, W. de Vries 1895, 77.
touws mak, gekalmeerd (veluw$).
Afleiding van touw. Vergelijk Epfes
touwskleppel 'spoorstok waaraan de
strengen worden bevestigd' en gewestelijk in de strengen zetten 'ha|rd
doen werken'.
Van den Bremen-Van Vemde eia.
178, Mulder 135, Van Dale 12e dr.
2953.
tozen sukkelen, prutsen (z.w. hopk
van Brabant). = eng. dial. toze 'iiit
elkaar plukken'. ~ tosse f.
WNT XVII 1711.
tra, trade, traai, traag pad, plaats
waar vee geweid mag worden, Wagenspoor (div. dial.). = eng. trade
'handel', mndd. trade 'wagenspoor'.
Afl. bij treden.
WNT XVII 1711-1713, Sarauw 25.
trad stap (n.oostnl.). Ablautend ~
treden, tred.
WNT XVII 1795.
traemsel korenbloem (achterh.). Afl.
van tremse Î 'id.'.
Hulshof/Schaars 126.
traliebezie aalbes (antw.). Contaminatie van aalbes en troskesbeezie.

~ tozen t en buiten het germaans
oiers doss 'bos' en lat. dümus 'struikgewas' (< *dusmus). De grondbetekenis moet wel 'kapottrekken, draderige massa' geweest zijn. Van veel nl.
woorden zoals Weerts tusberen
'veenbessen', Oerles tus 'dikke laag
gras en onkruid', Gemerts tus 'plag',
Maas-en-Waals tosse 'graszode' en
Heerdes tóse 'graszode' is niet te
beslissen of de s uit sk ontstond zoals
in nl. wassen naast hgd. waschen dan
wel er nooit een velaar aanwezig was.
In veluws tors 'plag' is de r later
ingeschoven, zoals in veluws murs
'mus' naast nl. mus. Vgl. voor de k
mnl. hornic 'hoek' naast hoorn en
hulk naast hol.
De Bont 1960, 664, Heukels 268,
Vos/Van der Wijst 164, 166, Van Oss
129-130, Hulshof/Schaars 125, Dijkhuis 1060, ODEE 950, EDD VI 276,
IEW 178, Kluge 1975, 876, WNT
XVII 4236, 1561-1562, Weijnen
1991, 165, Van Schothorst par. 101,
Bosch 45, Kluge 1975, 876, ED 208,
NEW 273, 742, Mulder 135, NEW
742.
tosseree tafelzeil (zeel.). « fra. toile
cirée, ~ fra. eire 'was' < lat. cëra
'was'.
Ghijsen 989.
tóts
verwonding,
beschadiging
(gronsvelds). = nl. toets. Ontlening
uit het Frans (vgl. fr. toucher 'aanraken'). Voor de klinker vergelijke men
maastrichts tósj voor toets (bv. v.e.
piano).
Jaspars 490, Endepols 429.
touwen I druk bezig zijn (n.o. Meijerijs). = (vol)tooien, got. taujan
'doen'. Het ouw-vocalisme, ook aanwezig in mnl. touwen 'gereedmaken',
is analogisch uit bepaalde vervoe-
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richting gaan'), oeng. trendan 'rollen', ndd. tründelen 'rollen', oeng.
trinda 'bal', nl. omtrent, mndd. trent
'omtrek'.
Tuerlinckx 632, EW 381, ODEE 940.
traogel, trôôjel trekpad, jaagpad,
weg naar de molen (znl.). = mnl.
traghel 'sleepnet' « lat. tragula
'sleepnet'. Het verbindende element
in de betekenisontwikkeling was:
'slepen'. Mogelijk echter ook afl. bij
traag (= tra Î).
NEW 744, WVD II afl. V 13.
traop, traap voetspoor (dr.). ~ mnl.
betrapen 'betrappen, vinden'. Buiten
het germaans alleen ~ lit. drebéti
'sidderen'. Vormen met pp zoals
trappen hebben een emfatisch karakter.
Kocks 1254, NEW 745.
travalje, stravallie hoefstal (zwnl.,
brab., zholl.). « fra. travail 'id.' <
vulglat. trepalium 'uit drie palen
bestaand martelwerktuig', waarvan
het begin vervormd is uit tri- 'drie'
en het tweede deel palus 'paal' bevat.
Van Sterkenburg afl. 18, Ghijsen 949,
DELF 616.
travats pak slaag (aarsch.). Klankschildering.
TT XI 216.
trebbel, tribbel, drebbel (geluid
van) drie op elkaar afgestemde klokken (wvla.). Evenals eng. treble «
ofra. treble < lat. triplus « gr. triplous
'drievoudig'.
De Bo 1021, ODEE 939
treef balk (maastr.). « fra. tref 'id.' <
lat. trabem (4e nv. v. trabs 'balk').
Kerkr. troaf 'id.' heeft zijn donkere
klinker onder invloed van fra. afleidingen als travée of onder invloed
van travail 'hoefstal'.
Endepols 433, Amkreutz e.a. 274,

HCTD XI 246.
trampelen trappelende bewegingen
maken (nl.limb.). = mhgd. en mndd.
trampeln 'met zware stappen lopen'.
Mndd. trampen 'stampen' en nl. dial.
trampen 'stampen' missen het /suffix. Evenals ablautend got. anatrimpan 'in het nauw brengen' verwant met (maar zonder nasaal) trappen en lit. drebii 'sidderen, beven'.
WLD I afl. IX 78, NEW 745, IEW
204.
trampen trappen (znl., geldov., bet.).
= eng. tramp 'id.', mndd. trampen
'met de voeten stampen', ~ hgd.
trampeln 'stampen, trappelen', abl. ~
got. anatrimpan 'toedringen op', abl.
~ mhgd. trumpfen 'hard lopen', no.
dial. trumpa 'stoten, duwen'. Oude
genasaleerde vorm ~ trappen en po.
drabina 'ladder'.
WNT XVII 1878, Roelofs e.a. 139,
EW381.
tränke moot, schijf (Brugge, Oostende). « pic. tranque (= fra. tranche), ~
lat. truncare 'afsnijden'.
TT XXXV 218, DELF 614.
transeneren
kwellen
(AchelHamont, ensch.). = mnl. transineren
'afpersen'. Gevormd onder ontlening
aan fra. transe 'grote schrik'. Dit
laatste is een afleiding bij fra. transir
'sterven' (= lat. transire, ss. van trans
'naar de overkant' en ire 'gaan').
Waarschijnlijk heeft bij de vervorming fra. rançonner 'afpersen' een
rol gespeeld.
Bernaerts 119, Bezoen 1938. 33.
tränten wandelen, langzaam gaan
(hagel., klbr., wvla.). = 16e-eeuws
tränten 'langzaam gaan'. ~ trant
'wijze' (= mnl. trant 'schrede'). ~
dial. trendel | 'klein wieltje', eng.
trend (znw. 'loop' ww. 'in een bep.
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tremp, tremt, (met suffix) trempel
grasstrook als akkergrens (antw.).
Wschl. ~ nl. trampelen 'trappelen' (~
got. anatrimpan 'in het nauw brengen'). Het is een strook waar men
over kan lopen.
WBD 251.
tremse,
trempse
korenbloem
(twents). = hgd. tremse 'id.'. ~ mhgxl.
tremen 'lichtend zijn', mhgd. treinz
'glans'. Geen verdere etymologie.
Dijkhuis 1065, Kluge 788.
trendel klein wieltje aan spinnewiel,
karnstok (nbr., antw., wvla.). = mjtil.
trendel 'schijf, pannekoek', ehg.
trendle 'ronde 'trog'. Afl. van mndd.
trent 'cirkelomtrek' (over in nl. omtrent), ~ oeng. trendan 'rollen'.
De Bont 1960, 669, Mnl Wb VIII
682, WBD 1044, WNT XVII 2647,
EW 382.
treugel, treuëger, truchel meelbak,
kaar in molen (limb.). ~ trog (= etig.
trough 'trog', ono. trog 'trog, bak').
Afl. van een basis die 'boom' betekent en ook aanwezig is in eng. tree
'boom' en russ. derevo 'boom'.
WLD II afl. III 124, 119, Veldéke
1991, 186.
trezel zeef (znl.). Ablautend ~ trijzel
ÎWNT XVII 2722-2723.
tribol boomwagen (wvla.). « fra.
tribal 'halsjuk, aan runderen vastgebonden stuk hout om het gaari te
bemoeilijken'. Evenals travalje Î
'hoefstal' uiteindelijk « vulglat. frepälium maar wegens de b te beschouwen als oorspronkelijk niet
noordfrans.
LB XXXII 235-250, FEW XIII; II.
Teil 287-292.
triefel minderwaardig spul, onbeduidend iets (noordelijk Zeeuws). Vgl.

DELF 616, REW 732.
trèèfele oneerlijk zijn, stoeien, prutsen (wvla., Zeeuws, hagel.). = eng.
trifle 'beuzelen' (wschl. « ofra. trufler 'bedriegen, spotten').
WNT XVII 2797-2799, ODEE 942.
treem, triem sport v. ladder of stoel,
zij stuk van ladder, burrie, verbindingsbalk (nnl., vla.). Abl. ~ nl.
traam, hgd. tram 'balk', eng. tram
'tram' (vgl. de betekenisontwikkeling
bij spoor). Grondbet. wschl. 'stok'.
TNZN III 7, WNT XVII 2289-2292,
WVDIIaflV261,20.
treil karnstok (kemp.). = n.oostnl.
tril(le) 'spoelwiel, molenspil'. <
trendel | .
WBD 1044.
treit leren omwikkeling van het
haam, leren lus aan het gareel (brab.,
wvla., zeel.). « fra. trait < afl. van lat.
trahere 'trekken'.
TT VII 83, VIII 82, Ghijsen 992,
WBD 695-696, WNT XVII 23882389.
trèkbal mallejan (limb.). « waals
trikebale (= fra. trigueballe). Verdere
etymologie onbekend.
Endepols 433.
trekel, triekei, triechel, krekel,
kriekel egketting (limb.). Afl. bij
mnl. treken (~ trekken) 'trekken'. Het
ww. is uitsluitend wgerm. en stamt
mogelijk van het hunnebeddenvolk,
dat het begrip 'zwaar slepen' gekend
moet hebben.
WLD 1 afl. II 134-135, NEW 747.
tremel, tremer kaar van een molen
(znl.). Afl. bij ouder nl. treme 'id.' «
fra. trémie < lat. trimodia 'vat met een
inhoud van drie schepels' (vgl. lat.
tria 'onz. drie' en lat. modus 'maat').
Veldeke 1991, 183-185, Stroop 1977,
206-208, WVD II afl. V. 260, 270.
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triepe - troshoup

eng. trifle 'nietswaardig iets'. « ofra.
trufle 'bedrog, spot' (~ ital. truffa
'bedrog').
Ghijsen 993-994, ODEE 942.
triepe lastige vrouw (Zeeuws). Singuliere vorm van wvla. tripe 'ingewanden v.e. slachtdier, ontuchtige
vrouw' « fra. tripe 'ingewanden v.e.
slachtdier'.
Ghijsen 993.
triëren wannen, sorteren (limb.). « fr.
trier 'sorteren'. Verdere etymologie
onbekend.
WLD I afl. IV, afl. V, 52, 143, DELF
619-620.
trijzel zeef (znl.). ~ trezel \ 'zeef. ~
treuzelen. ~ n.oostnl. triezeln 'draaien, tollen'.
Ter Laan 953, Kocks 1260, WNT
XVII2812-2813.
trikbol boomwagen (fravla., n.o. van
prov. Luik). Vervorming van tribol f
onder invloed van ww. trekken.
LB XXXII 236-237.
trissap zoethoutje (Zonhoven, Genk).
< krissap, ss. van krisse | en sap.
HCTD XIX 319-328.
troddelen slordig werken (hagel.,
zlimb.). ~ gronsv. trôddel 'onverzorgde slecht geklede vrouw', ~ hgd.
trödel 'handel in gebruikte spullen',
hgd. trödeln 'z'n tijd verbeuzelen'.
Verder geen etymologie.
Tuerlinckx 636, Jaspars 495, Kluge
1975,791.
troele, truele, trule rollen (div. dial.). Singuliere varianten van trulle f
'rollen'.
TT VII25.
troephoon,
traophoon
kalkoen
(belglimb.). Volksetym. < heterofoon
van hgd. truthuhn 'id.', waarin trutwschl. ~ oeng. órütian 'zwellen van
trots of woede', ono. thrütna 'zwel-

len'.
Roukens 371-373, krt. 78, Kluge 795.
troffel graanschop, metselaarsschep
(div. dial.). = mnl. troffel, door accentverspringing ontstaan naast truweel « ofra. truelle < laatlat. truella,
verkleinw. van lat. trua 'pollepel'.
Veldeke 1992, 18-20.
troffelschup graanschop (zlimb.).
Tautologische ss. Het eerste element
= troffel. Î
WLD I afl. IV 146-148.
trondelen traag gaan, rondzwerven
(gez. van zaken) (wvla.). ~ mndd.
trunt 'rond'. ~ eng. trundle 'rollen'.
Abl. ~ oeng. trendan 'rollen'. ~ trendelf.
TNTLXLL203.
trop troep (oostnl., vla.). ^ troep
maar of« mlat. troppus 'id.' óf« ofri.
trop 'id.' (~ terp, dorp, ~ miers treb
'huis'). Hgd. dial. dorf 'bijeenkomst
van vrienden' verbindt de betekenissen 'dorp' en 'troep'.
WNT XVII 3302, Weijnen 1937,
182-183, NEW 128-129.
troppelbees aalbes (Aalst). Het eerste deel = verkleinwoord van trop Î
'troep, tros', het tweede deel = got.
(weina)basi 'druif en nl. bezie.
WNT XVII 3326, Weijnen 1980, 10.
troshoup brandstapel voor het SintMaartensvuur (venl.). ~ venl. trosse
'materiaal verzamelen voor het SintMaartensvuur'. ~ no. tros 'afval van
bomen', ono., ofri. tros 'boomstomp'.
~ oeng. trus 'rijshout als brandstof
(= eng. trouse 'kreupelhout, afgeknipte twijgen'. Mogelijk is er verwantschap met got. triu 'boom' en
verwanten.
Alsters e.a. 262, Falk/Torp 1288
(geeft een andere onzekere etymologie) TT LIII, 104.
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trot - tsumtig

zelwerk doen, treuzelen, snoepen,
verruilen (wznl.). Afl. bij vla. trutsen
'treuzelen' en (zonder s-infix) trutten
'treuzelen, beuzelpraat vertellen'.
Hoewel formeel te verbinden mët
mnl. trotten 'stappen', hgd. trotteln
'langzaam gaan' en met got. trudln
'stampen' en nl. treden en mogelijk
met oind. dräti 'loopt', toch te beschouwen als affectieve jongere vorming.
WNT XVII 3585-3586, NEW 752.
tsak (mv. tsaGGé) punt (kerkr.). =
mndd. tagge 'twijg', n.o. dial. tagg
'punt'. ~ nl. tak (= mnl. tacke 'tak,
punt, spits', hgd. zacken 'punt,
spits'), waarvan de k expressieve
oorspong heeft. Substraatontlening?
Amkreutz e.a. 275, NEW 720.
tserel zuring (kerkr.). « fra. surelle
'id.' (een vorming met aan het Germaans ontleend zuur). Vgl. voor de
beginklanken kerkr. tsint (= sint),
tsoep (= soep), tsoat (= soort).
Amkreutz e.a. 276, NEW 872.
tsiedoeng krant (zuidelijk Duits
grensgebied). Vgl. hgd. zeitung
'krant' (= nl. tijding 'bericht').
Roukens 293-294
tsimmer kamer (kerkr.). Vgl. hgd.
zimmer 'kamer' = mnl. timmer 'gebouw' ~ lat. domus 'huis'.
Amkreutz e.a. 278.
tsjarlie wagenmaker (brab., vlak aan
de taalgrens). « Luikerwaals tchârlî
'id.' (= pic. carlier 'id.' » ouder ovtla.
carlier 'id.' (= zuidelijk ovla. karlie
'id.', karlier 'id.')).
TTXIX116,TNZNIXnr. 5.
tsumtig zeventig (dr.). = mnl.
tseventich 'id.'. ~ os. a{n)tsïbunta.
oeng. hundseofontig. Vgl. got. sibuntehund. Zelfde t als in tnegentig
Î-

trot vruchtenmoes (znl.). Onomatopoetisch.
WNT XVII 3358.
trotten mokken, chagrijnig zijn,
snotteren, diarree hebben (bunsch.,
zeel., ovla.). Oorspr. onomatopee die
op een w-achtig geluid gebaseerd is
(vgl. pruttelen).
Nagel e.a. 223, WNT XVII 3402.
trötter trompet (Hattem). ~ trotten
Î, dat in oorsprong een onomatopee
is, op een M-achtig geluid gebaseerd.
Mulder 136.
trubbel, trobbel narigheid (oostnbr.,
maastr.). « ofra. truble resp. fra. trouble < vulglat. *turbulus < lat. turbidus
(~ lat. turba 'drukte, opschudding').
De Bont 1960, 673, WNT XVII
3531-3532.
truis, truisch, trus tros (vla.). ~ gron.
troest 'bijeengegroeid bosje'. Misschien abl. ~ tros.
TNTL XLI, 203, WNT XVII 35553556.
trule omvallen, rollen (zholl., zutr.).
~ oostfri. trüseln 'struikelen' en nl.
treuzelen. Van een germ. wortel *trus- (waarvan de s aan de / geassimileerd is zoals ook in krul naast
kroesQiaar), die zelf weer gevormd is
van i.e. *der 'lopen, trippelen' (vgl.
gr. apodidraskö 'ik loop weg').
Scholtmeijer 107, IEW 204-205.
trulle, trelle, trille rollen (brab.,
limb.). ~ zutr., zholl. trule 'rollen',
mndd. tründeln 'rollen', mndd. trendelen 'ronddraaien',
oeng. âtrendlian 'rollen'. ~ trendel \ 'wieltje v.e. spinnewiel'.
TT VII 25, NEW 482, WBD 443444, Scholtmeijer 107.
trùppùt trekpot (Urk). < trekpot.
DB XIV 15.
frutselen, tritselen, trusselen beu-
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tuffel - tuk

tuitel 'wankel staand hoog voorwerp', ~ gron. taaiterg 'dun opgegroeid', ~ Zeeuws tuitelen 'wankelen'. De gedachte aan afleiding bij
mnl. louteren 'rillen, schommelen',
wvla. touteren 'wiegelen', talter \
'schommel' dringt zich sterk op,
maar toch is het niet bewaard blijven
van oud *olt < alt in het n.oostnl. een
moeilijkheid. Waar ook de ui in het
zeeuwse woord optreedt, is singuliere
ontwikkeling echter niet onmogelijk.
Bosch 46, Kocks 1264, Sassen 73,
Ter Laan 911, WNT XVII 39843985, Weijnen 1991, 143-144 (voor
de ontwikkeling van oli).
tuitelen 'ruilen' (znl., nbrab.). Pas
sinds 16e-eeuw en niet buiten het nl.
Misschien ~ tuitelig f 'wankel', nl.
tuitelen 'wankelen' (vgl. eng. totter
'wankelen') en dial. toesken Î (= nl.
tuisen 'ruilen', misschien ~ dial.
toeselen | 'buitelen').
EB II 29 aug., 1947, WNT XVII
3981-3982.
tuize morsen (gez. van hooi, stro
enz.) (zuidwestelijk achterh.). = hgd.
zausen 'plukken, krachtig schudden'.
Vgl. noors dial. tossa 'strooien' en
noors dial. tosa 'uit elkaar pluizen'.
Verder etymologie onzeker.
Roelofse.a. 140, IEW 178.
tuk I broekzak (overijs., geld.). Een
pas sinds 1782 geattesteerd woord,
mogelijk = tuk II \. Betekenisontwikkeling: 'trek' > 'snelle beweging'
> 'oneerlijke daad' metonymisch >
'geheimzinnige plaats, i.e. broekzak'.
WNT XVII4000-4007, Kluge 795.
tuk II karaktertrek, afstamming
(brab.). = mhgd. tue 'snelle beweging' = hgd. tücke (formeel uit het
mv.) 'arglist'. Afl. bij een heterofoon
van hgd. zucken 'trekken', een inten-

Hadderingh/Veenstra 284.
tuffel, toffel aardappel (Twente). «
hgd. kartoffel « ouder it. tarathopoli,
taratouphli (vgl. it. tartufo 'truffel').
Metaforisch.
TNZN VIII, 2
tuffelhel
aardappelbergplaats
(Twents). Het eerste deel = tuffel f.
Het tweede deel ~ helen, ~ lat. celo
'verbergen'. ~ verholen.
Dijkhuis 1069.
tuffen spuwen (nbrab.). Klanknabootsend woord, zoals nperzisch tuf
'speeksel'.
Eigen mat., WNT XVII 3699-3700,
IEW 1000, OV 1230.
tuik, toek flink, bij de hand, zorgvuldig, net, goed onderhouden (gron.,
nholl.). = fri. tûk = ni. tuk. Wschl. van
een wortel die ook zit in opgetogen
en lat. duco 'leiden' en 'trekken'
betekent.
Heeroma 1951, 288, Boekenoogen
1080-1081, FWH 713.
{uit laten) tuilen tot rust laten komen,
gez. v.e. schommel (utr.). = oudnnl.
tuilen 'treuzelen', misschien = nholl.
tudeln 'langzaam aan iets werken', ~
todden | 'slepen'.
TNTL XLI 203-204.
tuin heg (div.dial.). = nl. tuin (fra.
'jardin') = hgd. zäun 'omheining' =
eng. town 'stad' = Gallisch -dunum in
plaatsnamen = oiers. dun 'burcht,
versterkte stad'. Een zelfde naast
elkaar voorkomen van deze drie betekenissen vindt men in russ. gorod
'stad' (ss. in de naam Novgorod (lett.:
Nieuwe stad)), hgd. garten 'tuin', gr.
khórtos 'omheining'.
NEW 753, WBD 225-226, HCTD
2000, 163, 76.
tuiteleg, tuiterig wankel, onvast
staande (vel., n.oostnl.). Afl. bij dr.
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tuk - tuugn

leste 'laatste' t na s geassimileerd.
Een verwante afleiding bij drents
tukken 'mank gaan, rukken' is
twents tukkeren 'huppelen'.
Mulder 13, 77, Dijkhuis 1071, Kocks
1264.
tuldere wild rennen (Gemerts). Getransponeerd mnl. telder 'telganger',
dat, gezien de hgd. vorm reeds voor
de hoogduitse klankverschuiving,
wschl. via het Gallisch, moet teruggaan op een niet-indoeuropees voor
Spanje door Plinius vermeld thieldo
'Asturische telganger'.
Vos/Van der Wijst 163, NEW 729,
Kluge (1975) 879.
tump, tomp in een punt uitlopend
iets (nholl., kamp., Cuyks). Mogelijk
ablautend ~ timp | ofwel latere
klankvariant daarvan.
TNTL XLI 194.
turrewever meikever (vel.). = 16eeeuws torrwevel = ono. tordyfill (<
*tordvifilt) 'mestkever'. Het eer$te
deel is ono. tord 'mest', mnl. tort
'drek (~ Lets dirstu 'schijten'). Het
tweede deel is nl. wevel 'zwarte korenmot', mnl. wevel 'mestkever', ~
Lets vabuolis 'kever'. ~ russ. veblitsa
'worm', van een basis die 'heen en
weer bewegen' betekent en aanwezig
is in eng. waver 'wankelen' en nl.
weven.
Van Schothorst 213, IEW 1115,
NEW 832.
tut, (afl.) tutter fopspeen (nbr.). =
ohgd. tut(t)e 'tepel' ~ ni. ti(e)t ~ tet Î,
tetten \.
Eigen mat.
tuugn klaarspelen (gron.). = hgd.
zeugen 'verwekken' ~ nl. tuig, met
grammatische wisseling ~ mnl. tien
'trekken'.
DB XXV 7-11.

sivum bij hgd. ziehen 'trekken' (~
getogen, tuig). Vgl. voor de betekenis
het woord karaktertrek.
TT XXXVIII 89, WBD 331.
tuk III mak (gron.). Wschl. = nl. tuk
'begerig'. Abi. ~ nholl. tuik 'slim',
fri. toek 'schrander, afgericht'. ~ mnl.
tucken 'trekken' en tukken f 'toeven'.
NEW 754.
tuken grillen (heerl.). Meervoud van
hgd. tücke 'list'. ~ nholl. tuik 'slim',
gron. toek 'listig', gron. tuk 'mak',
nl. tuk (op iets), fri. tuk 'schrander', ~
mnl. tue 'beweging, streek, list', ~
mhgd. tue (snelle beweging). ~ tokelen j .
Jongeneel 64, NEW 754, Kluge 1975,
795.
tukken toeven, talmen (Grave,
n.oostnl.), mank gaan (dr.). = mnl.
tucken 'trekken' = hgd. zücken 'trekken'. ~ tuk I Î, tuk II Î en tuk III f.
~ ouder nl. vertuck 'uitstel' en
n.oostnl., (op e) tok (holn), (op) vertok (holn) 'aan de draai houden'.
WNT XX 1101, Jacob 45, TNTL
XLI, 197-198, 203-204, Kocks 1264.
tukker kneu, distelvink (achterh.,
overijs.). Onomatopoetisch oorspr. is
wschl. in de bet. 'distelvink'.
TT XXIII 115-116, TNZN VI 7.
tukkern toeven, talmen (Twents).
Afl. bij tukken t 'toeven'.
Dijkhuis 1071.
tuksen op bep. manieren springend
vooruitgaan (n.oostnl.). Afl. bij tukken î 'toeven' (= mnl. tucken 'trekken').
WNT XVII4013.
tukstn springend lopen (hattems). =
n.oostnl. tuksen f 'id.' met hypercorrectie t na s: omgekeerd is immers in
hattems lessens 'onlangs, laatst' naast
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tuut - twist

tuut I kip (n.oostnl.). Ontstaan uit
lokroep, zoals tiet 'kip'.
Weijnen
1937,
par.
207,
Schols/Linssen 466.
tuut II, toet, tuit naaf (gron., dr.,
Gouda). = nl. tuit met grondbet. 'uitstekend deel' = fri. tût, tute 'tuit' =
oostnl. toete, toet 'papieren zak'. =
hgd. tute 'puntzakje' (met aan ndd.
ontleende begin -t). = zw. tut 'tuit,
puntige zak'. ~ tiet 'tepel', toof, vgl.
ook nl. toet.
TNZN III 6, WNT XVII 3963, Van
Dinter e.a. 183, Kocks 1244.
tweeschichtig onenig (Twents). Samenstellende afl. met twee en
*schicht (= Noordfries skeft 'rij,
orde') ~ nl. schiften, ~ eng. shift 'veranderen, wisselen', oeng. sciftan
'delen', lit. skiëbti 'lostornen'.
Dijkhuis 1074, Kluge 645.
tweidonkeren
schemeravond
(n.oostnl.). Het eerste deel is ook
aanwezig in tweilicht f
Hadderingh/Veenstra 286, WALD
1987, 111.
tweiern twijnen (gron.). Vgl. nl.
twijnen, eng. twine 'twijnen', ~ twijn
'gedubbeld garen'. ~ got. twis- 'in
tweeën'.
Ter Laan 960, W. de Vries 1895, 32.
tweilicht schemer (nholl., n.oostnl.,
vel.). Vgl. fri. twieljocht, eng. twilight, hgd. zwielicht. Het eerste deel =
os. tweho 'twijfel'.
Pannekeet 367, WNT XVII4464.
twenter tweejarig dier (n.oostnl.). =
ndd. twenter 'id.', fri. twinter 'id.',

eng. twinter 'id.'. Verholen ss. uit
twee + winter.
Hadderingh/Veenstra 286, WNT
XVII4494
twers, twas, swis, tswis, twees dwars
(div. dial.). Singuliere ontwikkelingen bij dwars en zo.limb. kweer f.
TNZN IV 15.
twest alvast (Urk). ~ fri. twiske 'tussen' (= nl. tussen = hgd. zwischen
'tussen', ~ nholl. plaatsnaam Twisk).
De laatste t is paragogisch. De betekenis ligt dicht bij intussen en moet
zich uit 'in die tussentijd' ontwikkeld
hebben.
Daan 1942, 477.
twijbak beschuit (katw., gron.). Vgl.
nl. tweebak, hgd. Zwieback, fri. twiebak, dee., zw. tveba(c)k. Vgl. fra.
biscuit (» nl. beschuit), dat ook
letterlijk betekent: 'tweemaal gebakken'.
WNT XVII, 4445.
twint, twien terwijl, sedert (Zeeuws,
Waas, Texel, dr.). < *te wijlen. Klankontwikkeling als bij swins = swels
f. De slot -/ is paragogisch ofwel
restant van voegwoord dat.
Hadderingh/Veenstra 286, WNT
XVII 4555-4556 (geeft ook andere,
minder waarschijnlijke etymologieen), TNTL 1998, 359.
twist kruin v. e. boom, twijgen (collectief) (antw., Waas, Klein-Brabant).
= oeng. twist 'gevorkte tak'. ~ twee,
twijg.
Cornelissen/Vervliet 1278, Joos 668,
Schuermans 758.

ubberig - uitrisse

U
ubberig huiverig (vel.)- = fri- huverich 'huiverig' = nl. huiverig. ~ oostfri. hübern 'huiveren' (= huiveren).
Mulder 55, NEW 272.
uchel struik (leuv.). ~ hoecht \.
Goemans 247.
uëgelwater, uëvelwater hartwater
(overijs.). Het eerste deel = nl. euvel
= got. ubils 'slecht'.
Bezoen 1938, 11.
uënen een lus maken (Eekloo). Afl.
bij dial. uueg (= nl. oog).
WVD II afl. III 37.
uëzen, oeëze mikken (hagel., hasp.).
= ogen. De overgang van g > z is
Noordzeegermaans.
TT XXXV, 45, Album Blancquaert
291, Weijnen 1991, 184.
ugel schijfachtig onderdeeltje van een
ploeg, trekbeugel (wzvla., walch.).
Metafoor van een heterofoon van
mnl. uwel, nuwel (ook ouwel, nuwele;
ook wvla. ugel) 'oblie' (« fra: vgl.
ofra. neule, nuble, nuule, niule < lat.
nebuia. 'wolk, oblie').
De Bo 1065, Mnl Wb V 2051, IV
2429, REW 484, Ghijsen 361, 1009
(suggereert ontlening aan een latijns
ugula, dat niet te vinden is).
uibik, ubuuk, (met ander suffix)
huiben uil (zeel., brab., limb.).
Evenals uil < (nog dial.) oei, ohgd.
huwo 'uil' en fra. hibou 'uil', klanknabootsend. Het element ik komt

vaker in vogelnamen, zoals havik,
voor, -en is een affectief element.
WNT VI 1209, Swanenberg 1993. 5,
eigen mat., Ghijsen 360.
uien ui (nholl.). < mnl. en 16e-eeuws
aiuyen, ajuyen (y = j), hypercorrect <
aijuun (wschl. via romaans « lat.
unionem (vierde nv.) 'ui').
TT VII 176-183, XXIII 102-105.
uilaard, uilicht, duilicht, uiloft,
uiland bep. bergruimte bij de schuur
(brab., limb., Waas). Afl. bij oei \
'pot'.
Goossens 1988, 167, WBD 135-136.
uitelemoite buiten bereik, buiten
schot, afgelegen (nholl.). Lett.: uit de
limieten. Dit laatste woord « fra.
limite 'grens' < lat. limitem (viefde
nv. van lat. limes 'grens'). De oi is
een regelmatige ontwikkeling: vgl.
nholl. poip en fra. pipe 'pijp'.
Pannekeet 369.
uithurken uithoren (Schaik). Het
tweede deel = horken f.
Brands 28.
uitkolferen goed verwarmen (Waas).
« een pic. heterofoon van fra. chauffer {= oprov. calfar) > vulglat.
*calefare < lat. calefacere 'verwarmen'.
Joos 835, DELF 120.
uitrisse, uutrisse uitrusten, van kleding voorzien, van etenswaren voorzien (Zeeuws, Made bij Breda). Ing-
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uivel - umbers

weoonse vorm van nl. uitrusten, afl.
bij hgd. rüsten 'uitrusten', ~ oeng.
hyrstan 'uitrusten'. Misschien ~ gr.
korüssö 'ik rust uit', obulg. kryü
'bedekken'.
Ghijsen 1022, eigen mat., EW 314.
uivel, aivel teelaarde (gron.). Afl. bij
dr. eu ven ] met grondbet. 'voortdurend bezig zijn'. Het vocalisme verraadt fiï. substraat.
DB XIV 96.
uiver, eibert, Iuibert ooievaar
(n.oostnl., nlimb.). = ooievaar. De /
van de derde vorm is te verklaren uit
metanalyse bij (een heterofoon van)
daar ook voorkomend heileuver f.
Van Sterkenburg afb. 23.
uize, euze achteruitgaan, achteruiteggen (zbev.). < duize f (= deinzen). De
d verdween door metanalyse in de
pleonastische ss. achteruutduize.
Ghijsen 202.
{op z '«) ukke, {op z'n) haojke, {op
z'n) huken, {op de) hoeke, {op te)
heuke gehurkt (Fijnaarts, nbr., venr.,
vel., bunsch.). = eerste deel van ukschoere f.
Nagel e.a.
113, eigen mat.,
Schols/Linssen 203, Van Schothorst
146, Vos/Van der Wijst 68.
ukschoere diep in je kraag gedoken
zijn (Bergen-op-Zoom). Incorporerende ss. van schoer II Î (= schouder)
en het ww. hukken 'met doorgebogen
knieën zitten' (= hgd. hoeken 'hurken' ~ mnl. huken 'hurken'). Van een
basis die 'buigen' betekent en aanwezig is in oiers cuar 'krom' en lit.
kaükas 'buil'.
Heestermans 988, 42, IEW 588-592.
ulder, udder, under hun. pers. vnw.,
4e nv. mv. (zuidwestelijk dial.). Sk.
van hun met liede{n) met analogisch
uit andere voornaamwoorden overge-

nomen genitief -r.
RNDkrt. 91.
ulekupke kikkervisje (Achel, Hamont). Het eerste deel volksetymologisch < kuul, dat ook voorkomt in
koelekop |.
Bernaerts 122.
ulemaot, (met bijwoordelijke s) ulemaots onstuimig, wild stoeiend
(ruin.). Uit fiï. substraat te verklaren
ontwikkeling bij euvelmaot Î, waarvan het eerste deel = nl. euvel {= got.
ubils 'slecht'). Vgl. fiï. ulich 'boos',
fri. ulewrang 'chronische ontsteking
aan de onderkaak'.
DB XIV 94-96.
ullich, aolike ui (n.o. van de prov.
Luik). = oeng. ynnelëac. Ss. van
un{ne) {= eun f 'ui') en hgd. lauch (=
look). Determinatieve ss. waarbij het
tweede deel een algemene aanduiding
van allium-soorten geweest moet
zijn.
Weiter 1933, 173, Goossens 1988, 83
vlg., Roukens 335-336.
ulling, ielk, ulk bunzing (n.oostnl. en
aansluitend deel v.d. Meierij en
nlimb.). = ohgd. illintiso, hgd. iltis
'id.'. Eerste deel = ellende (lett. 'uit
een ander land, vreemd'), -iso < *wiso
'wezentje' (~ wezen). Singuliere
ontwikkelingen. Zeer goed mogelijk
ook is het eerste deel ~ Zwabisch
Uien 'buik' en lat., gr. ilia 'onderlijf.
De bunzing werd immers beschouwd
als de verschijning van de baarmoeder.
OT III 348-350, Roukens krt. 80,
TON lot. 23, Goossens 1988, 56-58,
Kluge 325, IEW 499.
ultebeuf klein raampje (zeel.). « fr.
oeuil de boeuf'lett. 'ossenoog'.
Ghijsen 1010.
umbers, h umbers stukken harde
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werd, nadat het gezegend was (wnbr.). Afgel. van Huib (= Hubertus).
Heestermans 1988,43.
upper dobber (Sint-Michielsgestel).
Door metanalyse < *nupper, afl. bij
het ww. noppen, oorspr.: 'prikken', in
de 18e-eeuw nog in nholl.: 'stoten'.
Dit ww. (~ nopen) werd gebruikt orn
het op en neer bewegen van de dobber aan te duiden.
Swanenberg 1993, 238. WNT IX
2163.
upse ham (Kloetinge) = hesp f.
TT XIV 172.
urre verloren, weg (gez. v. vliegers)
(dr.). = mnl. erre 'de weg kwijt',
buiten zich zelven', = (in) arrein
moede), = hgd. irre 'op een dwaalweg, in de war', = got. airzeis 'verdwaald'. ~ lat. errare 'dwalen'.
Kocks 1290.
urs I, erse, (met aangegroeid lidwoord) dj est, (met hypercorrecte h)
huts, ets, esse egel (zovla., zbrab.). «
ofra. er che 'id.' < lat. ericius 'id.'.
TNZN aH. I krt., 10, LB XXXII, 240244.
urs II, urts, uts, ut, oerts, oest,
hurts boomwagen (brab., antw.,
limb.). Wschl. zijn verschillende
woorden dooreengelopen: 1 horst,
hust 'struik' <= hurst | ) : 2 de stam
van hotsen 'schommelend vooruitgaan'; 3 een afl. bij os. hiopo 'doornstruik' (vgl. hiepen f).
LB XXXII, 240-250, De Bont 1958,
262. Het verband met hotsen is een
suggestie van J Kruijsen.
urs III hurs voorploeg v.d. karploeg
(Waas). = urs II t, 'boomwagen.'
WVD afl. Ploegen 70-71.
utigen plechtig met een maaltijd
begraven (gron.). Afl. bij uit; vgl. uit
van uitvaart. Vgl. mnl. uten 'id.'.

ontlasting (Enkhuizen). = (metaforisch) aomere | 'houtskool'.
Spoelstra 40.
umdeel naar beneden (dr.), urn = om
(doelaangevend); deel ~ dal.
Hadderingh/Veenstra 287.
ummeraosie, amerasie drukte (n.w.
overijs.). « fra. embarras 'hindernis,
moeilijkheden', afl. bij fra. embarrasser 'hinderen, versperren' « sp.
embarazar 'stremmen' « it. imbarazzare 'hinderen, versperren', afl. bij it.
imbarrare 'versperren', afl. bij it.
barra 'staaf, slagboom'. Verdere
etymologie onzeker.
DB XXXV 55-66, DELF 209.
umsuuns, ümseuns, umzunst zonder
loon (ensch., Venray, dr.). Vgl. hgd.
umsonst 'voor niets' (= mhgd. umbe
sus: daarbij werd dan een gebaar
gemaakt dat 'een niets' aangaf). De -t
is paragogisch. Betekenisontwikkeling: 'om een niets' > 'zonder loon'.
Hadderingh/Veenstra 273, Bezoen
1938, 34, Schols/Linssen 470.
un, oondj ui (limb.) « lat. ônio 'id.'.
Gezien de ontlening in de eerste nv.
dateert deze al uit de Romeinse tijd in
Nederland. Later werd nl. in het vulglat. de vierde nv. veralgemeend.
TT VII 176-189, Roukens 335-336,
Weijnen 1975, 209-210.
unjer, eunjerei diverse soorten paardestaart (nholl., n.oostnl.) = oudnnl.
unger 'hongaar' (= hongaar). Betekenisontwikkeling: 'hongaar' > 'zigeuner' > 'tovenaar, heks' > 'akkerpaardestaart', wschl. wegens de bijgedachte 'duivels' vanwege het
moeilijk bestrijdbare.
WNT XVII 2545-2546.
upke klein kubusachtig broodje dat
op het feest van Sint Hubertus (3
nov.) tegen hondsdolheid gegeten
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en dus niet in het latijn, uiteenzetten.'
Ghijsen 1015.
uutsloepen uitschudden (dr.). Afl. bij
dr. sloepen 'glijden'. Vgl. hgd.
schlüpfen 'glijden', got. sliupan
'sluipen', nl. sluipen, hgd. schlüpfrich
'glad', (zonder mobiele s) lat. lübricus 'glad'.
Kocksl290, 1116, IEW 963.
uvere aanmoedigen (hilv.). Enigszins
singuliere ontwikkeling van dial.
ieveren (= ijveren) vôôr v.
Naaijkens 132, Weijnen 1991, 78.

WNT XVII 807
utigst, udigste begrafenisplechtigheid met maaltijd (gron.). Afl. van
utigen f.
WNT XVII 807.
uutduuse uitleggen (zeel.). Eerste
element = uit (vgl. uitleggen). Het
tweede = (ver) dietsen, afl. van diets,
duits 'lett. (de taal) van het volk', ~
mnl. diet 'volk' (~ got. thiuda 'volk',
ofri. thiâde 'volk', ~ Iers tuath 'volk',
Lets tauta 'volk'. Het ww. betekent
dus letterlijk 'in de taal van het volk,
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V
vaalschot overstekend deel v.h. dak
van de schuur (Zelhem). Het eerste
deel = het tweede deel van melkvaal
f. Het tweede deel = schot 'houten
schot, afgeschutte ruimte' (= ono.
skot 'bijgebouw').
DB XXIV 205-215.
vaam, vajem, veeëm draad van naatgaren (limb.). = hgd. faden 'draad',
nl. vadem 'bep. lengtemaat'. ~ lat.
pateo 'openstaan'. Betekenisontwikkeling: 'omspanning met beide armen' —• 'bep. maat' —*• 'draad van
die lengte' —* 'draad'.
Roukens 189-190, kit. 32.
(vliegende) vaan reumatiek (brab-,
limb.). = mnl. vaen 'onder één vaandel verenigde bende krijgsvolk', met
een betekenis die ook hgd. fahnleïn
heeft. De uitdrukking is onder gedachte aan vliegende demonen ontstaan die de ziekte veroorzaakten.
Weijnen/Ficq 66.
vaar I schommel, wip (Blerik). Afl.
bij varen 11.
HCTD XXXIX 165-166.
vaar II gezwel bij paarden (Hees). =
fri. far, faren 'etterend gezwel'. ~
varen 'rijden'. Men dacht dat de
ziekte verwekt werd door een rondgaand demonisch dier: vgl. ndd. varende lopende deer 'vliegende jicht'.
Berns 198, WNT XVIII 550-551.
vaart heimwee (brab.). Afl. bij on-

vaag I braak liggend (vla.)- « ofra.
vague < lat. vacuus 'ledig'.
WVD I afl. 1, 15-16, WNT XVIII 6.
vaag II, vage braak liggende grond
(vla.). Ofwel « fra. vague 'id.', ofwel
= gesubstantiveerd vaag I f.
WVD I afl. 1, 15-16, WNT XVIII 6.
vaai, vaoi, faoi suf, zonder levenskracht (Zeeuws). « fra. fade 'kwijnend, vermoeid' < vulglat. *fatidus <
lat. fatuus 'flauw' maar aangepast aan
lat. sapidus 'smakelijk'.
TT XI 127-133.
vaaiig flauw van smaak (tilb.). Afl.
van vaai f.
TT XXXVII204.
vaak trek om te slapen (brab.,
Zeeuws, Twents). = mnl. vaec ~ ndd.
fakk 'flauw'. ~ eng. to fag 'verflauwen'. Geen verwanten buiten het
wgerm.
Heestermans 1989, 78, NEW 760.
vaalbloem haagwinde,
klaproos
(gron.). = fallblome 'haag- en akkerwinde' in Osnabrück. Wschl. ss. bij
gron. valen 'vallend' omdat het
volksgeloof de plant met vallende
ziekte verbond. Misschien ook ~ no.,
deens valmue 'klaproos', dat no. dial.
vale 'diepe slaap' bevat. Dan zou de
ontwikkeling van w > v in anlaut
volksetym. zijn.
Brok 1991, 70, Falk/Torp 1960,
1344, 1346.
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persoonlijk gebruikt t zal hem varen
'hij zal er heimwee naar hebben', ~
mnl. vaer 'vrees' en mnl. varen 'vrezen' (= eng. fear 'vrezen'), ~ lat.
periculum 'gevaar' en arm. phorj
'poging'.
WNT XVIII 87, 541-544, ED 217.
vaats, vasch leeg, zouteloos, muf
(zaanl., vla., limb.). Afl. bij vat.
Grondbetekenis: 'naar het vat smakend'.
WNT XVIII 109-113, WLD I afl. 9,
88.
vadde flensje, zode, teelaarde, vuile
vrouw (vla.). Wisselvorm van vod;
vgl. padde naast podde, tadde naast
todde.
WNT XVIII 143-144.
vadderik luilak (brab.). Afl. bij ouder
nl. vadde 'lui'; vgl. vadde Î 'vuile
vrouw'.
WNT XVIII 146.
vaeger, veger, vijger wingerd
(nbrab.). Vervorming van wingerd,
waarbij overgang van w in v plaats
vond, onder invloed van samenstellingen van wingerd met druif als
eerste lid zoals Essens druiweigerd
en druivaeger in Etten in dezelfde
betekenis.
TT 50, 150.
vaer
boomwagen
(belglimb.).
Evenals vaar I ] 'schommel', afl. bij
varen (= got. f ar an 'zieh voortbewegen').
LB XXXII 243.
vaete, vate waterput (Zeeuws, wvla.).
= mnl. vate 'id.' (vaak als toponiem).
Verstarde verbogen naamval van vat
of verwante vorm daarvan. Vgl. oostfri. fitte 'id.', fri. veldnaam feyt,
noordfri. fäting. Vergelijk voor de
betekenis lat. cista 'kist' naast lat.
cisterna 'regenput'.

WNT XVIII 908-909.
vaezeköttel, vèzzeköttel kleine wervelwind (achterh.). Tweede deel =
keutel. Eerste deel = antw. vèès, vees
'vezel' = mnl., mndd. vese 'vezel,
rafel', grondwoord van vezel. De
grondbetekenis van het eerste deel
kan zijn 'in de wind waaiende draad',
zoals dat ook wordt ondersteld bij
verwant ono. fçnn (< *fazno) (opgewaaide sneeuw), waarvan de wortel
ook voorkomt in po. pqchnqc 'aanblazen, aanwaaien'.
Hulshof/Schaars 130, Deunk 322,
Cornelissen/Vervliet 1321, NEW
781-782 (geeft de voorkeur aan andere samenhang), IEW 823-824.
vag, fagge, fak, vakke vrouw (ongunstig), vod (vla., brab.). Mogelijk
variant van bag II f, waar ook viggen
t 'big' naast bestaat. Mogelijk ook
echter = peell., kemp., Budels fak
'rundermaag' en ~ oind. päksas'zijde', lat. pectus 'borst', toch A
pässäm 'de beide borsten', oind.
pöjasya 'buikstreek', russ. pach 'liesstreek'. Voor de verwantschap van de
betekenissen 'persoon (ongunstig)'en
'bep. lichaamsdeel' vergelijke men
plesse t en ouder nl. plet. Daarnaast
valt de relatie 'lap' en (ongunstig)
'vrouw' op zoals bij slet. Dan zou de
betekenis 'lap, vod' oorspronkelijk
kunnen zijn, maar in dat geval is er
geen verdere etymologie en kan men
alleen wijzen op eng. fag 'iets wat
loshangt'.
De Bont 1958, 170, IEW 792, DB
XXV 113-115, WBD 363, WNT III
4355-4358, XVIII 200-201, Tuerlinckx 665.
vagen vegen (wvla., Zeeuws). = mnl.
vaghen 'id.'. = ono. faga 'schoonmaken, sieren'. Abi. ~ vegen (= hgd.
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fegen). ~ got fagrs 'passend'. ~ Lets
piiost 'reinigen, versieren'.
NEW 762.
vaggel luie vrouw (Bergen-opZoom). Ofwel ~ vag f 'vod', ofwel
variant van bruss. bargoens vagger
'vagebond, deugniet', welk woord
een afleiding is bij vageren 'zwerven'
(« fra. vaguer 'zwerven' < lat. vagari
'zwerven'). Het eerstgenoemde lijkt
het waarschijnlijkst.
Heestermans juni 1997, 57, WNT
XVIII 204.
vajm lies, zoveel als men omvatten
kan (oostnbr.). = nl. vadem, oeng.
fœdm 'omarming, schoot'. Van een
basis die ook aanwezig is in lat. patere 'openstaan'.
WBD 566, De Bont 1960, 683, NEW
766.
valling verkoudheid (znl.). Afl. van
vallen. Zoals zinkens f een relict van
de oude vochtenleer.
WNT XVIII 343, De Bont 1960, 684.
valten, valken, valgen oppervlakkig
omploegen (zeel., wvla., gron., dr.). ~
mnl., mndd. valge 'braakland' (= dee.
falg 'geploegde akker', Opperduits
falg 'omgeploegd braakland', eng.
fallow 'omgeploegd braakland' =
Gallisch olca 'braakland' = russ.
polosä 'akkervoor'). Van een basis
die 'wenden' betekent en ook aanwezig is in gr. polos 'as, omgeploegd
land'.
Ghijsen 1030, NEW 769, IEW 807,
WNT XVIII 276-277.
vanden, vaanden zieken bezoeken,
een kraamvrouw bezoeken, nakijken
of er vis in zit, gez. van netten
(nholl.). = mnl. vanden 'gez. van
zieken, gevangenen en kraamvrouwen, bezoeken, beproeven', = mndd.
vanden 'bezoeken, gez. van zieken',

ohgd. fandon 'beproeven', oeng.
fandian 'proberen', os. fandon 'proberen, teisteren', hgd. fahnden 'opsporen'. ~ M.fandelje 'inzamelen'. ~
vinden ook mnl. ondervinden kan
'onderzoeken' betekenen. Wschl. is
de oorspronkelijke betekenis vah
vanden dan ook 'onderzoeken, beproeven' en is die van vinden: 'een
weg afleggen'. Dit woord is namelijk
~ lat. pontem 'brug' (4e nv) en oind.
pânthan 'pad'. Vgl. voor de betekenisontwikkeling lat. invenir e 'vinden'
naast lat. venire 'komen'.
Boekenoogen 1105-1106, Mnl Wb
VIII 1235-1236, EW 403.
vang huidplooi tussen billen en uier
(brab., nholl.). = fri. fang. Afl. van
ww. vangen: het is wat men vangt
(d.w.z. pakt) om de kwaliteit v.h.
vlees te beoordelen.
WBD 374, WNT XVIII 451-452.
vangst, vangs, vengste liezen v.e.
slachtdier, zijde v.h. menselijk lichaam (n.oostnl.). = ndd. fängst. Met
st gevormde afleiding, evenals vartg
Î gevormd van vangen het is wat men
vangt (d.w.z. pakt) om de kwaliteit te
beoordelen. In vangs is de t afgevallen. Vgl. voor de vorming winst van
winnen.
WNT XVIII487-488, Mulder 140.
vanher opnieuw (znl.). her = zelfstandig geworden voorvoegsel her- «
nfra. er- (= fra. re- 'opnieuw') < lat.
re- 'opnieuw'. Vgl. (onvolkomen)
syntactische parallellen: fra. de nouveau 'opnieuw', russ. snova 'opnieuw', waar s- een praepositie is die
'van' betekent en nov 'nieuw'.
WNT VI 585.
vaorig tochtig, gez. van een rund
(dr.). Of afleiding van var | 'stier' of
omdat dit woord in Drente niet voor-

var - vatten
vliegende heks.
TT XXV 106-121, Kroesels 120.
varwe, verwe door ouderdom onvruchtbare koe (wvla., Meetjesland,
wzvla.). = nl. vaar, fri. fear 'vaar',
westf. ßr. Vgl. ook eng. farrow
'worp biggen'. De vormen met w
komen uit de verbogen nv. zoals dial.
geluw naast geel.
WVD 1 afl. rund 177, NEW 761.
vaske, vessel, vast, vassel, bossel,
vossel, vaskel stalpaal (nnl., tamelijk
vlak bij de Duitse grens). Alle singuliere vervormingen van ndd. vesked(e), dat een verholen ss. is. Het
eerste deel = of vreej f 'omheining'
of de stam van vreden \ 'afschutten';
het tweede deel = znl. sehet 'lat of
spijl van een hek' of mnl. schede,
wvla. schee 'dwarshout'.
DB XII 70-72.
vaten, vaoten pakken, vangen, gez.
van bijen, opvlijen, gez. van korenschoven (wvla., limb., oostnbr., vel.,
dr.). = mnl vaten 'pakken'. Oorspr.
betekenis: 'in het vat doen'. Afl. van
vat.
OV I 231, Oeze volk VI 124-125,
WLD II afl. VI 64.
vatsent, votsent, vatsel, fotsel 1/6 ha
(ovla., brab.). Verholen ss. van vat
met zaad. Het woord duidde dus een
oppervlakte aan die met een vat zaad
bezaaid kon worden.
De Bont 1960, 687, WBD 197, 205,
WVD 97.
vatsji koewachter (hasp.). « wa. vatchï 'id.' (= fra. vacher 'id.'), afl. van
lat. vacca 'koe'.
Kruijsen 1993, 396.
vatten pakken (oostnbr., bet., bommel.). = hgd. fassen 'id.'. < vaten | (=
mndd. vaten 'id.', no. fata 'bedekken'; vgl. fri fetsje 'id.', eng. fetch

komt (hoewel minder wschl.) < vaardig, afl. van vaart (= mnl. vaerde).
DB VIII 57-63, Hadderingh/Veenstra
290.
var stier (brab., limb., bet., bommel.).
= hgd. farre 'jonge stier'. ~ vaars ~
gr. póris 'jonge vaars', ~ lat. parère
'baren'.
TNZN krt. 14, Weijnen 1937, par.
238.
vare schommelen (Venlo). Vgl. varen I.
HCTD XXXIX 166.
varen I rijden (oostnl.). = hgd. fahren
'id.', eng. far e 'gaan', got. far an
'zich voortbewegen', oind. piparti
'overheen voeren', ~ lat. experitus
'ervaren'. De grondbet. 'zich voortbewegen' specialiseerde zich t.g.v. de
bodemgesteldheid in het westelijk nl.
tot 'vervoer te water'.
WNT XVIII 520.
varen II, varre, vaore in onbep. wijs
hulpww. van herhaling of duur
(kemp.). = varen I f- Wschl. oorspr.
alleen bij handelingen die rijdende
werden verricht.
De Bont 1960, 685, WNT XVIII 519.
varen III, vaoren vreemd zijn. onwennig zijn (znl.). = eng. fear 'vrezen' ~ mnl. vaer 'vrees', nl. onvervaard, gevaar, got. ferja 'belager',
lat. periculum 'gevaar', lat. experimentum 'onderzoek', gr. peira 'poging', arm. phorj 'poging'. Betekenisontwikkeling: 'proberen' > 'riskeren' > 'gevaar' > 'vrees' > 'onwennig
zijn'.
IEW 818, WNT XVIII 542, Van de
Water 143.
varende (vrouw), barende (vrouw),
banende (vrouw),
baarlevrouw
wervelwind (vla., brab.). Uiting van
bijgeloof aan veroorzaking door een
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'id.'). De afwisseling is te verklaren
of uit de afwisseling in vat: mv. vaten
of uit invloed van verbogen vormen
van het ww. waarin tt ontstond.
WNT XVIII 917-919.
vauwer hek dat vanzelf dichtvalt,
barier op karspoorbreedte (zlimb.). =
mnl. valder, mhgd. valter. Verholen
ss. v.d. stam van vallen met een heteroniem van hgd. (onz.) tor 'poort' (~
deur).
Endepols 450, Amkreutz e.a. 286,
Dorren 186, WNT XVIII255.
vazel, fazzel, fazzer uitwendig geslachtsdeel van vrouwelijk vee (oostnl.). = rijnl. fasel 'vrouwelijk geslachtsdeel van koe en varken', ohgd.
faselt 'penis' ~ oind. pâsas- 'penis',
gr. péos 'penis', lat. penis 'penis'.
WBD 571, 827, 372, WLD I afl. 9,
41, NEW 766, Vos/Van der Wijst
169, Rh Wb II 309-310.
vazze, fas zode, klomp aan wortels
v.e plant, geheel van wortels en aarde, kop van biet met loof, pezig vlees,
pezen (Zeeuws, brab., St.-Truiden). =
mnl. vas, 'hoofdhaar, nekspier',
meng. fas 'franje', ~ mnl. väse 'vezel' (grondvorm van vezel). ~ russ.
pâsmo 'streng'.
Ghijsen 1035, WNT XVIII 631, 957958.
vedder neef (Twents, achterh.). =
ndd. vedder 'neef = hgd. vetter 'neef
= ohgd. fetiro, faterro 'oom'. Afl. bij
vader. De betekenis is dus oorspr.
'vaders broer'. Vgl. lat. patruus 'vadersbroer'. Voor de betekenisovergang vgl. ni. neef = ohgd. nevo
'kleinzoon, neef, verwant' en mnl.
oom 'oom, grootvader, zwager'.
WNT XVIII 993, Bezoen 1938, 53,
Herrmann-Winter 356.
vèèr, veer reuzel (znl.). = rijnl. feder.

Vgl. os. fer ah 'spek', os. forhna
'spek', mndd. vorne 'spek'. ~ os. fark
'varken' (= nl. varken, ~ lat. poreus
'varken', miers ore 'jong varken', ~
lit. parsëlis 'jong varken').
IEW 841, LB XIV 35, Bernaerts 124,
WNT XVI-II 1253 (ziet echter we^
gens d van rijnl. feder identiciteit met
nl. veer < veder).
vees, vieës, vest windsel (brab.,
limb.). = mnl. veesche 'dwarsbalk
(heraldiek)' « ofra. fesche, fece, feis*se,faisse < lat. fascia 'band'.
WNT XVIII, 1310, Goemans 435.
vêête, vette, feet haarlok, streng touw
(n.oostnl., eeml.). = enkv. bij brab.
veten 'achterdarmen'. = westfa. fiëte
'streng', no. fete 'streng'. ~ ij si. fit
'rand v.e. sok'. De grondbet. was
'eindrand v.e. weefsel'. ~ gr. pëza
'rand aan kleren, voet'. ~ lat. pëdem
(> fra. pied) 'voet 4e nv.', ablautend ~
nl. voet.
WNT XVIII 1315-1316, XXI 162,
Mulder 145, Nagel e.a. 232, WBD
288.
vei vruchtbaar (znl.). Van een wortel
die 'vet' betekent en voorkomt in
oind. payas 'sap, melk', gr. (dor.)
poia 'gras', nl. vet, gr./wwe/l^vet'.
NEW 768.
veig walglijk van reuk of smaak
(antw.). Metonymia van nl. veeg 'de
dood nabij' (= hgd. feige 'laf, ofri.
fach 'aan vete blootgesteld', eng.
dial. fey 'tot sterven gedoemd'). Mét
grammatische wisseling ~ vete (*=
ohgd. gifehida, hgd. fehde 'vete'),
oeng. fâh 'vijandig, vredeloos'. ~ lit.
piktas 'boos', oind. pisuna 'boosaardig'. Grondbetekenis: vijandig, vredeloos.
Cornelissen/Vervliet 1322, EW 392,
401.

veil - verdan

afl. 9, 85.
venazel, fnazel franje, rafel (zutr.,
zaanl.). Afl. bij vel. fnaoës 'vezel,
draadje', mnl. vnase 'id.'. Wschl.
vervormd uit mnl. vase 'rafel, vezel',
dat identiek is aan ohgd. f aso 'draad,
franje', ~ russ. pasrno 'streng' en
grondwoord van vezel.
Scholtmeijer 109, Boekenoogen 216217, EW 402, Van Schothorst 129,
WNT III4597.
venieze, verniezen niezen (utr.). = nl.
fniezen 'id.'. ~ ono. fnysa 'snuiven'.
Nl. niezen (< germ. * chniosan) en
eng. sneeze hebben anlautvariatie.
EW(1997), 135.
veralderaosie
verbouwereerdheid
(overijs.). Geprefigeerd woord « fra.
altération 'verandering' « mlat. alteratio 'verandering', afl. bij lat. alter
'ander'.
DB XXXV 55-66.
verbauwen erger worden, gez. v.e.
wond (wvla.). Het grondwoord is
balw 'slecht', dat terug te vinden is in
baldadig en got. balwawêsei 'slechtheid'. Vgl. mnl. baluwen 'pijnigen',
mndd. vorbalwen 'verslechteren'.
WNT XIX 893, Weijnen/Ficq 190.
verbellemonte, verballemonde laten
vervallen, ruïneren (brab., geld.). =
mnl. verbaelmonden 'als voogd
slecht besturen', mhgd. verbalmunden 'belasteren'. Lett: als een slechte
voogd iets beheren; met dezelfde
hoofdelementen als belmûunig f.
Eigen mat., WNT XIX 226-227.
verdan, veurdan verder (n.oostnl.).
= voort (= ofri., os. forth 'voort') +
an (= aan, met dezelfde functie als in
voortaan en langzaamaan). Het
woord is ook aanwezig in n.oostnl.
toverdan 'geleidelijk', danvedan
'onderhand', nóvedan 'geleidelijk',

veil klimop (brab., Waas). Wschl. =
Zeeuws veil 'weilig groeiend', afl. bij
vei | .
WNT XVIII 1355-1356, TT VI 8993.X 22-23, NEW 768.
vekele trapje (Oss). Afl. van veken f
met verkleiningsachtervoegsel.
Swanenberg red. 1993, 206.
veken, fekken hek, slagboom,
vlechtwerk, afgesloten ruimte (oostnl.). Afl. bij vak (dat oorspr. betekende 'wand van palen met vlechtwerk'),
os. (iuc)fak 'omheining', hgd. fach
'muur' ~ lat. pango 'ik maak vast'. ~
miers age 'pijler' (in het Keltisch valt
begin -p af).
WNT XVIII 1422-1423, WBD 114,
EW 390.
velen verdragen (holl., westh., oostnl., Gemert). = fri. feie 'id.', ndd.
feien 'id.', = grondwoord van nl.
bevelen = got. filhan 'verbergen'.
Van een basis die 'bedekken' betekent en ook aanwezig is in nl. vel en
oudpruisischpelkis 'mantel'.
Alsters 266, EW 393, WNT XVIII
1590-1591, Vos/Van der Wijst 168.
vemen I (een draad) in de naald steken, rijgen, afhalen gez. bv. van bonen (wvla., limb., bommelerw.). Afl.
van vaam | .
Van de Water 144, OV II 231, WNT
XVIII 154, Amkreutz e.a. 287, De Bo
1076, WLD II afl. VII 58-59.
vemen II als teken van hengstigheid
afscheiding uit de schede geven
(brab., limb.). Afl. van veem 'slijmafscheiding als teken van hengstigheid, lang en smal in een scherpe
punt uitlopend blad'. ~ vla. vim me
'vin'. ~ lat. spina 'doorn'. De m is
door assimilatie aan de beginmedeklinker te verklaren.
WBD 641, WNT XVIII 1660, WLD 1
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verdievendeirn - verlut

heeren 'verwoesten' (afl. bij ono.
her ja 'een rooftocht ondernemen',
eng. harry 'plunderen'; afleidingen
bij vero. nl. heer 'leger'). Betekenisontwikkeling: 'door een leger verwoest' > 'uitgeput' > 'van zijn stuk
gebracht'.
Ter Laan 986.
verkerpelen, verkerkelen, verkerkeren 'wegkwijnen' (vla.). Afl. bij
kerker (« lat. carcer 'kerker'). Oorspr. bet.: 'in een kerker verkwijnen'.
Joos 696, De Bo 1095-1096.
verket, vringket, frienket, ket vork
(znl.). « pic. heterofoon van fra. fourchette 'id.', afl. van fra fourche 'id.'
< lat. fur ca 'vork'.
Swanenberg red. 107, Kroesels 172,
Rouken 130-133, krt. 10, Cornelissen/Vervliet 1338, De Bont 1960,
700, TNF krt. 114.
verkeuveren, verkoeveren van een
ziekte herstellen (bommelerw.). «
ofra. recovrer 'genezen' (met prefixwijziging), < lat. r ecuper ar e 'weer
krijgen (seil.: zijn krachten)'.
Van de Water 144, REW 591.
verknoezen
verkroppen
(gron.,
nholl., zeel., limb.). Afl. van knoezen

alvedan 'altijd', toeverdaans 'geleidelijk', maar niet in nholl. inverdan
ÎZDL Beiheft 97, 438-440.
verdievendeirn vermaken (gron.).
Geprefigeerd woord « fra. divertir
'vermaken' < lat. divertere 'zich afwenden, nl. van zijn bezigheden'.
W. de Vries 1895, 28. Ter Laan 982,
DELF 191.
verdrot weerzin (limb.). = mnl.,
nederrijns verdrot 'verdriet'. ~ verdrieten, ~ got. usthriutan 'lastig vallen', ~ lat. trüdere 'stoten'. ~ russ.
truditjsja 'werken'.
WNT XIX 1502.
veren gaan, rijden, varen, vervoeren
(brab., wnl.). In brab. is het woord:
varen met analogische, door i-umlaut
veroorzaakte ee, in wnl.: ingw. heterofoon van varen f 'rijden'. Vooral
in de bet. 'vervoeren' en als het zwak
vervoegd wordt kan men het ook
identiek houden met os. ferian 'rijden, varen', ohgd. ferien, ferren 'rijden, varen' en oijsl. ferja 'rijden,
varen', alle ~ varen \ 'rijden'.
WNT XIX 1764, Tuerlinckx 670.
verétsen verhitten (aarsch.). Afl. bij
hits Î.
LB XXVII 971.
vergerve ruien (nholl). Afl. bij gerven f.
Pannekeet 377.
{zich) verhaegen zich verschonen
(achterh.). Afl. bij hgd. hegen 'verzorgen' (lett. bet.: 'met een haag
omgeven'). ~ haag, heg.
Hulshof/Schaars 132, Kluge 206.
verhèèGnche verpleging (ensch.).
Afl. bij verhaegen | .
Bezoen 1938,49, Kluge 206.
verheerd van zijn stuk gebracht,
ontsteld (gron.). Vdw. bij hgd. ver-

î
WNT XX 384.
verleek vergiet (zwvla.). Afl. bij mnl.
leken 'lekken, doorsijpelen', ohgd.
lehhan 'lekken', ono. leka 'druppelen', oiers. legaim 'smelten'. ~ lekken.
TT XXI 59-71, NEW 390.
verlozen te slim af zijn (dr.). Afl. bij
loos 'slim' (= os. lös 'vrij', got. laus
'los' ~ los, verliezen).
Hadderingh/Veenstra 293.
verlut gestoord, gez. van een vogel
die niet meer op het nest terugkomt
(tilb.). Vdw. van verletten 'verstoren'
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vermeie - verschiete

(= hgd. verletzen 'kwetsen'). ~ mnl.
lat 'traag', eng. let 'laten'.
TT XXXVIII 88.
vermeie verhuren (limb.). = hgd.
vermieten. Afl. van hgd. mieten,
waarvan de wortel ook aanwezig is in
meepenning f.
Amkreutz e.a. 291.
vernaanzje overleg, vernaanzjes
financiën (gron.). Volksetymologisch
vervormd « fra. finance 'geldbeheer',
afl. van verouderd fra. finer (onder
invloed van fra. fin 'doel') < finir
(vgl. mnl. fineren 'ergens op uit
zijn').
Ter Laan 992, DELF 251.
vernemstig, vernistig, venemstig
verstandig, slim (n.oostnl., vel., middenlimb.). Ablautend ~ vernuftig (=
hgd. vernünftig). ~ vernemen, dat in
het mnl. ook 'zien' betekende.
Van den Bremen 188, Sassen 45,
Kroesels 91-92, Hulshof/Schaars 133,
Van Schothorst 219, Gunnink 231,
OV II 232.
vernónf verstand (kerkr.). = hgd.
vernunft, ni. vernuft. Abi. ~ vernemstig f.
Amkreutz e.a. 291.
vernooien verdrieten (wnbr., antw.,
vla.). = mnl. vernooyen 'verdrieten'.
Met volksetymologische aanpassing
van het woordbegin « ofra. enoier (=
fra. ennuyer 'vervelen') 'verdrieten' <
laatlat. inodiare, afl. bij lat. odium
'haat'.
Van de Water 145, eigen mat., DELF
215.
{zich) vernuvern zich vermaken
(gron.). Afl. bij nuver f.
TNTL XXXII290-303.
veronzaan uitputten, gez. van het
land (zovla.). ~ mnl. ontsaeyen 'wederrechtelijk bezaaien' {ont- < and -

'tegen', nog over in antwoord).
WNT XIX 120-122.
verrig, veëdieg, vèèrdech klaar
(Meierij, vel., limb.). = vaardig, hgd.
fertig 'klaar'. Afl. van vaart met de
bet. 'gereed om te gaan'. ~ varen
'rijden'.
Amkreutz e.a. 287, Weijnen 1937,
par. 208, Schols/Linssen 494, Van
Schothorst 218.
verroppen vernielen (Epe). Afl. bij
roppen ].
Van den Bremen-Van Vemde/Van
den Bremen 189.
vers, vars, vjas, varsem, vessem,
vessene hiel (brab., limb.). = plechtig
nl. verzenen (mv.), hgd. ferse 'id.',
got. fairzna 'id.', ~ lat. perna 'heup,
ham', gr. pterna 'hiel', oind. pârsnis
'hiel'. De korte vormen ontstonden
doordat vormen op -n als meervoud
werden gereïnterpreteerd.
TNZN afl. 4, nr. 6, Weijnen 1937,
160-161, De Bont 1960, 685.
verschevelen, verscheffelen, verscheveren de paarden scheef voor de
ploeg spannen, met de egketting
maneuvreren (zonl.). ~ schevel 'verstelbare kam van een meerspanszwenghout'. ~ scheef 'schuin' (vgl.
on. skeifr 'scheef, gr. skimptö 'ik
leun'). Van een basis die 'scheef
betekent en ook aanwezig is in lat.
scaevus 'links'.
WLD I afl. I 75, afl. II 145, 181,
WNT XX 2266 (de daar gegeven
etymologie, nl. verwantschap met
schuiven, klopt niet omdat die voor
het hele gebied ontronding aanneemt).
verschiete schrikken (znl.). = verschieten 'van kleur verbleken'. Bij
schrik verbleekt men.
De Bont 1960, 704.

versiezen - vertukken

respectus 'lett. achteruitblik'. Het
omkijken betekent altijd enige vertraging en oponthoud.
WNT XX 540.
verspochten door vocht bederven,
inz. van stoffen, beschimmelen (oostnl., vel.). Afl. van spocht f.
DB III 51-53, Van Schothorst 219
verstaft vergaan, verteerd (dr., overijs.). Afl. van staf | bn.
DB XXXVII 7-12.
vertesteweren,
vertestewierden,
verdisterwaaiern, verdisselewerén
ruïneren (versch. dial.). = mnl. verdestrueeren 'id.'. Met toegevoegd
voorvoegsel « ofra. destruire < lat.
destruere 'omverhalen'.
Ter Laan 982, Hadderingh/Veenstra
292, Dijkhuis 1132.
verteil rze, (met ander voorvoegsel)
beteurze doodsteken (Gemert). Teurz = eerste deel van oind. düsyati
'verderft', gri. voorvoegsel dus' slecht' en het eerste deel van ohgd.
zurtriuwe 'ontrouw'. Gemerts -rzgaat op de Meierij se suizende r terug.
Vos/Van der Wijst 173, IEW 227.
vertijken verzaken (in kaartspel)
(zovla.). Met in vormen voor t ontstane parasitaire k < mnl. vertiën 'afzien van' (= gron. vertijn f).
TT XXXV 67-71.
vertijn (een jong) te vroeg baren
(gron.). = mnl. vertiën 'afzien van' =
hgd. verzeihen 'afzien van'. = (met
grammatische wisseling) hasp., hagel,
vertijgen (vgl. vertijken f). Het
hoofdelement komt ook voor in aantijgen, lat. dico 'ik zeg', oind. disati
'toont', gr. deiknümi 'ik toon'.
WNT XX 1070-1076.
vertukken met wachten verdoen
(kemp.). = oostmnl. vertucken 'uitstellen'. ~ ouder nl. vertuck 'uitstel'.

versiezen betalen, voor elkaar krijgen, verdragen (overijs., Huissen). =
mndd. vorsizen. = nl. vercijnzen, afl.
bij cijns (« lat. census 'schatting').
DB XXXV 55-66, Huissen 1 38,
WNT XIX 1016-1018, Bezoen 1938,
17.
versjeerd, (sterke vorm) versjore,
(met ander prefix) gesjeerd, gesjore
'erbij staand, gez. van oogst' (limb.).
~ schaar II | 'oogst, opbrengst'.
WLD I afl. IV 39.
versjwende verkwisten (kerkr.).
Causatief bij hgd. verschwinden 'verdwijnen'. De grondbet. v.d. wortel is
'afnemen'; vgl. hgd. schwindsucht
'tuberculose', arm. kandem 'ik vernietig' (zonder mobiele s).
Amkreutz e.a. 292.
versmotst beschimmeld (zlimb.). ~
smotsig tWLD II afl III 150.
versnop lijdend aan goedaardige
droes (Sibbe in zlimb.). = hgd. verschnupft 'verkouden'. Het hoofdelement is een expressieve variant bij
snuiven (= hgd. schnauben 'snuiven')
en snuffelen: ook ~ ono. snoppa
'snuit'; alle van dezelfde basis als nl.
snuit.
Berns 261-262, Kluge 672-673.
verspaoken verweren, bederven
(sliedr., gron.). Afl. bij mnl. spaken
'dor of droog zijn', ~ ohgd. spahha
'dor rijshout', ~ mnl. spac 'dor' (=
mndd. spak 'dor', = mhgd. spach
'dor'). Mogelijk ~ spaan en mhgd.
spachen 'splijten'.
Buizert-de Bruijn 126, Ter Laan 997,
IEW 980, Mnl Wb VII 1629-1630.
verspijt oponthoud (vel.). = mnl.
verspijt 'uitstel'. Met voorvoegselverandering < mnl. respijt 'uitstel' «
ofra. respit (= fra. répit 'uitstel') < lat.
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verveere - vetsj

'id.' en mss.prygatj 'springen'.
Roukens krt. 81, Kluge 221.
ves II, vieësj daknok (overijs.,
kerkr.). = mnl. verste 'id.' = hgd. flrst
'id.'. Ablautend ~ overijs. vus 'id.' (=
nl. vorst, oind. prsthâ 'rug, top', lat.
postis < *porstis 'balk'). Ss. van vormen van voor en staan.
Bezoen 1938, 27, NEW 802, Amkreutz e.a. 294.
vesch, vasch spruw (wvla.). Of «
geleerdenlatijn vesica 'blaasje', of
(waarschijnlijker) = Duits dial. voss,
fasch 'id.', altmärkisch frösk'n 'id.',
no. frosk 'id.', eng. frush 'straal aan
paardenvoet' (vgl. ook zw. dial. fräs
'schuim') en dan identiek of verwant
met ves I \ 'kikvors' (dan gaat men
van een grondbetekenis 'zwammig,
poreus, schuimig' uit).
D e B o l l 3 5 , N W I 13-19.
vetlok, vitlok, vislok, fietrlok bep.
met haar begroeid uitsteeksel aan
paardebeen (div. dial.). Vgl. fri. fyterlok, hgd. dial. fissloch, eng. fetlock. Het eerste deel wschl. ~ veter,
misschien, gezien de betekenis 'voetboei', ~ voet; vgl. lat. pedica 'voetboei', gr. pédë 'voetboei', oind. pädukä- 'schoen'.
WNT XXI 150-151, De Vries 1895,
28.
vets vezel (limb.), (gèn) vets (geen)
lor (limb.). = hgd. fetzen 'vod' ~
ohgd. fazzön 'zich kleden', ono. fçt
'kleren'. Op grond van no. (dial.)
fjatta 'knoeien' gaat men van de
betekenis 'vod' uit.
Bernaerts 125, LB XII 158, Kluge
195, WNT XXI 160.
vetsj deel v. paardenbeen vlak boven
de hoef (limb.). = ono. fitja 'zwemhuid, huid tussen de klauwen'. = ijsl.
fitja 'rand'. = gr. peza 'voetstuk,

Afl. bij tukken | 'toeven, talmen'.
Hoppenbrouwers (1996) 349, De
Bont 705.
verveere bang worden (kemp.).
Grondwoord van onvervaard. ~ mnl.
vaer 'vrees' (= eng. fear 'vrees'). ~
vaart | 'heimwee'.
Hoppenbrouwers (1996), 349.
verwarès baker, vroedvrouw (belgnl.). < *verwarerse ~ vero. verwaarster 'baker'. ~ mnl. verwaren 'toezicht houden op' ~ bewaren.
WNT XX 1760.
verzei, bezei, bezeej bewustzijn,
begrip, beheersing van z'n ledematen
(limb., zeel., vla.). « ofra. visée 'bedoeling' (= fra. visée 'bedoeling').
WNT XX Tweede stuk, 2243-2244,
Ghijsen 1061, Schols/Linssen 116.
verzeien, vizeien, fizeien mikken
(wvla.). Afl. bij verzei f.
Album Blancquaert 295-296.
verziep, verzuup, verzijp vergiet
(vla.). ~ siepelen. Van een basis die
'druppelen' betekent en ook aanwezig is in zeiken en zijgen.
TT XXI, 59-71.
verzouwelen vuil maken (geld.). =
(met ander voorvoegsel) nl. bezoedelen (vgl. hgd. besudeln 'id'. oeng.
gesyd 'poel', oeng. besutian 'bevuilen'). Van de i.e. basis waarvan ook
afkomstig zijn gr. hüei 'het regent',
alb. shi 'regen', toch. B. swese 'regen'. Mogelijk echter ook afl. bij
zouw t 'straatgoot'.
LAW 66-71, NEW 54.
verzouwen vuil maken (kerkr.).
Grondvorm van verzouwelen ÎAmkreutz e.a. 294.
ves I, vus kikvors (antw.). = (kik)vors
= hgd. frosch 'id.', = ono. froskr 'id.'.
Van een i.e. basis die 'springen' betekent en ook aanwezig is in eng.frog
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vettel - vierze

veus schort (Landen). < voorschoot.
TT VI43.
vezen I ontdraden, rafelen (znl.). =
ndd. fesen 'rafelen'. Afl. bij mnl.,
mndd. vese 'rafel, vezel' (de grondvorm van vezel). ~ hgd. fasen 'franje', mnl. vase 'rafel', ~ russ. pâsmo
'streng').
WNT XXI 222-223, NTk IV 70, EW
402.
vezen II zwachtelen, met strobosjes
beplakken (gez. v.e. muur), vast
sluiten (gez. v. kleren) (limb., hagel.).
= 16e-eeuws vaeschen 'id.'. Afl. van
vees t 'windsel' (via ofra. « lat. fascia 'band').
Tuerlinckx 692, WNT XXI 223, ED
218.
vezeumm verzuimen (ensch.). = mnl.
versoemen 'id.'. = mndd. versomen, ï
nl. verzuimen maar daarmee abl.
verwant.
Bezoen 1938. 19.
vieder emmer (holl.). = mnl. vierder
'id.'. Evenals fierter ] eventueel via
ofra. fertere « mlat. feretrum met de
betekenis 'iets wat gedragen wordt'
(vgl. XdX.fero 'ik draag').
WNT XXI 276.
vieg, veeg anders dan gewoon, de
dood nabij (nholl.). = nl. veeg in het
vege lijf redden. = hgd. feig(e) 'laf.
Met grammatische wisseling ~ ofri.
fâh 'vijandig, vredeloos'. ~ vete, rmet
veranderd suffix tegenover hgd. fehde
'vete'.
Boekenoogen 1109.
(van) vierze, (van) vêêrze (van) verre
(oostnbr.). Het grondwoord is nl.
ver(re). Al vroeg is de vocaal gerekt
voor rr. Evenals in Hasselts, antw.
(van) vaars is achter het woord een
bijwoordelijke s geplaatst, daarna nog
een secundaire bijwoordelijke e.

einde v.e. disselboom' (abl. ~ nl.
voet). Vgl. duits dial. fitsche 'scharnier'.
WLD I afl. 9, blz. 49, Kluge 1975,
200 (wijst ook op andere etymologie), De Vries 1962, 122.
vettel bundeltje bewerkt vlas (overijs.). Verkleinwoord bij vette zie
vêête f 'haarlok'.
WNT XXI 162.
vetter neef (zlimb.). « hgd. vetter (=
twents-achterh. vedder f).
WNT XVIII 993.
veuge, voeg slim (dr.). = hgd.
(ge)füge 'handig, gez. van een goochelaar'. ~ mhgd. vuoge 'handigheid'. ~ nl. voegzaam, voegen, voeg,
hgd. fügig 'geschikt', hgd. unfug
'ongepast gedrag'. ~ avestisch pas'samenvoegen', ~ lat. pax 'vrede'.
Van een wortel die vastmaken betekent, hetgeen kan gebeuren door
inpassen.
Kocks 1349, Grimm IV, 395, NEW
796, IEW 787-788.
veurbuke, vurbuke onheilspellend
voorteken (limb., Cuyks). Ss. van
voor met beken (- bekem ]).
Weijnen 1937, 198, Schols/Linssen
512.
veurel, veulder, vurre, veuzel
wendakker (limb., brab., zovla.).
Wschl. niet < voordeel, maar « fra.
dial. forière 'id.' (misschien ~ lat.
foras 'buiten').
Eylenboseh 1970, 57-67.
veures voorhuis (belglimb.). Verholen ss. van voor met huis.
Roukenskrt. 3.
veurik, vork, vierik, veuring schort
(belglimb.). < 16e-eeuws voerdoeck
'id.'. De laatste vorm is misschien
gecontamineerd met voering.
Roukens kit. 37, TT VI 43-44.
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vieste - vim

"dahtylus). Dit vulglat. woord < lat.
dactylus « gr. däktylos 'vinger, (als
metafoor) dadel'.
Stroop 1979, 78, EW 104.
vijgeling vlinder (Dendermonde,
Grimbergen). Met suffigering < vijvere 'vlinder' (= wiewouter \).
HCTD IX 359.
vijn regelmatig opgebouwde turfhoop (utr. bij de Vecht). = oeng.
{widu)fin 'houtstapel', ohgd. {widu)vina 'houtstapel'. De verhouding
tot vim f is duister.
TT II 46, NEW 785.
vijs, vijze schroef (znl.). « fra. vis
'schroef < ofra. vis 'wenteltrap', met
oorspronkelijke meervouds -s < lat.
vitis '(wijn)rank, schroef. Duidelijk
een oude metafoor.
WBD 50, WNT XXI 636, DELF 643,
REW 784.
vijver paardenziekte aan oorspeekselklier (ovla.). = ouder nl. vijvels
'oorspeekselklier van een paard'.
Evenals
hgd.
fei f el.
'oorklier(ontsteking)' « mlat. vivolae «
Arab. adh-dhïba. Vgl. fra. avives
'oorspeekselklier', waar mogelijk de
a nog Arabische herkomst verraadt.
WNT XXI643-644, DELF 47.
ville, vuile doopkind (wvla.). Misschien « fra.. filleul 'id.' < lat. filiolus
'zoontje', verkleinwoord bij lat. filius
'zoon'.
DeBo 1142, DELF 251.
vim, viem, vumme, fiem, vijm bep.
soort stapel, bep. rekeneenheid
(wvla.). = os. fimba 'hoop graan',
mhgd. vimme 'hoop'. De verhouding
tot vijn \ is duister. Misschien «
substraat.
TNZN VII 7, WVD II afl. I 27, TT II
46, NEW 785, TNTL LXV 32 (onderscheidt vormen met oude lange en

WNT XVIII, 1888, Swanenberg red.
1993,205.
vieste veesten (venr.). Grondwoord
van Brugs vijstere 'zachte wind'. ~
ouder nl. vijst 'veest', ~ mhgd. veysen
'winden laten'. Abi. ~ nl. veest. Van
een wortel die 'blazen' betekent en
aanwezig is in russ. pisjtsjatj 'fluiten'.
Schols/Linssen 500, BdS 1997 nr 4.
{in ene korte) viete in korte tijd
(wvla.), {op ne) fiet in een oogwenk
(zovla.). Vermoedelijk ~ gron. fietern 'snel gaan', gron. fieter 'vlugge
groeikracht', fri. fiterje 'vlug gaan',
nholl. fieter, fijter 'kwiek, vitaal,
vlug'. Mogelijk ~ M fit 'streek' en
ni. 16e-eeuws vite 'streek'. Vgl. verder oind. payatë 'zwelt', waarbij het
benoemingsmotief: 'groeikracht' zou
kunnen zijn.
De Bo 1141, TNTL XLII, 25-26,
Pannekeet 96, Boekenoogen 206,
Feist 115.
viezen
fosforesceren,
glinsteren
(wvla.). Afl. met s van vier (= vuur);
vgl. wvla. vermezen naast nl. vermeerderen en wvla. verklazen naast
nl. verklaren.
DeBo 1140.
viggen, vig, vit, vitten big (znl.,
zvla.). Wschl. in oorsprong = big, dat
een substraatwoord kan zijn.
WBD 812-815, TNZN afl. 2 nr. 1,
NEW 56-57.
vijgedaol dadel (wnbr.). Het eerste
deel is volksetymologisch onder
invloed van vijg verkort uit geconfijte.
Het tweede deel is nl. dadel, een
contaminatie van mnl. dade 'id.' («
ofra. dade 'id.' « oprov. datil < vulglat. *dahtylus) en hgd. dattel (onder
invloed van it. dattilo « vulglat.
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vintwater - vlag

5-6, WBD I 55-56.
vlaam vla (kerkr.). = nl. vla, hgd.
fladen 'platte koek'. ~ gr. platüs
'plat'. Grondbet.: 'breed en vlak', m <
n onder invloed van de beginlabiaal.
Amkreutz e.a. 295.
vlaan villen (fravla., vla.). = mnl.
vlaen 'id.', ono. fia 'id.', ~ zw. fia
'id.', eng. flay 'id.', ~ lit plésiu.
'scheuren'.
Marteel 435, De Bo 1146-1147,
WNT XXI 1324, IEW 835.
vlaar
hoofddoek,
halsdoek
(belglimb., middenlimb.). ^ fleer \.
Ondanks de kleine verbreiding toch
al een voorgermaanse afl. van een
basis die 'verhullen, huid, doek'
betekent en aanwezig is in ofri. filmene 'huid', nl. vel, gr. pélas 'huid',
russ. pelend 'sluier'. De r van hét
afleidingssuffix is ook te vinden in
lat. palear 'kwab aan hals van stier'
en verder in nl. leger naast liggen,
hgd. bauer 'kooi' naast bouwen, voer
(< voeder) naast voeden, nl. veer (<
veder) en oind. pótra- 'vleugel, veer'
van een i.e. wortel die ook aanwezig
is in gr. pétomai 'ik vlieg'.
WLD I afl. 4, blz. 63, Kooyman 89,
Kluge 1899,46-47, IEW 803.
vlaas, vloos poel, plas (peell., Hetwijnen). = mnl. vlaesch 'wouddal' «
fra. flache 'poel'.
Crompvoets 289, 183, WBD 19B,
Schönfeld 1955, 242, OTI 86-87.
vlaens, verlaenst verouderd, verjaard, voorbij (venr.). = nl. verleden
+ bijwoordelijke s (en in het laatste
woord paragogische t).
Schols/Linssen 501.
vlag zode (brab., limb.). ~ no. flage
'afgetrokken worden (gez. v.d.
schors)', ijsl. flaga 'de graslaag wegnemen' ~ vlaan | 'villen'. De ver-

korte klinker).
vintwater wijwater (venr.). Het eerste deel = nl. vont, mnl. vunte « lat.
fontem 'doopwater, doopvont', vierde
nv. van lat. fons 'bron' (mlat. ook
'doopvont').
Schols/Linssen 501, EW 409.
vitse I wikke (brab.). (Wschl. via de
kloosters) « lat vicia 'id.'. Daarentegen is wikke veel vroeger, al in de
Romeinse tijd, ontleend.
WBD 1484.
vitse II, (afl.) vitsele, fitsele (bep.)
vlechtwerk van een wandje aanbrengen (znl., oostnl.). Afl. van mnl. vitse
'teen', nl. vitse 'bundeltje draden,
dunne twijg', hgd. fitze 'streng garen,
binddraad', ohgd. fizza 'draad garen'.
Mogelijk echter zijn de zelfstandige
naamwoorden secundair en zijn de
werkwoorden afl. bij vitte t, doch dat
is gezien ohgd. fizza niet waarschijnlijk.
WNT XXI 1269-1270, WBD 33, Van
Doorn 292, WVD II afl., 1 70, Veldeke 1995, 68.
vitte vlechtwerk van een wandje
aanbrengen (wnbr., antw.), fitten
kopstukken van gebogen tenen om
een hoepel vastmaken (Hoenkoop),
vitten passen, goed zitten (wvla.). =
mnl. vitten 'voegen, schikken', eng.
fit 'passen, geschikt maken', ono.
fitja 'samenbinden'.
WBD 33, Van Doorn 140, 292, WNT
XXI 1278.
viziergat, zielgat, verzielgat, verguursgat stalraampje in de schouw
(brab.). Ss. met stam van mnl. visieren 'in het oog houden', « ofra. viser
(= mlat. visare, afl. bij lat. videre
'zien'). Men hield door dit raampje
de stal in het oog.
Swanenberg 1987, 239, MNCDN VI
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vlake - vlegge

guur (~ onheur f) de tegengestelde
betekenis van mnl. gehuer 'lief.
Amkreutz e.a. 296, Van Schothorst
221, WNT XXI 1591, Kluge 804,
TNTL LXV, 32, RW II 539-540,
Nagel e.a. 237.
vleer I vleugel, veer (wvla.). Grondwoord van vlerk, = mnl. vlêder 'id.'.
Afl. bij mnl. vlêderen 'fladderen'. ~
Letspledinât 'met de vleugels slaan'.
WNT XXI 1589, IEW 798-801.
vleer II, fledder overgang van moerasveen naar hoogveen, drek (oostnl.,
leuv.). = wvla. fledder, fladder
'moerassig weiland', mndd. vladder
'dunne veenlaag'. Afl. bij vla (= hgd.
fladen 'platte koek', no. dial. flade
'kleine vlakte'). ~ <g.platüs 'plat'.
Crompvoets 204, NEW 788-789,
Goemans 199.
vleeten blezen, ww (lichtenv. en
omg.). = metafoor van wvla. vlieten
'afromen' = vlieten 'drijven', ~ oind.
plàvate 'hij drijft'.
Hulshof/Schaars 137, WNT XXI
2088, EW 1997, 413.
vlêêten, vlieten afromen (zeel.). ~
Zeeuws en wvla. vlotemelk 'afgeroomde melk'. Dit laatste woord
bevat het vdw. van 16e-eeuws vloten,
vlooten 'afromen' (= Twents-achterh.
vleuten 'afromen', eng. dial. float
'afromen'). ~ 16e-eeuws vloten 'op
het water drijven' (= oeng. flötian
'drijven'). ~ vlieten 'stromen'. De êê
en ïê zijn Noordzeegermaanse ontwikkelingen: vgl. fri. stieme 'dampen' (= stomen) en mnl. vleten naast
vlieten.
Ghijsen 1076, 1080, WNT XXI 2420,
Van Loey II par. 53, EDD II416.
vlegge snede in afgevilde huid (vla.).
Afl. bij vlaan | 'villen' (vdw. mnl.
gevlegen).

houding tot plag is niet duidelijk.
Men denkt om de p te verklaren voor
plag aan herkomst uit het zgn. /?-volk.
De Bont 1960, 711, IEW 835,
Crompvoets 187-188, WLD II afl. 9,
165.
vlake schutsel van stro of riet, losse
vloer (oostnl., znl.). = mnl. vlake 'van
teen gevlochten iets', eng. flake 'tenen vlechtsel', ono. flaki 'borstwering, vlechtwerk'. ~ vlechten.
WNT XXI 1311-1312.
vlamen zwarte bessen (St.-Kruis,
Jabbeke). < plamen | 'id.' ofwel
misschien Germaanse heterofoon
daarvan.
HCTD XI 241-292.
vlammer
vlinder
(Berendrecht,
Merksem). Mogelijk door contaminatie uit vlinner < vlinder.
HCTD IX 371.
vlare, vlaarder, (ss.) flarieboom,
vlareboom vlier (nholl., Ameland).
Vgl. fri. flear. Onduidelijk ~ vlier,
vliender \.
Van Sterkenburg kit. 20, NEW 791,
WNT XXI 1328.
vledder vlier (gron.). = mndd. vlêder
'id.' = mnl. vlieder (> nl. vlier en dial.
vliender \).
NEW 791. Van Sterkenburg krt. 20.
vleeg slank, lenig, licht en vlug, gedwee (eeml., vel., n.oostnl.). = rijnl.
flädig 'zuiver, flink' ~ ohgd. flât
'schoonheid', hgd. unflat 'vuiligheid', nl. onverlaat (volksetymologisch < *onvlaat) of (gezien de betekenis 'gedwee') ~ vlijen. De betekenis 'smerig' van kerkr. vliddig moet
sekundair ontstaan zijn door reïnterpretatie van een ontkennende afleiding met on- waarbij dit voorvoegsel
als versterkend
gereïnterpreteerd
werd. Zo kreeg ook nl. guur via on-
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vlei - vliem

WNT XXI1734.
vlei I, vlui, vluier dorsvlegel (wvla.,
Zeeuws). Ofwel < mnl. vla. vieil 'id.'
(= vlegel) « lat. flagellum 'zweep',
ofwel afl. bij vlaag 'vlaag, slag' (van
een i.e. wortel die ook aanwezig is in
lat.plango 'slaan', lit.plàkti 'slaan'.
NEW 790.
vlei II bui (Oerle) Ablautend ~ vlaag,
van een wortel die 'slaan' betekent en
ook aanwezig is in vlei 11.
De Bont 1960, 712, NEW 787.
vlei III vlies, vel v. gekookte melk
(dr., gron.). = mndd. v/f 'vel', fri.flij
'id.'. ~ nl. vel, ~ lat. pellis 'huid', ~
oudpruis pleynis 'hersenvlies', ~ lit.
plèvê 'dunne huid' (afl. bij verwanten
van nl. vel en lat. pellis 'huid').
Trefwoord XIII 180, DB 51, (andere,
onwschl. etymologie).
vleie ondergelopen land, stroomgeul
(Zeeuws). Ofwel = nl. vallei (« fra.
vallée 'dal', afl. van fra. val 'dal' <
lat. vallis 'dal'), of ~ Zeeuws blaoie
'ondiepe plas' (maar dan zonder
verdere etymologie), of ontronde
vorm naast brab. vleui 'vloeibeemd'
(wschl. = vleug 11)Ghijsen 1076.
vleug I vloeibeemd (o. van prov.
Brabant). Wschl. = brab. vleui
'vloeibeemd', brab. vloei 'vloeibeemd'.
WBD 217-218.
vleug II, (afl.) gevleug uierontsteking
(limb.). Vgl. rijnl. flog 'verkoudheidsverschijnsel bij tocht', rijnl.
geflog 'uierontsteking',
Mechels
deurvlogentheid 'pleuritis' en verder
opvliegers {krijgen) 'warm worden in
de overgangsjaren'. Wschl. een restant van een gedachte aan een vliegende demon of herinterpretatie in de
zin van de humoraalpathologie.

Berns 1983, 120, Loquela 113.
vleugelen, vlèègeln, vlöggeln de
paasoptocht houden, wild over de
straat lopen, slenteren (Ootmarsum).
= vero. vlegelen. Bij het dorsen wordt
er nl. ook rhytmisch geklopt.
DB XXXI 91-96.
vleugen meelopen, gelukken (holl).
Afl. bij vleug (afl. van vliegen). De
betekenis is dus oorspr.: 'volgens de
vleug liggen'.
TT XLIV 36.
vleukje vast hekwerk aan weerskanten v.e. draaihek (Zeeuws). Diminutief bij Zeeuws vleke, nholl. fleek (=
mnl. vleke 'vleugel') 'vleugel', mogelijk een singuliere vorm bij vlerk.
Ghijsen 1078, 1077, WNT XXI,
1592.
vleus, vluus vlies (vel., n.oostnl.). =
mnl. vluus 'id.', mndd. vlus 'id.',
mhgd. vluis ~ vlies (= hgd. vlies) met
oorspr. een suffix dat een umlautsfactor bevatte. ~ lat. pluma 'donsveer' ~ lit. plùskos 'pluk haren'. De
holl. vorm met uu is echter mogelijk
onder invloed van / uit vlies ontstaan.
Dijkhuis 1158, Ter Laan 1020, Hulshof/Schaars 137, Van Schothorst 222,
Weijnen 1991, 76-77.
vleute schapenvacht, in sloten drijvende zode (dr.). ~ vloot ], vlieten,
vlot znw. en bn., oeng. flotian
'zwemmen', ono. flot 'het stromen,
bovendrijvend vet', mndd. vlot
'room', mndd. vlote 'het drijven', ~
lit. pludau 'vloed'. De betekenissen
'vacht', 'drijvende zode', 'bovendrijvend vet' en 'room' liggen dicht
bijeen. Van een i.e. basis die o.a.
'zwemmen' betekent.
Kocks 1371, NEW 794, IEW 837,
Kluge 1975, 206.
vliem I vlijm (znl.). = mnl. vlieme

vliem - vlitske

'id.'. Evenals ohgd. fliodema 'lancet',
hgd. fliete 'ijzer voor aderlating' «
lat. Phlebotomus « gr. phlebotómos
(samenstellende afl. van phlebo'ader' en -tomos 'snijdend'). De e
van de lat. vorm werd in een vroeg
stadium reeds zo gesloten dat het
Germaans hem aanpaste aan zijn f,
waardoor mnl. vlime 'id.' en daaruit
nl. vlijm ontstonden. De vormen met
ie zoals vliem zijn later ontleend en
sloten zich niet meer bij woorden met
oude f aan.
WNT XXI2027, 2105, LB II 71.
vliem II, vluum, vleum vlies (gron.,
dr.). Vgl. lat. plüma 'veer, dons'
(«*plusma). ~ nl., hgd. vlies en mnl.
vluus en vroegnieuwhoogduits fleuss
en vlüss. Afleidingen van een basis
die ook in lit. plùskos 'haarbosjes'
voorkomt. Voor de overgang sm > m
vergelijke men de 3e naamval hgd.
dem en got. thamma naast oudind.
tasmai. Vliem is ook aanwezig in
gron. vliemstrieken 'vleien' (vgl. nl.
pluimstrijken in de betekenis: 'vleien').
Kocks 1372, 1376, Kluge 1975, 822,
IEW 838, Ter Laan 1018, TT LUI,
95.
vliender vlierboom (vla., zvla.,
walch.). Wschl. late «-invoeging in
mnl. vlieder (> vlier), -der is hetzelfde
suffix als in hgd. Wacholder, Holunder, nl. dial. holender \. Het eerste
deel, aanwezig in de plnm: Vlierzele
(a° 864: Flithersald), is duister.
Ghijsen 1078, HCTD XXV 323-338.
vlijen, vlaaie passen, behoren
(nholl.). = vlijen 'ordelijk schikken' =
fri.flije 'schikken, gelegen komen' =
mnl. vliën 'id.', ndd. flê(j)en. Geen
verdere etymologie.
WNT XXI2099.

vlik, flik, (met nasaalinfix) vlink,
flink veenplag (limb., oostnbr.). =
mnl. vlicke 'zij spek', mndd. vlicke
'afgescheurd stuk' = nl. vlek 'lap' ~
flikken 'lappen'. Vgl. ono. flik 'lap'.
Van een wortel die 'afscheuren' betekent en ook aanwezig is in lit.
pléisu 'ik scheur'.
Crompvoets 199, WNT III 4549, OV
II 232, IEW 835, TNTL XLIII 134.
vlikken vlijen (geldov.). Intensiverende afl. bij vlijen f. ~ vleeg f.
Gallée 49.
vlim, flim, vlum wimper, vin, vleugel van een pijl, visgraat, kafnaald,
vliesje v.e. klokhuis, dennennaald
(znl.). Ontwikkeld onder invloed van
vlies (?), vleugel (?) en drg. uit nbrab.
vim < vin (~ lat. pinna 'punt, vleugel
v.e. pijl, veer'), ofwel = vlijm = vliem
ÎWeijnen 1937, par. 243, WNT XXI
2130-2132, Heestermans, 1989, 8687, WBD 1467.
vlimp, flimp wimper (nbrab.). Contaminatie van vlim t en plimp f.
Weijnen 1937, par. 243.
vlings, vlijns, vlijs, flints, flins,
vlèèst, vlijst, vlist roestbruine harde
zandlaag (brab.). = mhgd. vlins, flins
'steensplinter'. ~ vlint 'kei', zw.flinta
'vuursteen'. Hgd. flinte 'bep. vuurwapen' is verkort < flintbüchse. Van
een wortel (met mobiele s) die 'splijten' betekent en ook in splijten voorkomt.
De Bont 1960, 713-714, Cornelissen/Vervliet Bijvoegsel 167, TT
XXXIX 185-186, Naaijkens 137,
Hoppenbrouwers (1996) 351.
vlitske schijfje, dun sneetje, struifje
(Oerle). Verkleinwoord bij heterofoon van vlik |
De Bont 1960, 715, TNTL XLIII

vlogland - vool

voelboom vuilboom (oostnl., walch.,
zholl.). = Triers faulbaum 'id.', oeng.
fûlbéam 'id.'. Zo genoemd omdat hij
stinkt. Vgl. een vuil ei, gron. stinkholt 'id.' en fra. dial. boy pudent 'id.'
(boy = fra. bois 'hout'; pudent = lät.
pûtentem 'stinkend' vierde nv.).
Saxo-Frisia III 68-71.
voetsj, vootsj natte greppel (zlimb.).
= rijnl. fotsch 'kerf. Geen verdere
etymologie. Mogelijk evenals foetsie
'weg' (« Duits futsch 'weg') van
klankschilderende oorsprong.
Crompvoets 221-222, Kluge 227.
volder mesthoop (westerkw.). Afl.
bij het tweede deel van melkvaal \.
DB XXIV 205-215.
voldeure grote schuurdeur (wésterw.). Het eerste deel is het tweede
deel van melkvaal \.
DB XXIV 205-215.
vole vouw (Twents). = vouw (vgl.
Twents vôothoolen = 'standhouden')
= hgd. falte 'id.', oind. puta- 'vouw'.
Afl. bij vouwen (= hgd. falten 'vouwen', got. falthan 'vouwen').
Wanink 206-207.

134.
vlogland verspreid liggende akkers
(geld.). Het eerste deel = ndd., ofri.,
ono. flog 'het vliegen'. De betekenisontwikkeling van dit deel is: 'het
rondvliegen' > 'verspreid voorkomend'. Vgl. mnl. vlochmare 'los
gerucht'.
WALD 1987, 37; WNT XXI2325.
vlok, flok niet vast, slap (znl.).
Wschl. is het znw. vlok (= hgd. flocke
'vlok'; vgl. Lets plauki 'sneeuwvlokken') als bnw. gebruikt.
WNT XXI2337-2338, OV 1231.
vloot, vlot, vlo, vleut ondiep
(n.oostnl., eeml., bommelerw., vel.,
nbet.). = mnl. vloot 'id.', mndd. vlôt
'id.'. Ablautend ~ eng. dial. fleet
'id.'. ~ vlieten.
Van Schothorst 221, NEW 792. Hadderingh/Veenstra 300, Ter Laan
1952, 1019, WNT XXI, 2386-2387,
Van de Water 146, Nagel e.a. 237.
vlos zacht, week (hagel., vel.). « fra.
floche
(16e-eeu wse
betekenis :
'zacht').
WNT XXI2390, DELF 255.
vluuns vacht wol (ruin.). = vleus |
'vlies', maar met secundaire parasitaire n.
Sassen 79.
voag veeg bnw (gron.). Noordzeegermaanse vorm bij veeg (= mnl.
veghe 'id.', os. fégi, ohgd. feigi 'arm',
hgd. feige 'laf, ono. feigr 'id.'),
waarnaast met grammatische wisseling oeng. fâh 'vijandig, vredeloos'.
Vgl. oind.pisuna 'boosaardig'.
Fryske stûdzjes 48, EW 401-402.
voek vrouwenrok (Eupen). = nl. fuik,
mnl. vuyck 'fuik, ruim kleed', mndd.
vûke 'fuik, onderrok', ofri. fucke
'fuik', fri. füke 'fuik'.
Welter,par.239,EW137.

(ten) volsten (kommen) helpen
(geldov.). = mnl. valleest, volleist
'ondersteuning'. Afl. bij mnl. volleesten, volleisten 'voltooien, helpen'
(sk. van vol 'ten volle' en leesten (=
leiste f) 'presteren'), mndd. fulleisten, vuisten 'helpen'.
TNTLXLIII136.
vonken, vunken geleidelijk meer
melk geven, weer beter worden
(oostnbr., kemp.). = (metaforisch) nl.
vonken 'vonken schieten'.
WBD 509-510, WNT XXII 1141.
voois wijs (znl.). « fra. voix 'stem' <
lat. 4e nv. vocem 'stem, klank'.
Goemans 449, De Bo 1158.
vool veulen (langs de kust). = os.,
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voor - vrange
Hulshof/Schaars 139. Bezoen 1938.
38.
vossie spruw (zbev.). Verkleinwoord
van vors (= het tweede deel van kikvors = vrösj f)- Overblijfsel van
demonengeloof.
Ghijsen 1090.
vot achterwerk (oostnl. ). = tweede
deel van hgd. hundsfott waarvan het
tweede deel 'vulva' betekent. = oind.
putau 'billen'. ~ lat. pütëre 'stinken'.
~ nl. vuil.
Amkreutz e.a. 299, WNT XXII 1431,
WLD I afl. 9, 37.
voute, volte gewelf, overwelfde
ruimte (znl., zvla.). « ofra. volte,
vaute 'overwelfde ruimte' «*vol{vi)ta
(> fra. voûte), vdw. bij lat. volvere
'draaien'.
WNT XXII 1441, EW 411, WVD 1
afl. II, wet. app. 331.
vraatsjele,
vrasselen
worstelen
(nl.limb.). = vero.nl. en mnl. wrasteln
'id.' = eng. wrestle 'id.' = worstelen.
Óf ~ ono. rost 'maalstroom' of ~ lat.
vertex 'maalstroom'.
WNT XXVI 2511, NEW 847.
vracht, wracht, vrucht, vrocht en
beginnend met collectiviteit aanduidend ge-: gevrech, gevrach omheining (achterh. + aangrenzende gebieden). ~ oind. vrajâ- 'omheining',
oiersfraig 'wand', iersfraigh 'wand
van vlechtwerk' en gr. eirgö 'insluiten'.
HCTD LXXII, 176-179, IEW 1168.
vrak wrang (leuv., hagel.). = 16eeeuws nl. wrack 'zuur'. ~ wringen,
wrang.
Goemans 465.
vrange draaier v.e. koffiemolen,
omslag v.e. boor (Zeeuws). ~ wringen', abl. ~ got. wruggo 'strik'.
Ghijsen 1092.

ohgd. f oio 'id.', ofri. fola 'id.', got.
fula 'id.' ~ gr. polos 'veulen', lat.
pullus 'jong dier'. NI. veulen heeft
een oud achtervoegsel -ïn, evenals
zwijn en kuiken.
TT VIII 121.
voor barg (achterh.). = os., oeng. for
'big'. Als de bet. 'gecastreerde ever'
oorspronkelijk is, is er misschien
verwantschap met voor 'ploegsnede';
anders ~ lat. poreus 'varken' (> fr.
porc).
TON II 131-132, kit. 20.
vork schort (belglimb.). Ss. van voor
en doek. Het tweede element is ook
aanwezig in scholk | 'schort'.
TT VI42.
vorst, vost, wost, vùst, oost wreef
(wnbr., zeel., wvla.). = eng. dial.
wrist 'enkel, wreef, = eng. wrist
'handgewricht'. Wschl. ~ nl. gewricht
en vricht 'wreef in het Land van
Cuyk. Van een wortel die 'draaien'
betekent en ook zit in gr. riknós 'gebogen'. Vgl. voor het consonantisme
mnl. lachter 'schande' naast laster.
Weijnen 1937, par. 244, ODEE 1015,
De Bo 1215, Ghijsen 1090, Mnl Wb
IV 10, IEW1159.
vort, (met achterv.) fortig rot (vla.,
fravla.). = mnl. vort 'id.'. Mogelijk <
vrot < verrot (vdw.). Mogelijk ook ~
làt.puter 'vermolmd, verrot'.
Marteel 425, WNT XXII 1380-1381,
LTh 527-528 (andere etym.).
vosken oprakelen (achterh.). Lett:
'vers maken'. Getransponeerd mnl.
vorsch (= vers).
Hulshof/Schaars 139, Van den Berg
1938, 17-34.
vosper, (mv.) vospeln voetafdruk
(achterh., ensch.). = mndd. vötspör
'id.'. Verholen ss. van heterofoon van
nl. voet en spoor.
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vrech - vrenne

en'. ~ oostnl. vrije 'wreef.
WNT XXIII 455-459 (kritiek op
andere etymologieën), NEW 849,
Veldekejrg 73, 116-118.
vreigele op een stoel onrustig zitten
draaien, peuteren, in de politiek
dwars liggen, redetwisten (limb.). =
vreilen fHCTD XXXII 62-67, Schols/Linssen
510.
vreilen, vreilen wringen, te vast
binden (limb., oostnhr.). Wschl. afl.
van vreigel f.
HCTD XXXII 62-6, eigen mat., Tuerlinckx 712, Kluge 592-593, WNT
XXIII455-459.
vremmen verkwikken (wvla.). ~ mnl.
vromen 'baten'. Ablautend ~ mnl.
vromen 'baten' (= hgd. frommen
'baten'), ~ vroom ~ lat. primus 'eerste'. Betekenisontwikkeling: 'eerste'
> 'zeer goed' > 'nuttig'.
WNT XXIII474.
vrende verwanten (Twents). Meervoudsvorm bij nl. vriend, eng. friend.
oorspr. een onvoltooid dw. bij gOt.
frijon 'beminnen' (= nl. vrijen). Een
andere betekenis was: degene die
krachtens een bepaald ritueel, bv.
huwelijk, de status van bloedverwant
ontvangt.
Betekenisontwikkeliiig:
'liefhebbend' > 'een vrouw in de
status van verwant brengend' > 'aanverwant' > 'verwant'.
Dijkhuis 1176, NEW 804-805, WNT
XXIII 545.
vrendekind door oom of tante als
kind aangenomen neef of nicht (aehterh.). Ss. van vrende | en kind.
Hulshof/Schaars 139.
vrenne voorste deel v.e. schip
(gron.). Verholen ss. van voor en
einde.
Ter Laan 1034.

vrech brutaal (limb., oostgeld.). «
hgd. frech 'id.' (= nl. vrek = ono.
frekr 'begerig', ~ po. pragnqc 'vurig
verlangen'. Betekenisontw.: 'begerig'
> 'op strijd belust'.
Janssen 1987 90, Huissen 140, Endepols 484, Schols/Linssen 510, TT
XXXIV 53.
vreden, vreen, vraen, (met suffix)
vredegen afschutten (n.oostnl., vel.,
Meierijs). = mnl. vreden 'omheinen'.
Betekenisontw.: 'vrede bewerken' >
'beveiligen' > 'afrasteren, afschutten'.
Ter Laan 1033, DB I 118, Hadderingh/Veenstra 303, WBD 227,
HCTD LXXII 169-173 (gaat van
grondbetekenis 'omheining' uit).
vreej omheining (Meierij, hagel.). =
mhgd. vride 'omheinde ruimte'. ~
vreden f.
Van Schothorst 222, WBD 218.
vrêêke, vreike, vreuke, vruiken
wringen, hard werken (brab., Zeeuws,
limb., holl.). Vgl. ofri. xvretza 'scheuren, breken'. Afl. bij got. wraiqs
'krom', ~ oeng. wröxlian 'wringen',
~ wringen, ~ wrikken.
Swanenberg 1993, 258, De Bont
1960, 732, 733, Mnl Wb IX 2867,
TNTL XXXIX 114, XLIV 194, Opprel 13,Naaijkens 137.
vreewes, vreewusj strobundel of tak
die aangaf dat een pas ingezaaide
akker niet mocht betreden worden
(limb.). Eerste deel ~ vreden | 'afschutten', tweede deel = wis = mnl.
wisc 'strobos', hgd. wisch 'wis', ~ lat.
virga 'roede'.
WLDIafl.4,35,EW431.
vrei dorsvlegel (fravla.). Wschl.
volksetymologisch < vlei I f.
Loquela 568.
vreigel, vreil wringhout, bep. grendel
(limb., brab.). ~ mnl. wrigen 'draai-

397

vrenschen - vroon

vrenschen, frensken hinniken (oostnl.). = mnl. wrenschen 'id.', fri. wrinzgje, wrinskje 'id.', mhgd. renschen
'id.', dee. vrinske 'id.'. Mogelijk afl.
bij wrensch 'tochtig, gez. van paarden'. ~ mnl. wrene 'hengst' (= fri.
wreen 'tweeslachtig schaap', ohgd.
reinno 'hengst').
WNT XXVII 9-10.
vrenskeren hinniken (dr.). Iterativum
bij vrenschen f
Hadderingh/Dijkstra 303.
vressem, vreisem, wressem puistje,
wrat, strontje (westerw., dr., Twents).
Abi. ~ oeng. wrïdan 'uitgroeien'
ofwel ~ ofri. wersene 'rimpel', oeng.
worsum, wursum 'etter', ~ vla. warre
'weer, eelt', hgd. werre 'strontje'.
Van een basis die 'verhoging in het
terrein of op de huid' betekent.
NEW 849, DB XIII 1-8, 36-37,
TNTL LXVIII 68-73 (andere opv.),
Kocks 1391.
vreujele
'knutselen'
(maastr.).
Wschl. contaminatie van *vreiele (>
vreilen f en vreutele 'wroeten' (iteratiefbij nl. wroeten).
HCTD XXXII 65.
vreur vorst (belglimb.). = ono. fror
'vorst'. ~ hgd. frieren, got frius
'vorst', nl. vriezen. ~ oind. prusvä
'rijp' en lat. pruina 'rijp'. De wortel
kan ook 'branden' betekenen gezien
XdX.prûna 'gloeiende kool'.
Bernaerts 126, IEW 846.
vreutele wroeten (maastr., Glabbeek). Frequentatief bij nl. wroeten.
Endepols 485, mat. N 84. vr. 115.
vrief wreef (wvla., limb.). Mogelijk =
vrije Î 'id.'.
TNZN IV 7, NEW 849, IEW 11581159.
vrije, vree, vri-j, vrie wreef (achterh., zonl., eeml., Budels). = mnl.

wrijch 'id.', eng. wry 'scheef, verdraaid', = mndd. wrïch 'verbogen', ~
wrikken, gewricht, gr. roikós 'gekromd', oind. vrési- 'waterkolking'.
Nagel e.a. 239, Hulshof/Schaars 139,
Schols/Linssen 509, Weijnen 1937,
par. 244, NEW 849, IEW 1158-1159.
vrijt opgetogen (Mierlo), gretig
(Helmond). = wreed = os. wrëth
'bekommerd', ono. reidr 'toornig'. ~
lit. riêsti 'winden'. Betekenisontwikkeling: 'gewonden' > 'opgewonden' >
'opgetogen' en 'gretig' en 'wreed'.
Van der Vleuten 116, Ceelen e.a. 53,
NEW 849.
vrikl havik (gron.). = (gron.) vriekel
'roofvogel, wreedaard' en valk. vrekel 'kleine sperwer'. Afl. van wreken
(= ofri. wreka 'stoten, wreken', mnl.
wreken 'met geweld optreden', ono.
reka 'jagen', got. wrikan 'vervolgen',
~ lat. urgëre 'dringen, wegstoten',
obulg. vragü 'vijandig'. De i.e. wortel betekent dus: 'stoten, vijandig
vervolgen').
Ter Laan 1035, W. de Vries 1895, 38,
Dorren 193.
vring draaibaar hek (gron.). < vreding
'afschutting', afl. van vreden f.
Ter Laan 1035, WNT XXIII 287.
vroed woedend (wvla.). < *veroed <
verwoed ~ woede.
DeBo 1217.
vrommes vrouw (wnbr.). Verholen
ss. van vrouw en mens.
Eigen mat.
vroo vroeg (Twents, achterh.). =
mnl., mndd. vrö 'id.', onfrk.früo 'id.'
(alle bijwoorden), onfr. fruoji 'id.',
bn., mnl., mndd. vrôch 'id.', bnw.
Vgl. gr. prô 's morgens vroeg', oind.
prâtâr 'vroeg'. ~ voor.
Wanink207,FWH763.
vroon, vraone, vrûûn. meent, vlakte

vrösj - vuurder

vrouwelijk veulen (wvla., lonn.). =
mhgd. vülche, met een voor namen
van vrouwelijke wezens typisch suffix gevormd bij vool 'veulen'. Vgl.
mhgd. sperche 'wijfjesmus' naast
spar 'mus'.
Bezoen 1938, 10. Kluge 1899, 23-24,
TNTL LXV 35, Mnl Wb IX 841.
vuren, veurn, vieren castreren
(Zeeuws, wvla.). = oeng. fyran 'castreren', ~ ohgd. urfür 'castraat'. Van
een basis die '(snijdend) slaan' betekent en ook aanwezig is in lat. amputare 'afsnijden', lit. pjâuti 'snijden'.
WNT XXIII 134, IEW 827
vurft
wendakker
(Groterivierengebied). < voorhoofd.
Eylenbosch 1970, Krt.
vurg voor znw. (gron., nholl.). = fri.
furge 'id.', eng. furrow 'id.'. Met
grammatische wisseling ~ hgd. furche
'id.' ~ lat. porca 'aardrichel tussen
twee voren'. Voor de verhouding van
nl. voor tot hgd. furche vgl. nl. door
naast hgd. durch.
Pannekeet 392, Daan 1950, 126,
NEW 799.
vuur I bunzing (limb.). Gezien de
palatale vocaal niet « Romeins fur
'dief maar « daarvan afgeleid *furio.
Roukens krt. 80, TT XXXIII 145160.
vuur II grote hoop turven (gron., dr.).
Misschien metafoor van vuur 'vuurtoren', misschien ook naar de hoeveelheid turf die men voor een vuur
nodig heeft.
Crompvoets 344, WNT XXIII 13841385.
vuurder, vurer bunzing (limb.).
Onder invloed van o.a. marter vervormd uit vuur 11 'bunzing'.
TT XXXIII, 145-160, Roukens 375.

aan binnenkant v.d. duinen, slechte
grond, stinksloot (Zeeuws, hagel.). =
os., ohgd. frôno 'van de heer'. Afgel.
v. heterofoon van got. frauja 'heer', ~
vrouw (= mnl. vrouwe 'heerseres').
Ghijsen 1096-1097, WBD 208, EW
413.
vrösj gezwollen tandvlees (Klimmen). = hgd. frosch 'kikvors, zweer
aan weerskanten v.d. tong'. Elders
heet het ongemak ook poddevlies en
parrebakkes. Men geloofde dat een
demon als pad 's nachts in de mond
kroop en het ongemak veroorzaakte.
De pad is door de kikvors vervangen.
Berns 198, WLD I afl. IX 98, WBD I
660.
vrote, vreute, frote, freut, wreute
mol (oostnl.). = mndd. wrote 'id.'.
Afl. van wroeten (= oostnbr. vrute).
~ obulg. vrédü 'wonde'.
WALD Wereld B 392, DB IX 57,
TON krt. 24, TNTL XLIV, 195.
vruchten, vrochten omheinen (geldov.). Afl. bij mnl. wrechte 'omheining'. Mogelijk een afl. bij werken.
Gallée 50, Dijkhuis 1184, DB I 117121, Mnl. Wb IX 2853-2854.
vrundspreken familie bezoeken
(gron.). Het eerste deel = vrende |
'verwanten'.
Ter Laan 1037.
vuistergat, vuster, vunstergat stalraampje in de schouw (div. dial.).
Bevat de stam van got. funins (genit.
van fén 'vuur') en het beginelement
van nl. vonk (~ nl. vuur en gr. pur
'vuur'); -ster is hetzelfde suffix als in
kwalster naast kwal of ohgd. galstar
'lied' naast {nachté)gaal.
MNCDN VI 5-6, Mnl Wb IX, 1454
(geeft onjuiste etymologie), WBD I
55-56.
vulke, vilke (femininum) merrie,
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vuurjebuchnis - vuzzeke

vuurjebuchnis voorteken (kerkr.). ~
veurbuke j .
Amkreutz e. a. 302.
vuurmunger, veurmunjer voogd
(zolimb., sitt.). Vervorming bij
vuurmunj | .
Amkreutz e.a. 303, Roukens krt., 49.
E W 252-253.
vuurmunj, vuurmung voogd (kerkr.
en omg.). = hgd. vormund 'id.'. Eerste deel = nl. voor. Tweede deel bevat
os. mund 'bescherming', dat ook in
belmûunig f en nl. mondig aanwezig
is.
Roukens 260-266, krt. 49.
vuursjeut onverwachts optredende
zweer, bloedvergiftiging (zlimb.). Het
eerste deel is nog afkomstig uit de
elementenleer, het tweede uit de
demonologie en verwijst naar een
schietende demon.
Weijnen/Ficq 65.
vuwn, vùjn, vujje vrucht dragen,
verwekken, veroorzaken (gez. van
ongedierte) (oostnbr., achterh., overijs.). = wfa. fauen, nl. voeden.
Bezoen 1938, 19.
vuzzeke met een vuil werkje bezig
zijn (Gemert). Afleiding bij het bij

voeglijk naamwoord vuns 'vies, smerig, enz.', dat een afleiding heeft in
vunzig. Dezelfde formele verhouding
vindt men in Gemerts verdwazzekt
'verdwaasd' naast dwaas (bnw.) en in
nl. zaniken naast mhgd. seine, oeng.
sœne, oudnoors seinn 'traag, nalatig'
en litouws ätsainus 'nalatig'(de a van
zaniken is een ingweonisme, gezien
fries sane noch mane 'niet met aanmaningen lastig vallen'). De k van
het achtervoegsel had oorspronkelijk
versterkende functie evenals de k in
hinneken naast verouderd duits hinnen en in Gemerts pizzike 'hardwerken' naast nl. pezen 'hard werken'.
Het verdwijnen van de n vôôr sisklank zonder dat de vocaal gerekt
werd vindt men ook in dialectisch ik
kos uit mnl. ie conste en dialectisch
begos uit mnl. begonste. Uiteindelijk
bevat vuzzeke een indo-europese
basis die ook ten grondslag ligt aan
nl. vuil en oudnoors funa 'verrotten'.
Vos/Van der Wijst 127, 171, 177, De
Bont 1962, par. 183, NEW 855-856,
WNT III2204, VI 763, XXIII 13281329,2315.
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waab - waat

W
nl. willen, ~ lat. volo 'ik wil'.
Amkreutz e.a. 304, Bezoen 1938, 43,
Rutten 270.
waalmood welgesteldheid (roerm.).
Het eerste deel = waal II f- Verder
zal op de vorming van het woord
roerm. ermooj 'armoede' invloed
gehad hebben.
Kats317.
(yeur 't) waalsjtaons welstaanshalve
(roerm.). Het eerste deel is waal II f.
Kats317.
waan niet gaaf, smerig, wankel
(holl., limb.). Uit de verbogen vormen van wan, nu alleen als voorvoegsel in gebruik, maar als bnw. in
vero. wan 'ledig, slecht' (= got. wans
'ontbrekend').
~
oind.
üna' ontoereikend'.
WNT XXIV 113.
waardeel, waardiel aandeel (oostnl.). Het tweede stuk = deel. Het
eerste stuk ~ bewaren, waarnemen
enz. Met een waardeel had men aandeel zowel in de verdediging als in de
opbrengst.
WNT XXIV 231-232.
waas bep. aalkorf (zholl.). ~ gr. hearon 'kruik, kan' (vgl. kruik 'aalkubbe,
eindstuk v.e. fuik').
Van Doorn 296, 191.
waat, waot snede v e. mes (znl.). Afl.
bij os. bn. hwat- 'scherp'. ~ wetten,
got. (ga)hwatjan 'aansporen'.

waab, waoëb honingraat (limb.). =
hgd. wabe 'id.' ~ weven.
WLDII afl. VI 28.
waai I, wage, wa knieholte, kuit
(vel., eeml., n.oostnl., Cuyk, zvla.,
utr.). = hgd. wade 'kuit' = no. vodve
'spier'. ~ lat. vatax 'met kromme
benen'.
Van Schothorst 53, DB XLV 131133, Weijnen 1937, par. 239, TNZN
IV 4, Nagel e.a. 243.
waai II viszegen (div.dial.). = 16eeeuws wade 'sleepnet', oeng. wad
'zegen', lit. vadus 'treknet', ~ buig.
nevodü 'sleepnet'. Van een wortel die
'binden, weven' betekent en ook in
gewaad aanwezig is.
Kocks 1400, Van Doorn 387, WNT
XXIV 529.
waai III, wei, wa, wao doorbraakplas
(vel., achterh.). ~ wed. ~ wad (~ lat.
vadum 'doorwaadbare plaats'). De
betekenis 'plas' is secundair.
WALD 1987, 80, Schonfeld 1955,
234-235.
waal I kieskeurig (kerkr.). ~ kerkr.
waai 'keuze' (= hgd. wähl 'keuze'). ~
got. gawaleins 'keuze', oind. varayati
'kiest'. ~ nl. willen. ~ lat. volo 'ik
wil'.
Amkreutz e.a. 304, Kluge 831.
waal II, wa, wal (bijw.) wel (ensch.,
limb.). = onfr. wala 'id.' = hgd. wohl
'id.' = mnl. wale 'id.' ~ wel (bijw.). ~
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wabbe - wagen

'wachten, bewaken' = hgd. warten
'id.' = ono. warda 'bewaken'. ~ bewaren. ~ gewaar worden. De grondbet. is wschl. 'kijken', welke betekenis nog over is in het aan het germ.
ontleende fra. (re-)garder 'kijken'.
Amkreutz e.a. 304, Weiter 182, Mulder 150.
waertel, wertel woerd (Zeeuws). Afl.
bij waard (= Noordfries word), waaruit woerd klankwettig te verklaren is.
Gezien mndd. warte, Holsteins warte
'id.' is echter de t wschl. oorspr.
Misschien een substraatwoord.
Ghijsen 1107.
wafel, wagel raat (limb.). Evenals
limb. waab | 'id.', afl. bij weven.
WLD II afl. VI 28.
wag I licht ontwakend, waakzaam,
spoedig iets opmerkend (gron.). = fri.
wach 'waaks, licht ontwakend' =
ndd. wach 'ineens heel actief. ~
bewegen. Grondbet. dus: 'beweeglijk'.
TNTLXLIII 138-139.
wag II slopkous (Waas, antw., wnbr.). ~ zaanl. wagd, wacht 'vrouwenrok van zware stof. Verdere etymologie onbekend. Tegen verwantschap
met lat. vieö 'vlechten' en dial. weeg
I f verzetten zich de klankverhoudingen.
OT V 27-29, OV I 233.
wagel wagen (limb., brab., gron. ).
Afl. van wagen of van (be-)wegen ~
ono. vagn 'id.' ~ oind. vahana'voertuig, schip'.
WNT XXIV 549, Endepols 491.
wagelwater jenever (Gent). Het
eerste deel = wakel f 'jeneverbes'.
TT XXXVI 177-178.
wagen, woagen golven znw. mv.
(gron.). = mnl. waghe 'golf, enkv.,
mndd. wage 'golf enkv. = hgd. woge

Dorren 196, WNT XXIV 448, De
Bont 1960, 759-760, Bernaerts 127
wabbe, wöbbe onnozele hals, babbelaar, mond (belglimb., hagel.) ~
znl. wabbelen 'wauwelen'. ~ rijnl.
wabes 'gek'. ~ hgd. wabbeln 'zwabberen', eng. wabble 'waggelen', ~
ono. vafla 'waggelen', ~ ono. vafra
'heen en weer bewegen'. ~ weven.
Grondbet. v.d. wortel: 'heen en weer
bewegen'.
Staelens 523, Kluge 1975, 828, Tuerlinckx 716, WNT XXIV 449-450.
wachelder, wacholder, wachelteer,
waggel, wachele, wakel, wakelder,
wakholder, wechholder juniperus
(div. dial.). = uitsluitend hgd. wacholder. Van een wortel die ook
aanwezig is in wiek "lampekatoen' en
oiers. figim 'ik weef en 'binden'
betekent (de twijgen dienden als
vlechtwerk), met suffix / en hetzelfde
suffix als in hgd. holunder 'vlier'.
Kocks 1402, Heukels 130, Kluge
828.
wachtel kwartel (eeml., achterh.). =
hgd. wachtel 'id.'. Het eerste stuk
gaat terug op*wak, dat de roep nabootst, zoals het Gallische woord dat
in mlat. glossen voorkomt als quaccula (> fra. caille) dat ook doet. De /
heeft verkleinende functie.
Kluge 829, WALD 345, DELF 95,
Nagel e.a. 243.
wadder steekijzer in hoogveen
(gron., dr.). Afl. bij fri. wâd 'trap,
stamp, schop'. Vgl. hgd. watter 'snijder'. Mogelijk van een basis die
'stoten' betekent en ook aanwezig is
in oind. vadhati 'stoten, slaan' en Iets
vedga 'ijsbijl'.
WNT XXIV 526, IEW 1115.
wade, wären wachten (n.o. v. prov.
Luik, kerkr., vel.). = mnl. warden
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waggel - walliej

de Walen in gebruik zijnde ploeg.
WVD I afl. ploegen 10.
walk klomp aarde, gulp water (hasp.,
hagel.). = 15e-eeuws walk 'dot haar
of wol', = noors valk 'harde knobbel
in de huid'. ~ nl. walken, mnl. walken
'kneden', mndd. walken 'rollen, kneden', oeng. wealcan 'wentelen', eng.
walk 'rondlopen', oudnoors valca
'rondtrekken, ronddrijven'. ~ lat.
valgus 'krombenig'. Van een basis
die 'draaien' betekent en ook aanwezig is in limb. en brab. wel f 'landrol', mnd. walen 'rollen', lat. volvere
'wentelen', buig. valiti 'wentelen'.
Tuerlinckx 717, WNT XXIV 757759, Schuermans 842, Falk/Torp
1345, IEW 1138, 1144, NEW 813814.
walken zich wentelen (geldov.). =
oeng. wealcan 'rollen', eng. walk
'wandelen', oijsl. valka 'van plaats
tot plaats trekken', oind. valgati
'springt'. Van een basis die 'draaien'
betekent en ook aanwezig is in nl.
woelen.
Gallée51,IEW1144.
wallach ruin (n.o. van Luik) = hgd.
wallach 'id.'. In deze betekenis «
hong. valach 'id.'. « slav. vlach-, dat
in een oudere fase 'Walachijer' betekende en in deze betekenis ontleend
was aan ohgd. Walch (= kelt. (mV.)
Volcaé). Ruinen kwamen uit Hongarije (vandaar fra. hongre 'id.'), Walachije (vandaar hgd. wallach 'id.') en
Rusland (vandaar hgd. reuss 'id.').
TNZN II, 10, Kluge 834-835, WLD I
afl. 9, 6.
wallen zachtjes koken (leuv.). = hgd.
wallen 'borrelen'. ~ wel II f.
Goemans 454.
walliej watblief (vel.). Vervormd <
wat blieft («).

'golf enkv. = got. wëgs enkv. 'storm'
(mv. 'golven'). ~ bewegen.
Ter Laan 1088, TNTL XLIII 139.
waggel golfje (gron.). Verkleinw. bij
gron. wagen f 'golven'.
Ter Laan 1046.
wainachte kerstmis (kerkr.). Het
eerste deel = got. weihs 'heilig', ook
aanwezig in nl. wijwater, wierook en
wijden. Het tweede deel = nacht:
Christus werd volgens het evangelie
in de nacht geboren. Het feest wordt
op 25 december gevierd. De meervoudsvorm is een overblijfsel uit de
voorchristelijke tijd. Op 25 dec. nl.
begon het grote Germaanse midwinterfeest ter ere van de chtonische
godheden, dat de tijd van de Twaalf
Nachten opende.
Amkreutze.a. 305.
wak vochtig (div. dial.). = mnl. wac
'id.' = ono. vçkr 'id.'. ~ gr. hugrós
'id.'. ~ lat. uvidus 'id.', ~ oind. uksäti
'hij bedruipt'.
WNT XXIV 653-658.
wakel, wachele jeneverbes (oostnl.).
= mnl. wakel 'id.'. ~ hgd. wacholder,
nl. dial. wachelder \.
NEW 813, TT XXXVI 177-178.
wal I sloot, vijver (vla., Zeeuws). =
nl. wal 'waterkant', hgd. wall 'wal',
eng. wall 'muur'. « lat. valium 'wal
van een legerplaats'. Vergelijk voor
de metonymia de dubbele betekenis
van gracht en de identiciteit van hgd.
teich 'vijver' en nl. dijk.
WNT XXIV 716-717.
wal II, waal wiers, rij gemaaid hooi
(rond Venlo, ten w. v. Eindhoven,
langs de Waal, nholl.). ~ nl. walen
'draaien', mndd. walen 'rollen', ono.
valr 'rond' en wel I \ 'landrol'.
TONkrt. 11.
waleploeg karploeg (vla.). Lett.: bij
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walm - wapeling

Van Schothorst 224.
walm, waum, waam bundel stro
(znl.). = mnl. walm 'id.'. Van een
wortel die 'draaien' betekent en ook
aanwezig is in ono. valr 'rond' en
oind. vâlati 'zich draaien'. Oorspr.
bet. dus: 'ineengedraaide bundel'.
WVD II afl. II, 10, WNT XXIV 769,
Goossens I 186-187, WLD I afl. IV,
122-123, Eylenbosch 77-83 (andere
etymologie).
walter stel van in elkaar draaiende
ringen (in en om Deventer). Formeel
= hgd. walzer 'bep. dans'. Afl. met r
bij ohgd. walzan 'draaien' (= behoudens het j-suffix got. waltjan 'zieh
wentelen').
De Bont 1958, 154, Kluge 1975, 836.
wam, wamme driehoekig deel v.h.
dak aan voorzij en achterzij v. boerderij (dr.). Overdrachtelijk gebruik
van wam 'halskwab, kossem' (= got.
wamba 'buik' = eng. womb 'schoot').
Verdere etymologie onzeker.
Kocks 1404, NEW 815, WNT XXIV
809-810.
wamelen de eerste tekenen van
zwangerschap
vertonen
(nholl.).
Iteratief bij ono. vâma 'zich onwel
voelen', latijns vomare 'braken',
oind. vamti 'braken'.
Weijnen/Ficq 190.
wammes vest (limb.). = wambuis =
mnl. wambeis 'bep. kledingstuk' «
ofra. wambais 'bep. kledingstuk' «
mlat. wambasium 'bep. kledingstuk'
(afl. of bij gr. bambax 'katoen' of bij
een germ. woord dat aanwezig is in
bv. onfr. 3e nv. uuambun 'buik', got.
wamba 'buik'.
Roukens 197-200, kit. 36, EW 418,
NEW 815.
wams klap (dr.). Evenals gron. wamzen 'neersmakken' klankschilderend.

Kocks 1404, Ter Laan 1050.
wanzeune, wanzune vuil (geldov.).
Vgl. mnl. onsiene 'lelijk', mndd.
unsune 'onzuiver', unsene 'onaanzienlijk', got. anasiuns 'zichtbaar'. ~
(met gramm. wisseling) nl. zien: vgl.
schoon als afl. naast schouwen.
DB XV 147.
waol, waole golving, krul, rol (dr.).
Van een wortel die 'draaien, wentelen' betekent en voorkomt in nl.
waal, wiel 'kolk', mndd. walen
'wentelen', got. walan 'koken', russ.
wal 'golf, lat. volvere 'wentelen',
oind. valanam 'het zich wentelen,
golving'. In vormen met // zoals hgd.
welle 'golf is // uit In ontstaan. Die
In vindt men nog in russ, wólna, Iets
vilna en lit. vilnis, die alle drie 'golf
betekenen.
Sassen 69, Kocks 1406, Kluge 1975,
851, NEW 808, IEW 1140-1143, TT
LUI, 98.
waolen bulten, wallen (twents). =
meervoud van dr. waol 'golving, rol'.
Dijkhuis 1200.
waoneker kikvors (holl.). Evenals
work f klanknabootsend.
Kroesels 158-159.
wap, waps misselijk (Waas. nholl.).
Vgl. eng. wape 'bleek'.
WNT XXIV 1150, EDD VI 381.
wapeling heet zeepsop (nholl.). ~
zaanl. wapelen 'de stoep schrobben',
westfri. wapelig 'waterig' en enkele
westgermaanse woorden als mndd.
wapel 'poel', oeng. wapul 'schuim',
eng. whappelway 'modderige weg',
fiï. wapje 'in water dompelen', ofri.
wapul 'water'. Gezien de klinker a en
de p{p) in lit. ùpé 'stroom', hittitisch
uappu 'oever' en oind. vapï- 'langwerpige vijver' ligt gedachte aan een
zeer oud leenwoord zeer voor de
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war - wedeboom

hand.
Boekenoogen 1185, Pannekeet 1984,
396, EWD 812, IEW 1149, Fraenkel
1169, WNT XXIV 1072-1074.
war, warre eelt, wrat, kwast in hout
(vla., nholl.). = mnl. warre 'kwast in
hout' ~ wrat (= hgd. warze 'wrat'),
got. wairilo 'lip', lat. varix 'spatader',
lat. verruca 'wrat', toch. y-weruwelne
'huidblaar'. Van een wortel die betekent 'verhoging (in het land of op de
huid)'.
Boekenoogen 1185-1186, De Bo
1183, NEW 849, IEW 1151.
(zich) waren, waorden (zich) in acht
nemen (n.oostnl.). = mnl. waren
'zorgen voor', = eng. (be)ware 'zich
hoeden voor'. ~ waarnemen, bewaren, waarborg ~ gr. öra 'zorg', lat.
vereor 'vereren, vrezen', Lets. veru
'bemerken', toch. war 'ruiken'.
Kroesels 94-95, W. de Vries 1895,
36.
warsel, warshout tweespanszwenghout (limb.). Afl. bij resp. ss. met
mnl. wers 'dwars'. Vgl. wèèrs | .
WLDIafl. II 180.
warsen tegenstaan (gron.). Vgl. owfri. wersia 'bezwaar maken tegen'.
Afl. bij wèèrs f 'dwars'.
TNTLXLIII, 141.
(te) warskip uit logeren (nholl.). Afl.
met suffix -schap van waard 'gastheer' (= got. w air dus 'gastheer'. Vgl.
hgd. wirt 'gastheer').
Boekenoogen 1188, WNT XXIV
273-276.
warskippen logeren (nholl.). Afl. bij
warskip \.
Boekenoogen 1188.
warteln draaien (dr.). ~ mhgd. razzeln 'id.' ~ gr. rhodânë 'gedraaide
draad'.
Kocks 1410, IEW 1153, TT LUI, 98.

wasschop bruiloft (gron.). = nholl.
warskip fWNT XXIV 273-276.
(een handje) water (hebben aan) te
vergelijken zijn met (Bergen-opZoom). Herinnering aan mnl. hanfwater: alleen in rang of stand gelijken
mochten aan een gast water aanbieden om de handen te wassen.
Heestermans 1989, 82-83
waterzooi gekookte met het nat opgediende kip of vis (belgnl.). Het
tweede element is een afl. van nl.
zieden 'koken' (= hgd. sieden, eng. to
seethe) ~ avest. hâvayeiti 'hij stooft'.
WNT XXIV 1991-1992.
watig uitgelaten, wild, geil (belgnl).
~ waat f- Betekenisontw.: 'scherp' >
'fel' > 'bronstig' > 'uitgelaten'.
WNT XXIV 448.
wazele bazelen (limb.). Contaminatie
van wauwelen en bazelen (= frequentatiefbij mnl. basen 'raaskallen'.
~ verbazen).
Alsters e.a. 285, WNT XXIV 2011,
EW72.
wedder, wjedder, werel, jedder,
wierei, wieëreld, wjuddel, hieoddel,
wjiot, jeäol, werder huurpenning bij
het huren van dienstpersoneel (antw.,
belglimb.). = mnl. werder, waerder
'pand, goodspenning'. Misschien afl.
van waard, minder wschl. uit wedde
met overgang van dd > r en suffigering met -el.
Roukens 252-254, krt. 47.
wedding spoelvijver (vla.). Afl. bij
wad 'waadbare plaats' (= lat. vadum
'waadbare plaats'). Van een wortel
die 'gaan' betekent en ook aanwezig
is in lat. vadere 'gaan' en arm. gam
'ik kom'.
WVD I afl. III (Wet. app.) 578.
wedeboom balk over de oogstkar

wedik - wèèle

(geldov.). Het eerste deel = os. wida
'strop', got. {kuna-)wida 'boei'. In
bep. streken vindt men nl. geen balk,
maar een touw over de oogstkar.
Gallée 52, OT III 350-351.
wedik, week, wiedik, wierek mannetjeseend (overijs., achterh., vel.). =
15e-eeuws westfa. wedich. Of een
lokroep of een Slavisch leenwoord
(vgl. obulg. vedici 'aanvoerder').
TON 1 krt. 8, Toelichting 70, TT V
32-35, NEW 810.
wedkèl weduwnaar (venr.). Het eerste deel = ohgd. wituwo 'id.', os.
widewa 'id.', beide ~ weduwe, russ.
vdova 'weduwe' ~ gr. ê(u)itheos
'jonggezel'. Afl. van een wortel die
'scheiden' betekent en ook aanwezig
is in lat. divido 'ik scheid' en oind.
vindhâtë 'wordt leeg'. Het tweede
deel = nl. kerel.
Schols/Linssen 528.
weeg I, weegt, weig, waag gevlochten of houten wand (div. dial.). =
eerste deel van weegluis 'wandluis' =
ono. veggr 'wand'. Van een wortel
die 'vlechten' betekent en ook aanwezig is in wier II f en lat. viere
'binden, vlechten'.
WNT XXIV 2454-2458, WBD 30,
Pannekeet 400, WVD II afl. V-15-50.
weeg II buikvlies (wvla.). Metafoor
van weeg I f.
DeBo 1187.
weegscheet strontje op het oog
(limb., dev., nbrab.). ~ weg en schijten. Zinspeling op het geloof dat iem.
dat opliep als hij op de weg zijn behoefte deed of als iemand met magische kracht op zijn weg waterde.
Mogelijk ook is weeg = mnl. wei
'wild. gez. v. vlees'.
De Bont 1960, 743, TNTL III 216.
week I, wieke, wik lampekatoen,

stuk met grote oppervlaktematen,
diepe snede (znl.). = wiek 'vlerk'.
Van een wortel die 'weven, knopen'
betekent en ook aanwezig is in lat.
vexillum 'vaan', nl. wikkelen. Vergelijk voor de betekenisontwikkeling
lap, dat zowel 'stuk doek' als 'klap'
betekent.
Ceelen e.a. 57, De Bont 1960, 752,
WNT XXV 2368-2371, Roukens
190-192, krt. 33, IEW 1117.
week II, weke wilde mannelijke eend
(n.oostnl.). = mnl. wedic, mndd.
wedich 'id.'. Afl. met -ik (vgl. havik,
uibik | ) van een wortel die 'stoten'
(of 'huwen') betekent. Vgl. oind.
vadhati 'stoten', welsh dy-weddio
'huwen', lit. védys 'vrijer'.
TON I krt 8, TNTL LIV krt. t.o, blz.
245, WNT XXIV 2488, IEW 11151116, Mulder 152.
weel bijeengeharkte regel hooi (utr.).
Contaminatie van zweel I f en wiers
Î
DB IX 22-30
wêêl als kolk bij een dijkdoorbraak
ontstane plas (vla., nholl., Zeeuws,
wnbr.). = nl. wiel, waal, = mnl. weele, wiel{e), wael, = ofri. wiel 'waterpoel, draaikolk', = oeng. weel 'kolk,
poel', = onfri. wal 'afgrond'. Het
woord bevat een oergermaanse lange
œ met umlautsfactor zoals nl. laag
(bnw.), gaaf, schaar 'knipwerktuig'.
Van een basis die 'draaien' betekent
en ook voorkomt in oind. vdlati
'draait zich', nl. walm, hgd. welle
'golf, nl. woelen en waol f.
Schönfeld7 § 80 Opm 1, Schönfeld
1955, 233-234, OV I 233, WNT
XXIV 2524-2525, NEW 808, IEW
1140-1143.
wèèle sommige (vel.). Mv. bij wel
'wie' (< welk). Vgl. voor de beteke-
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weem - wèèrbieje

nisovergang van 'vragend' naar 'onbepaald': hgd. welche 'sommige' en
nl. waf'iets'.
Bosch 53, Van den Bremen-Van
Vemde/Van den Bremen 198.
weem pastorie (znl., oostnl., vel.). =
mnl. wedem 'id., bruidsschat', ofri.
wetma 'bruidgave', hgd. xvittum 'weduwendeel'. Afl. bij oind. vadhu'bruid'.
Betekenisontwikkeling:
'bruidsschat' > 'hoeve' > 'ambtswoning van de bedienaar van de kerk'.
Mulder 151, WNT XXV, 30.
wèèm wis, teen (ovla.). = mnl. wime
'wilgetwijg'. = wieme tWVD II afl. I 12.
ween I, (ook in ss. weenoog) padoog
(prov. Brabant, belglimb.). Ofwel <
weern ] 'id.' ofwel ~ nl. wen 'gezwel' (= eng. wen 'wrat, uitwas') en
dan misschien ~ hgd. wanst 'dikke
buik'.
Weijnen/Ficq 103-105.
ween II wilg, rijsje van de wilg
(gron.). = wij II | met uit het mv.
binnengedrongen n.
Ter Laan 1056, TNTL XLIII 143.
weendôôr wervelwind (overijs.). Ss.
van wind en mnl. door 'dwaas' (=
hgd. tor 'dwaas'). ~ duizelig, eng.
dizzy 'suf, ono. dusa 'stil zijn'.
TNTL LXV 32.
weep paard dat gemakkelijk slaat
(gron.). Afl. v.e. ww. ~ wippen. Vgl.
mnl. weepsteerten 'met de staart
slaan'.
TT III28.
weeps I gemakkelijk slaand gez. van
een paard, schuw (n.oostnl.). ~ weep
ÎTer Laan 1056, TT III 27-28, Gallée
51.
weeps II, weps flauw van smaak,
verwekelijkt, zwak (belgnl.). ~ eng.

dial. wape 'bleek'. Geen verdere
etymologie.
WNT XXV 52-53.
weer I man (negatief bedoeld), mannetjesdier (wvla.). Als eerste deel van
weerwolf en weergeld = lat. vir
'man', oind. vïra- 'man, held'.
De Bo 1188.
weer II, wjêêr heg (n.ovla., oostel.
zvla.). = weer 'dam, wal'. ~ oijsl. vçr
'omheining' ~ weren 'tegenhouden',
~ oind. värayati 'afweren'.
WVD 133-134, Nehalennia afl. 97,
33.
weer III, wier, weiër ram (brab.,
limb.). = hgd. widder 'id.'. Oorspr.
bet. 'eenjarig dier' blijkens it. vitello
'kalf bij lat. vitulus 'kalf, got. withrus 'lam' en lat. vetus 'bejaard'.
TNZN III2, WBD 898.
weer IV, wier, wieër eelt, knoest,
kwast (znl.). Opmerkelijk is de betekenisgelijkheid met war f, wat op
verwantschap duidt, hoewel de ie en
ieë dan singulier zijn.
MNCDNII 10-13, De B o l 188.
weer V of (wvla.). = hgd. weder 'of
= eng. whether 'of. Dit voegwoord is
identiek met het onzijdig enkv. van
het onbep. vnw. os. hwedar, ablautend ~ got. hvathar 'wie van beide'
en lat. uter 'wie van beide'. Een zin
als ohgd. weder ist ez übel oder ist ez
guot (lett.) 'welk van beide: is het
slecht of is het goed?' werd geïnterpreteerd als: 'is het slecht of is het
goed?'
DeBo 1186, Kluge 842.
wèèrbieje aanstalten maken, zich
ijverig aan iets zetten (div. dial.). Het
tweede deel = nl. bieden, het eerste
deel = laatste woord van nl. in de
weer, en eerste woord van weer en
tegenweer, ~ nl. weren (= hgd.

weerder - weesjeslicht

wehren 'afweren', got. warjan 'weren'), ~ oind. värayati 'afweren'.
Cornelissen/Vervliet 1426, Hoeufft
675, eigen mat., De Bont 1960, 747.
weerder, weendel, jedder, worrel
bij indiensttreding gegeven handgeld
(znl.). Grondwoord v. hasp. weendelen 'verleiden'. Wschl. afl. van
waarde (afl. van bnw. waard).
WNT XXV 100-102.
weerkant naar de wind gekeerde
zijde van de standerdmolen (Koningsbosch). Het eerste deel = mnl.
weder 'weer, storm', os. wedar
'weer, storm', ono. vedr 'weer,
wind'. Vgl. russ. veter 'wind'. ~
waaien.
Veldeke 63, nr. 2, blz. 19, NEW 820821.
weern, (ook als ss. weernoog) padoog (prov. Brabant, belglimb.). =
ohgd. werna 'spatader'. Vgl. Zuidduits werre 'padoog, larve v. de
daasvlieg', oeng. wear 'wrat', ~ lat.
Verruca 'wrat'. ~ ofiï. warte (= ni.
wrat). Van een basis die (blijkens
russ. verch 'top') 'verhevenheid'
betekent.
Weijnen/Ficq 208.
wèèrs dwars, onhandelbaar, koppig
(limb., peell.). = nl. wars 'afkerig' =
mnl. wers 'dwars', = fri. wërs 'wars'.
Mogelijk van een basis die 'draaien'
betekent en ook voorkomt in worm en
worden.
WNT XXIV 1334-1339, TNZN IV
15, Bernaerts 128 (andere etym.).
weerzak sloofje onder de buik v.e.
mannelijk schaap om bevruchting van
de ooien te verhinderen, schort van
mannen vroeger in een bejaardenhuis
(Gemert). Echtgenoten leefden daar
gescheiden. Het eerste deel = weer

III t 'ram'.

Vos/Van der Wijst 179.
weerzorig gemelijk, tegenstribbelend
(Loenen). Vgl. 17e-eeuws weersoordig en weersoord 'id.'. Het eerste
deel = dial. wèèrs f, nl. wars 'dwars',
mnl. wers 'wars'. Het tweede deel =
oor zn. (vgl. 17e-eeuws een wars oor
verkenen 'afwijzen'). De d is over
van een ogerm. suffix -ôdi, dat nog
voorkomt in wvla. blauwoogde 'met
blauwe ogen' en gron. drijspeend
'met drie spenen'.
LB XXXIX 79-91.
weesboom, wiesboom, wisboom,
wezeboom, wezelboom, wierzeboom ponderboom (bommelerw.,
Meierijs, oostnl.). = hgd. wiesbaum
'id.'. Eerste deel (met verdere sing,
ontw.) ~ mnl. wisse 'strop', got. gawiss 'band, verbinding' (afl. bij got.
gawidan 'binden'; in plaats van de
hooiboom gebruikt men ook wel
touwen). Mogelijk ook = heterofoon
van hgd. wiese 'weide' (~ weesjen
t), mogelijk eveneens = hgd. wisch
'bundel hooi'.
TT XIX 53-69, IEW 1116-1117, OT
III 350-351, Van de Water 151.
weesjen verhoogde opbergplaats in
kelder, prieeltje, voedergoot (vel.,
utr., Zeeuws). Verkleinwoord bij hgd.
wiese 'weide' (= ohgd. wisa 'weide').
Ablautend ~ ono. veisa 'modder'.
Vgl. hit. uesi 'weide'. Een zeer oud
woord dus.
WNT XXV 259-260, Van Schothorst
227, Kluge 858, Bosch 53, Nagel e.a.
245.
weesjeslicht dwaallicht (Bierbeek).
Mogelijk < dooplicht Î, waarbij wezen en ongedoopte kinderen verwisseld werden. Opvallend is echter
zlimb. waaslicht 'dwaallicht' (met
als eerste deel: waas 'fijne nevel', of

wêête - wélen

'slijk' (men vindt ze immers in moerassig gebied).
TT XIII 85-87, TT XII 195.
wêête weten (oostnbr.). ~ nl. weten
(hgd. wissen), ~ gr. oida 'ik weet',
lat. videre 'zien', russ. videtj 'zien'.
Het vocalisme is afkomstig uit het
enkelvoud: vgl. got. wait 'weet' ~
got witan 'weten'.
OV 1234.
weewinde, wiewinde, weerwinde
haagwinde (div. dial.). = oeng.
wuduwinde, withowinde. Het eerste
deel = het eerste deel van mnl. wedewale (= nl. wielewaal) van een wortel
die 'hout, bos' betekent en ook aanwezig is in wee f 'wilg'.
Brok 1991, 66-69, NEW 835, IEW
1122.
weewouter, wiewouter, fifoeter,
flieflater, flikflodder, flieflodder,
vliegewouter, vliegemouter, vliebouter, vijvere, zonnevijvere vlinder (ovla.). < heterofonen van ohgd.
fifaltra 'id.', os. fifoldara 'id.'.
HCTD IX 329-382.
wegge, wek bep. soort brood
(div.dial.). = weg 'werktuig van bep.
vorm' = nhgd. weck 'broodje, stuk
boter', eng. wedge 'wig' ~ lat. vomer
'ploegschaar'. Wschl. ablautend ~
wig.
Jobse-Van Putten 1992, 11, IEW
1179-1180, TT XVI 173-176, NEW
824-825, De Bont 1960, 751, 744,
Roukens krt. 57.
weie wigvormig kapmes bij brouwers
(wvla.). = wegge | .
TT XVI 173-176.
weier kafmolen (dr.). = waaier, afl.
bij waaien.
Hadderingh/Veenstra 318.
weit tarwe (n.oostnl.). = eng. wheat
'id.', nhgd. weizen (met analogische

n). ono. hveiti 'id.'. Ablautend ~ wit;
dus benoemd naar de kleur.
Heeroma 1935, kaart 30.
weiten, weiter, weitink, weltink,
watere, warink vlaamse gaai (vla.).
Ten dele singuliere ontwikkelingen
van de vleinaam van Wouter.
TT 1102.
wel I, wèèl landrol (limb., brab.). Van
een wortel die 'draaien, wentelen'
betekent en ook aanwezig is in hgd.
welle 'golf, lat. volvo 'ik wentel',
oind. vâlati 'hij draait'.
De Bont 1960, 740, IEW 1140-1144,
WLD 1 afl. II 165-168, WBD I 13811382, 1434, Schols/Linssen 532,
Goemans 458.
wel II, (ss.) welput welput, welwater
(zeel., Goeree-Overflakkee, nbrab,)= mnl. welle 'welput' = hgd. welle
'golf- eng. well 'put, bron', ~ nl.
wiel 'kolk', ~ mnl. wallen 'zieden,
bruisen'. Het semantisch verband
tussen 'koken' en 'opborrelen' blijkt
ook uit de samenhang van bron en
branden.
WBD 160-161, Ghijsen 1128,
Schols/Linssen 533, NEW 826.
wel III wie (n.oostnl.). < welk (vragend vnw.).
TON krt. 19.
weid, wald, waald wereld (achterh.).
= hgd. welt = nl. wereld.
WALD 1987, 95.
wele drogen (oudbeierl.). = mndd.
welen 'verdrogen'. Misschien ~ oeng.
wealwian (= eng. wallow 'rollen')
'rollen, opdrogen'. Mogelijk van een
i.e. wortel die 'lauw, warm' betekent
en aanwezig is in arm. gol 'hitte' en
lit. vilditi 'lauw maken'.
Opprel 89.
wélen spoken (overijs.). Wschl. =
ono. vela 'bedriegen', lit. vïlti 'be-

welie - wenkelen

driegen'. ~ miers feil 'bedrog'. Misschien ~ willen. Eng. wile 'list'
wschl. « skandinavisch.
WNT XXV 1013, IEW 1140.
welie grote aalkorf, palingfuik (zeel.,
zholl. eilanden). = oeng. wilige
'mand'. Afl. bij wilg (= oeng. welig
'wilg', eng. willow 'wilg'). Het materiaal bestond uit wilgentenen.
Van Doorn 296, 328.
welken opkoken (dr.). Afl. van wellen 'bijna laten koken' met een oudgerm. £-suffïx dat ook aanwezig is in
wvla. horken, hgd. horchen en eng.
hark, alle drie ~ nl. horen.
Kocks 1425, ED 76, TT LUI, 97.
weiter armvol hooi zoals die op de
wagen gevlijd wordt, zo'n laag hooi,
gerolde
klomp
boter,
rolblok
(n.oostnl.). ~ n.oostnl. weiteren |
'zich wentelen', walter f.
WNT XXV 1217.
weiteren zich wentelen, korenaren
bijeenvoegen, in welters opladen,
met een rolblok bewerken (n.oostnl.).
= mnl. weiteren 'id.' = eng. weiter
'id.' ~ oostmnl. wellen 'rollen', ohgd.
wehen 'rollen'. ~ mndd. Walteren,
wolter en 'wentelen' (= fri. walter je
'wentelen'). Van een basis die rollen,
draaien betekent en aanwezig is in
wel I.
Hulshof/Schaars 144, WNT XXV
1217-1218, DB (eerste reeks) VI 93,
TNTL XLIII 140, Kluge 1975, 836.
wemel I, memel korenworm, mot
(znl.). = meluw = hgd. milbe. Van een
wortel die 'kapot wrijven, malen'
betekent en aanwezig is in got. gamalwjan 'verbrijzelen' en nl. malen
en meel.
De Bont 1960, 742, WNT IX 510.
wemel II spijkerboor (vla.). = mndd.
wemel, wimel 'id.'. = eng. wimble

'boorwerktuig'. Van een i.e. basis uei
'draaien, buigen', die ook aanwezig
is in lat. viëre 'binden, vlechten' en
oind. veman 'weefstoel'.
De Bo 1198, WNT XXV 1259-1260,
IEW 1120-1121.
wendele, wennele zich over de rug
wentelen, gez. v.e. paard (limb.). Afl.
bij wenden (got. wandjan 'wenden'),
dat een causativum is bij winden, ~
oind. vandhüra 'gevlochten wagenbak'.
WLD I afl. 9, 69, EW 426, 430,
Vasmer 165-166.
wender, wuunder, woender, wiender, wielder, wendel mannelijke
eend (brede strook vanaf de Zuiderzee tot de Romaanse taalgrens). Ofwel < waard met el- suffix of gevormd van ww. winnen 'verwekken'
(een manziek meisje wordt ook wel
wiender genoemd) óf kruising van
afl. van eend en woerd.
NEW 809, WBD 1005, Bernaerts
129, WNT XXV 1299-1300, TON I
66-75, krt. 8. TNTL LIV kaart t.o.
245.
wene wilg, rijsje van de wilg (gron.,
dr.). Irreguliere verandering van
ween II \.
Ter Laan 1056, TNTL XLIII, 143.
wenke, wentke grove bovenrok,
linnen onderrok (Nieuw Schoonebeek). Vgl. hindel. wen(t)ke 'kleurige
sitsen vrouwenmantel', vgl. oostfri.
waanken 'onderrok', vgl. mnl. gewant 'klerenstof (= hgd. gewand
'gewaad'). Zeker ~ wenden en winden. Mogelijk is de grondbetekenis:
'wat in vouwen gelegd en bewaard
wordt'.
Kocks 1427, WNT XXV 1352-1353,
Kluge 1975, 255, Mnl Wb II 1858.
wenkelen, winkelen, wienkele op de

410

wens - wervelhout

o.a. 'ongedurig' en 'leeg' betekent.
Kocks 1428, IEW 1132, WNT xxv
1358-1361.
werd handvat of steel van een zicht
(Gennep). = nl. dial. waarde 'wilg'.
= twents wer 'wilgenteen'. ~ mhgd.
wirtel 'spil v.e. spinnewiel'. Al deze
woorden zijn ~ lat. vertere 'draaien'
en oind. vartati 'draait'. De stam
daarvan werd gebruikt voor werktuigen van (wilgen-)hout waarmee men
ronddraaiende bewegingen maakte.
Van Dinter e.a. 206, EWD 808, Dijkhuis 1222, IEW 1156-1157.
werdel, werzel, warl draaihoutje
(vla.). Vgl. werrel f.
WVD II afl. V 149.
werf I steel van de zicht (vanaf de
Zuiderzee tot de Romaanse taalgrens). Wschl. = werf II \ 'wilg'.
TNZN V 2, 3, WLD 1 afl. 4, 56-57.
werf II warf, wilg (oostnl., vla.). Vgl.
russ. verba 'wilgetak' ~ lat. verbera
'slagen met een roede'. Van een
wortel die 'draaien, buigen' betekent
(vgl. wervelen). Een wilgentwijg is
nl. zeer buigzaam.
NTg XXXIX 85, NEW 380, IEW
1153.
werrel spil van spinnewiel (Hamme).
Ofwel < wervel 'spinschijfje' en ~
wervelen (= hgd. wirbeln) 'snel ronddraaien' of < werdel 'spinschijfje'
(afleiding van mnl. werden (> nl.
worden) met oorspr. bet. 'keren'; vgl.
lat. vertere 'keren'). Het eerste is
mogelijk blijkens eng. whirl 'snel
ronddraaien' « ono. hvirfla 'ronddraaien' (= nl. wervelen), voor het
tweede pleit Zuidkempenlands wretsel 'draaiwerveltje'.
WVD II afl. 111, 10, Cornelissen/Vervliet 1460, WNT XXV 1362.
wervelhout wilg (utr.). ~ werf II f

rug liggend de benen heen en weer
bewegen, gez. v.e. paard (zbrab.,
peell., limb.). Wschl. niet vervormd
uit wentele t maar afl. bij mnl. wenken 'wankelen', os. wenkian 'ontrouw worden', ohgd. wenchen 'wankelen' en ~ wankelen, ~ mnl., hgd.
wanken 'wankelen' (= ono. vakka
'omzwerven'). ~ oind. vârjgati 'hij
hinkt'. Voor de vormen met / en ie
vgl. mnl. en ohgd. winken 'wankelen', waarbij van ablaut sprake is: i.e.
e.
WBD 616-617, NEW 817, WLD I
afl. 9, 69.
wens I, wèèns, wuns, wins vlees
(Zaltbommel, Kerkdriel, Ieperen,
Hoofdplaat). = got. mimz 'id.' = arm.
mis 'id.', russ. mjâso 'id.', oind.
märhsa- 'id.'.
OTII251.
wens II, wins, winde, winne kuipers vijzel (vla.). Afl. bij winden.
Immers men moet voortdurend wenden, d.w.z. draaien.
WVD II afl. IV 36.
wenst heimwee, hinder omdat men
iets mist (gron., dr.). ~ dr. wenzig
'met heimwee'. Afl. bij wennen.
WNT XXV 1336.
wepel ongedurig, dartel, zonder partner, niet drachtig, leeg (dr., vla.,
gron.). Van een i.e. wortel die 'draaiend bewegen' betekent en aanwezig
is in lat. vibrare en Iets viebt 'zich
draaien'.
Betekenisontwikkeling:
'draaiend bewegend' > 'ongedurig' >
'zonder partner' > 'niet drachtig,
leeg'.
Sassen 62, WNT XXV 1354-1357,
WVD I afl. rund 197, Kocks 1428,
IEW1132.
wepeln kwispelstaarten (dr.). = vla.
wepeln 'leegdrinken'. ~ wepel f, dat
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werzelen - wiedelewaddele

235, EW 426 (denkt voor wensen eer
aan ontronding).
wezie (onz.), 'wezel' (nholl.). Verkleinw. bij hgd. dial. wies 'wezel' (~
wezel). Ofwel van een wortel die
'stinken' betekent en in lat. vïsio
'veesten' aanwezig is ofwel van de
wortel van wezen 'zijn' en dan een
taboewoord.
Pannekeet 399, EW 427, ALE vol. 1.
deux. fase. Comment. 182.
wicht meisje (gron., oostdr., twents,
kempenl.) vrouw (antw.). = mnl.
wicht 'schepsel, onderdaan, kind', =
ohgd. wiht 'ding, persoon', oeng.
wiht 'ding, wezen, demon', ono. vëttr
'geest', osl. vësti 'ding'. Verdere
etymologie onzeker. Dat vrouwen en
meisjes deze benaming, die o.a.
'ding' betekent, kregen, is wschl. een
taboeverschijnsel. Zo is ook lat. muiier 'vrouw' mogelijk met lat. melior
'beter' en nl. wijf(= hgd. weib) mogelijk met gr. iphthimos 'sterk' en
mnl. quene 'vrouw' en eng. queen
'koningin' met het bijvoeglijk naamwoord nl. koen verwant.
Weijnen 1937 par 215, Cornelissen/Vervliet 1440, NEW 834, IEW
1136, Odé passim, inz. 85-91.
wie, wei zoals, toen, hoe (limb.). =
hgd. wie 'id.', een ablautende variant
van hoe.
Roukens 1937, krt. 87, 85, 90, NEW
259.
wied onkruid (Land van Altena, fravla.). = mnl. wiet 'id.', os. wiod 'id.',
eng. weed 'id.'. Grondw. van nl.
wieden.
TNF krt. 119, eig. mat.
wiedelewaddele wielewaal (vars.,
Heel weg). Onomatopeïsche variant
van wielewaal (= oeng. wudewale).
Het eerste deel = oiers. fid 'boom',

'wilg'.
NTg XXXIX 85.
werzelen, wèzzelen in de war zijn,
onenig zijn, krioelen (antw., hasp.). =
mnl. werselen 'zich verzetten', eng.
warsle 'tegenkanten'. Frequentatief
bij warsen f 'tegenstaan'.
Cornelissen/Vervliet 1436-1437, Mnl
WbIX2310,Rutten276.
wes I was, het reinigen met water
(n.oostnbr.). = hgd. wasche 'id.'. Dus
^ ni. was, maar oorspronkelijk met
eeny-bevattend suffix.
TNTLXLIII141.
wes II vest (zolimb.). « hgd. weste
'id.' « fra. veste (misschien via it.
veste) < lat. vestis (~ got. wasti
'kleed', oind. vas tra 'kleding', hit.
ues 'zich kleden').
Roukens 197-200, krt. 36, Kluge 855.
wet grasmus (Meerhout). Genoemd
naar de roep van de vogel: wèètwèèt.
Swanenburg Jos 2000 blz. 151-152.
wetter mijnlucht (limb.). = rijnl.
weddere 'mijnlucht' = mnl. weder
'weder, lucht', ohgd. wetar 'weder,
lucht', ono. vedr 'weder, wind'. =
eerste deel van weerkant f.
WLD II hfdst. V 161, Rh Wh IX 464.
weule, wuul, wule mol (geldov.).
Afl. van woelen (= hgd. wühlen). Abi.
~ mndd. walen 'rollen, woelen'. ~
wel 1 Î 'landrol'.
DB IX 57, WALD Wereld B 392,
Ton krt. 24.
weunschen wensen (ensch.), wunsen
verwensen, vloeken (oostnbr.). = hgd.
wünschen 'id.', eng. wish 'id.', ono.
yskja 'wensen'. Ablautend ~ wensen,
dat een denominatief van het znw.
wens is. ~ oind. vänchati 'wenst' met
hetzelfde inchoatieve suffix bij oind.
vânati 'wenst'. ~ lat. venus 'liefde'.
Bezoen 1938, 34, NEW 828, OV I
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wiedleustig - wieme

toont ofwel de nultrap ofwel een
geconditioneerde ontwikkeling. Samenhang met nl. wichelen is onzeker.
De / is ofwel een element dat het
iteratieve aanduidt ofwel een suffix
dat substantieven van werkwoorden
afleidt zoals os. budil 'gerechtsbode'
naast nl. bode en bieden. De drentse
varianten wiegel 'torenvalk' en wiichel 'bep. valk' vertonen een ontwikkeling van de k die men ook aantreft
in nbrab. stechele, steggele 'bekvechten' naast steken, middennbr.
tichel 'schommel', naast middennbr.
tikkel 'schommel' en limb. schoggel
'schommel' naast limb. schokkel
'schommel'.
Kocks 1433, Ter Laan 1071, WVD
1996, 160, WNT XXV 2381, Drentsche Volksalmanak 1846, 269, Hoppenbrouwers (1996) 312, Asten's
woordenboek 18, HCTD XXXIX,
111-112, 160-161, IEW 1130, Weijnen 1991, par. 47.
wiekeloeje schommel (Kooigem.).
Eerste deel ~ wiekei t; het tweede
deel heeft ritmische waarde zoals ook
ooi in dial. schuppelooi 'id.',
schommelooi 'id.' en zuzooie 'id.'.
HCTD XXXIX 140, 119.
wiekse poetsen, gez. van schoenen
(niet ver van de Duitse grens ). « hgd.
wichsen 'id.'. Het Duitse woord is
oeroud. Het is ablautend ~ hgd.
wachs (= nl. was).
Alsters 286, OV 1234, Kluge 856.
wieme, wimme ruimte om vlees in te
roken (n.oostnl., vel.). = mnl. wime,
wimme 'wilgentwijg, latwerk om
vlees te bewaren', mndd. wime 'stellage van latten' « lat. vïmen 'wilgentwijg, vlechtwerk'. Gezien de
geringe verbreiding (over Nederlands
en Nederduits) is ontlening waar-

ohgd. witu 'hout'. Het laatste deel is
klanknabootsend: vgl. Lets väluödze
'id.'.
TT II 27, NEW 835.
wiedleustig, wiedluchtig, wiedluftig
ver (Twents). Eerste deel = nl. wijd,
tweede deel ~ nl. lopen; vgl. kocht
naast kopen.
Dijkhuis 1227-1228.
wiedouw, wiedauw wissen, tenen
(collectivum) (vla.). = 16e-eeuws
wijddauw '(lat.) vimina'. Vgl. po.
witwa 'wilg', opruis. witwan 'wilg',
gr. itéa 'wilg'. ~ wij II f.
WVD II afl. I, 14, De Bo 1204, Kluge
846, Feist 156.
wieëre hinniken (zuiden van nllimb.).
= hgd. wiehern 'id.' (intensiefvorming bij mhgd. wihen 'id.', ohgd.
wihon 'id.'). Evenals eng. dial. wicker 'id.' klanknabootsend.
WLD 1 afl. 9, 65-66. Kluge 858.
wiejke, wieke gillen (oostnbr.). Afl.
van wiek 'molenwiek'. Grondbet. 'het
geluid van ronddraaiende molenwieken maken'.
Ceelen e.a 57, WBD 605, 842, II afl.
1,3, WNT XXV 2382.
wiek, wijk bep. (gegraven) water
(peell., n.oostnl.). = mnl. wijc 'vaart',
ono. vïk 'bocht ~ wijken.
Crompvoets217.
wiekei valk (dr., gron.) en wiekeln
bidden gez. van een roofvogel
(gron.). = respectievelijk fri. wikel
'valk' en fri. wikelje 'bidden'. Niet
verwant met wiek 'vleugel', maar met
hessisch wieken 'vlug en heftig heen
en weer bewegen', ohgd. wïhhön
'zich bewegen' en zweeds vicka
'wiegelen, heen en weer bewegen'.
De klinker gaat terug op i.e. e/. In
Kloosterzande genoteerd wikkelen
'bidden, gez. van een roofvogel'
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wiemersken - wierwinde

raad' (volgens Plinius « Keltisch).
Van een wortel die 'winden, vlechten' betekent en aanwezig is in weeg
'wand' (oorspronkelijk van vlechtwerk).
Zestiende-eeuws
wieren
'ronddraaien' verraadt wschl. ook de
oorspr. betekenis.
Ter Laan 1074, NEW 835, TNTL
XLIV, 193.
wierig, werrig gezond, volwassen,
levendig, opgewekt, warrig, lastig
(geldov., gron., dr.). Kruising van een
i.e. wortel die 'krachtig' betekent en
ook aanwezig is in lat. vis (mv. vires)
'kracht', oind. vóyas 'levenskracht'
en wier II f 'ijzerdraad'.
Roelofs e.a. 155, Draayer 62, Ter
Laan 1074, Dijkhuis 1231, Wanink
211, Hadderingh/Veenstra 321, IEW
1123.
wierk wilde mannelijke
eend
(Twents). < een vorm met d zoals
mnl. wedic (samengetrokken tot
week II f). De ie is dan echter niet
klankwettig maar wschl. gelijk te
stellen met de ie van wiender naast
winder ].
TNTL LIV, kaart tegenover blz. 245.
wiers, wirs, wiering, wier, wiersem,
weersem, weerzing, wiersel bijeengeharkte regel hooi (gron., holl.).
Ofwel ten dele singuliere afl. bij wier
'zeewier' (= wier II 'ijzerdraad') met
het benoemingsmotief: 'dooreengedraaid', ofwel, gelet ook op ofri.
wirsene 'rimpel', ~ weer IV f (~ lat.
Verruca 'wrat'; vgl. oeng. wearr
'eelt') en dan van een wortel die
'verhevenheid' betekent.
DB IX 22-30, 73-74, TON krt. 11,
TNF kit. 128, IEW 1151.
wierwinde wilde convulvulus (geldoverijs.). Ss. van wier II f 'ijzerdraad' en winde (= -winde in oeng.

schijnlijker dan rechtstreekse afleiding in het i.e. van een wortel die
'draaien' betekent en ook in o.a. lat.
vieo 'vlechten' en oind. vëman 'weefsel' zit.
Van Schothorst 228, NEW 835,
TNTLXXX 115-117, Mulder 153.
wiemersken duizelig worden (lichtenv. en omg.). ~ wiebelen, ~ wippen.
Affectieve vorming. Vgl. mhgd.
weifen, wifen 'zwaaien'.
Hulshof/Schaars 145, EW 428.
wiendbraachen wenkbrauwen (vel.).
Vgl. mnl. wintbrauwe, os. wintbrawia, ohgd. wintbrauwa. Het eerste
deel ~ miers, find 'hoofdhaar'. Vgl.
voor het tweede deel ono. augnabragó 'knippen met de ogen, ogenblik' en oeng. brëg 'wenkbrauw'.
Van Schothorst 228, NEW 828.
wiensbriewe wenkbrauw (Goeree).
Het eerste deel = het eerste deel van
wiendbraachen f'id.'. Het tweede
deel is gezien de palatale vocaal niet
identiek met het tweede deel van
ohgd. wintbrawa maar met dat van
os. wintbrawia.
TNTLXLIV 192.
wiep, wijp strooien reep langs het
dak, strowis (vel., znl., dr.). = mnl.
wipe 'bundel stro', = mndd. wip
'wis', oijsl. veipr 'hoofdband'. ~ got.
weipan 'bekransen'. Van een wortel
die 'draaien' betekent en aanwezig is
in lat. vibrare 'trillen' en Lets viebt
'zich draaien'.
Van Schothorst 229, IEW 1132, Mnl
Wb IX 2669-2670.
wier I terp (gron.). = fri. vorm van
werf 'scheepswerf, erf.
Ter Laan 1074, TT XXVII 63-69.
wier II ijzerdraad (gron.). = nl.
(zee)wier = eng. wire 'metaaldraad',
eerste deel van lat. viriae 'armsie-
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wiese - wiggevuur

heterofonen van ohgd. fifaltra, os.
ßfoldara, oeng. fifealde, reduplicatieve formaties, te vergelijken met lat.
papilio 'id.'.
HCTD IX 337-382.
wiezekare, wiskaore,
wiskorre
schommel (Vilvoorde en omg.). Naar
analogie van wiesschoakel \ (<
*wiegschoakel) met koord gevormde
ss.
HCTD XXXIX 166.
wiezemoor vroedvrouw (achterh.)
Ss. naar analogie van wiesvrouw f,
leenvertaling van fra. sage-femme
'id.'. Het tweede deel = moeder.
Hulshof/Schaars
145,
Hadderingh/Veenstra 321.
wif beweeglijk, wispelturig, schichtig
(gron.). = fri. wif 'onvast' = nl. wuft
(met secundaire u en secundaire f).
Ablautend ~ wuiven (= mnl. weiven
'zwaaien'), no. veifta 'kwispelen'.
Van een i.e. wortel die 'zich bewegen' betekent en aanwezig is in oind.
vepati 'beweegt zich'.
TNTL XLIV 195-196, IEW 11311132.
wig bep. soort brood (antw., W Voorne). = wig 'werktuig van bep.
vorm'. Wschl. ablautend ~ wegge \
'id.'.
TT XVI 173-176.
wigbold rechtsgebied v.e. stad (overijs.). = mnl. wijcbelt 'id.'= mndd.
wïkbelde 'id.', hgd. weichbild 'id.'.
Het eerste deel = wijk 'buurschap' («
lat. vicus). Het tweede deel ~ billijk
'rechtvaardig'.
Gallée 1895, 52, Dijkhuis 1235, Kluge 1975, 845.
wiggevuur dwaallicht (Huizen).
Vervorming bij Bunschotens wingtfuur 'Sint-Elmusvuur'. Het eerste
deel = wind 'luchtstroom'.

plantnamen, ono. vinda 'garenkluwen'; -winden).
TNTLXLIV193.
wiese (zondieg) Beloken Pasen (Eupen, zolimb.). = hgd. weisser sonntag
= leenvertaling van kerklat. dominica
in albis (depositis) 'lett. Zondag van
de (door de dopelingen) afgelegde
witte gewaden'. Zij hadden die nl.
vanaf Paaszaterdag tot Beloken Pasen
gedragen.
Roukens 218-220, kit. 44.
wiesschoakel schommel (Rijmenam).
Ss. van wieg en schokkel f.
HCTD XXXIX 115.
wiesvrouw baker (limb.). Leenvertaling van fra. sage-femme iett.: wijze
vrouw'.
Roukens krt. 62.
wietak schommel (Herselt). Naar
analogie van wiesschoakel \ (<
*wiegschoaket) metanalytisch gevormd met tak. Men schommelde nl.
wel aan een tak.
HCTD XXXIX. 166.
wietel, wiedel (nevenvorm wielen)
onderlaken,
wollen
beddelaken
(n.oostnl.). Vgl. ono. hvitill 'witte
wollen beddedeken', eng. dial.
whittle 'mantel, shawl, over de
schouders gedragen dubbele deken',
oeng. hwitel 'mantel, deken', os.
huuitil 'mantel', mndd. wytel met
onduidelijke betekenis maar genoemd
tegelijk met lakens en kussens, (met
suffix) fri. wijteling 'grof beddelaken'. Gezien de oude vormen met h is
het woord ~ nl. wit (= got. hvaiteis
'wit' en hgd. weisz 'wit').
WNT XXV 2460-2461, EDD VI 479,
Schiller/Lubben V 748.
wiewouter, fiefoeter, vliegewouter,
vliegebouter, flieflodder, vijvere
vlinder (vla.). Volksetymologisch uit
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wij - wings

TT XIII 85.
(aon de) wij I (lijdend aan) bloedwateren (westerw.). = nl. wee, hgd. weh
'zeer'. Door taboe veroorzaakte betekenisverbijzondering. Het zn. is een
transpositie van het tussenwerpsel
wee (= eng. woe, got. wai, lat. vae, lit.
vai.
Ter Laan 1101, EW 422.
wij II, wee, wieë, wedde, wie, wiej,
wèèj wilg, twijg (oostnl.). = hgd.
weide 'wilg', ~ eng. withy, withe
'wilgenteen', lat. vïtis 'rank', lat.
vïmen 'roede'. Van een basis die
'vlechten' betekent en ook aanwezig
is in got. gawidan 'verbinden', lit.
vyti 'vlechten'.
OV
II
233,
Elemans
106,
Schols/Linssen 540, De Bont 1960,
742, Gallée 52, Wanink 212, Heukels
221, Hadderingh/Veenstra 317, Kluge 846, Huissen 142, WALD III 218,
TT VI 117, Kluge 846.
wijer, wèèr, wouwer vijver (limb.,
brab.). Evenals hgd. weiher 'id.' « lat.
vivarium 'id.' (~ lat. vïvus 'levend',
dus lett: 'plaats waar levende dieren
gehouden werden'). De vorm wouwer is wschl. een oudere ontlening
dan de beide andere vormen.
Crompvoets 183, TT VI 117, De Bo
747, Schols/Linssen 538.
wijp, wiep, wèèp dunne lange takkenbos, bundel vastgebonden stro,
linnen overtrek over een kar (limb.,
nbrab., Waas., antw.). = mnl. wipe
'bundel' ~ got. wipja 'krans'. ~ got.
weipan 'bekransen' ~ no. vippa 'wis'
~ oijsl. veipr hoofdband'. Van een
wortel die 'draaien' betekent en aanwezig is in Lets viebt 'zich draaien'.
WBD 32, Cornelissen/Vervliet 1444,
De Bont 1960, 746, DB VII, 20, Joos
744, WLD I afl. IV 124, IEW 1132,

Goossens 1963 II. krt. 50.
wijst, (in ss.) wijstgrond lage moerassige grond (Oss, Uden). = Afl. bij
oijsl. veisa 'poel, moeras'.
Crompvoets 164, OV I 234, WBD
194, IEW 1134.
wijzend dijkje langs een keurvaart,
waterloop (nholl.). = mnl. wisene
'id.'. Vgl. ohgd. weisund 'arteriae' en
eng. weasant 'slokdarm'. Van een i.e.
wortel die 'stromen' betekent en
voorkomt in oind. vësati 'vervloeit'
en riviernamen als Wezer.
Boekenoogen 1219, WNT XXVI
512-513, IEW 1134.
wikkewief, wikkerse waarzegster
(ensch., dr.). Het eerste deel = de
stam van wikken, een intensief bij
wegen.
Bezoen 1938, 2, Sassen 42, Kocks
1438.
wiks schoensmeer (venr.). « hgd.
wichse 'id.'. ~ wiekse f.
Schols/Linssen 542, Kluge 856.
wilkerhoren horen waarmee tijdens
de oogst het teken tot begin of beëindiging van het werk gegeven werd
(gron., dr.). Het eerste deel = willekeur (= ofri. wilkere 'vrije wil', =
mnl. willecore 'vrije verkiezing'; het
eerste deel daarvan = wil, het tweede
= keur ~ uitverkoren en kiezen).
WNT XXVI 709.
winge I schommel (vla.). Mogelijk ~
wieg, waggelen, wankelen. Mogelijk
= eng. wing 'vleugel' (« ono. vcengir
'vleugel' ~ waaien).
WNT XXVI 1011.
winge II waaien (kerkr.). Afl. van
kerkr. wink (= wind).
Amkreutz e.a. 311.
wings, wins, winsk, winds, wens
scheef (gron., wvla., venloos, nholl.).
= ndd. windsk 'id.', fri. wynsk 'id.'.

winkel - woeps

Afl. bij winden, zoals ook hgd. windig, windisch.
WNT XXVI 979-981, Alsters e.a.
288.
winkel tasruimte in schuur (wvla.). =
nl. winkel, mnl., hgd. winkel 'hoek',
eerste deel van nl. winkelhaak. De
tasruimte lag in een hoek en winkeltjes werden dikwijls in een hoekje
van een gebouw gehouden. Van een
i.e. wortel die 'gebogen zijn' betekent
en aanwezig is in wankel en oind.
vangati 'hinken'.
De Bo 1210.
winning, winnie, wienienk, wenning
boerderij (belglimb.). Afl. van winnen. Benoemingsmotief: 'waar men
z'n brood mee wint'.
WBD I 5-7, TNZN VIII 7.
winster linker (achterh.). = no., dee.
venstre 'id.'. Hetzelfde comparatieve
achtervoegsel in lat. sinister 'linker',
gr. ar ister ós 'linker'. De wortel is die
van zw. vän 'mooi', no. venn 'vriend'
en van het element wijn in Gozewijn
en de nl. geslachtsnaam Weijnen.
Betekenisontw. weerspiegelt taboe.
OT II 189 vlg., Falk/Torp 1367.
wipwappen schommelen, op de wip
op en neer gaan (brab., n.oostnl.).
Ezelwoord van wippen 'id.' (=
mndd., meng. wippen 'wippen,
schommelen'). Met secundaire versterkende gegemineerde pp bij got.
weipan 'bekransen', eng. wipe 'afwissen', lat. vibrare 'trillen', nl.
wimpel. Grondbet.: 'zwaaiend bewegen'.
HCTD XXXIX 147, WNT XXVI
1355.
wis bergruimte in de schuur (zlimb.).
= rijnl. wesche 'id.'. Ofwel afl. bij het
simplex van hgd. entwischen 'ontsnappen' en dan is de oorspr. bet.:

'plaats waar men ontsnapt door zich
te verstoppen', ofwel = nl. wis = hgd.
wisch 'bundel hooi of stro'.
NJ 1973, 83-85, Kluge 864.
wissel ploegschaar (rondVenlo). Afl.
bij ohgd. wassi, wessi ' 'bep. spits
voorwerp' ~ wetten (= oeng. hwettan
'wetten'). ~ mnl. wate, waet 'het
scherp v.e. snij werktuig'. De ss is het
gevolg van de Hoogduitse klankverschuiving.
WLD I afl. I 55, Donum Natalicium
De Smet 90-91.
witbikker souteneur (ook als vleiterm) (Brussel). Leenvertaling van
fra. argot mangeur de blanc 'souteneur'.
TT XVII 103-104.
witheilige bep. huidziekte (vla.).
Volksetymologisch « fra. of lat. vitiligo (~ lat. vieo 'vlechten': de huidziekte ziet er als een vlechtwerk uit).
Weijnen/Ficq 136
witter souteneur (bruss.). ~ witbikker f.
Starck-Claessens 283.
woe, woei hoe (venr. en omgf).
Meestal beschouwd als contaminatie
van hoe en wie 'hoe', maar waarschijnlijk identiek met hoe: immers
woe komt in praktisch heel N.Duitsland voor.
Roukens krt. 85, ZDL 55 (1988), 916.
woeg beweeglijk (nholl.). Wschl. ~
(be)wegen.
Pannekeet 405.
woender woerd (n.oostnl.). Contaminatie van winder \ en woerd (= nl.
waard). Gezien nl. dial. waertel \ is
de d wschl. niet oorspronkelijk.
TON 1 66-75, krt. 8.
woeps klap, trap, schok (dr., gron.).
Klankschilderend woord.

woes - worg
bij welven.
Hulshof/Schaars 146, Kluge 1975,
869.
wómmes hoogmis (Boekei). Verholen ss van hoog en mis.
Meded. drs. P. Vos.
wonk wenk (bommelerw., nbet. ).
Ondanks het geringe verbreidingsgebied toch wschl. ablautende afleiding
bij mnl., mndd. winken 'wenken',
eng. wink 'id.', hgd. winken 'wenken', dee. vink 'id.'.
WNT XXVI 1077-1078, Van de
Water 152, NEW 817.
wonne, wonnie, wannie stopwoord
(oostnbr.). = olimb. woarnet 'waar
niet : vgl. niet waar.
De Bont 1960, 758, Weijnen 1937,
180-181.
woo woest, onbebouwd (Dentergem).
= hgd. öde 'woest', got. autheis 'id.'.
~ gr. ausios 'vergeefs'.
Loquela 362.
woor eendenkroos, wier (Zeeuws). =
oeng. war 'zeegras', vgl. eng. wire
'metaaldraad', vgl. gall.lat. viriae
'bep. armsieraad'. Van een i.e. wortel
die 'winden' betekent, oo < oerg. ai.
WNT XXVI2048, EW 428.
worbussel bundel van stroafval
(Maasvallei in belglimb.). Het Ie lid
is óf de stam van worren 'dooreengooien' (= nl. warren) óf hetzelfde
woord als in in de war en identiek
met os. werra 'strijd', ohgd. werra
'schandaal' (» fra. guerre 'oorlog')
en misschien ~ lat. verro 'ik veeg'.
De o < a onder invloed van w. Het
tweede element is bussel I f.
Goossens 1963 II krt. 47, WNT
XXIV 1317, EW 419-420
worg, wùrg wilgengewas (dr.). =
werf II t 'wilg'.
WNT XXV 1491.

Kocks 1442, Ter Laan 1094.
woes hoe (belglimb.), = woe f met
adverbiale s van bv. zondags, blindelings.
Roukens 393-394.
wolf I nokbalk, steunbalk, schuin
oplopend geveldak (brab., vla.). = os.
huuoWo 'dakgoot'. Ablautend ~
welven. ~ ono. hvalf 'welving, gewelfd dak', oeng. hwealf 'gewelfd
dak'.
WBD I 19-20, WVD II afl. V, 58,
WNT XXVI 1792, Eylenbosch 7783, Gallée 1903, 159.
wolf II aangedroogd neusvuil (venr.).
Evenals wolf 'caries' overblijfsel van
geloof aan een demon die de gedaante v.e. wolf aannam en ziekte
verwekte.
Schols/Linssen 544.
wolfsbakkes voorportaal van stal of
schuur (brab.). Het eerste deel = mnl.
wolft 'voorhof, gewelf ~ welven (=
hgd. wölben 'welven') ~ gr. kolpos
'boezem'. Het tweede deel = metafora van bakkes 'mond'.
WBD 74-75, EW 425.
wolfsel bundeltje geharkte graanhalmen (rond Hasselt). Afl. van wolven
'op het stoppelveld naharken', zelf
afl. van wolf 'oogsthark', metafoor
van wolf'bep. roofdier' (= lat. lupus
'wolf = fra. loup 'wolf = oind. vrka'wolf).
Goossens 1963 dl. I, blz. 165, dl. II,
kil. 42.
wollefenbundel grote dikke man
(vel.). Volksetymologisch « hgd.
Wolfenbüttel 'de naam van de bekende dikke hertog'.
Van Schothorst 229.
wolske kluwen, knot (lichtenv. en
omg.). Wschl. ~ hgd. wulst 'gezwel,
bobbel, wrong' (= ohgd. wulsta). Afl.
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work - wratten

work, woerk kikvors (zholl.). Onomatopee.
TNZNI12,Kroeselsl59.
worm balk die horizontaal op de
toppen van de stijlen ligt en de daksparren draagt (brab.). Mogelijk met
een i.e. /w-suffix (als in helm, toom)
afleiding bij een i.e. wortel die 'bedekken, beschermen, afsluiten' betekent en ook aanwezig is in Oskisch
veru 'poort', Lets vàrti 'poort', russ.
voróta 'poort', osset. vart 'schild'.
Waarschijnlijker is dat het woord
identiek is met het Keltische woord
(= miers fern 'els') waaraan fra. verwe 'els' is ontleend. Het moet namelijk ook identiek zijn met rijnl. wirm
'bep. balk'.
WLD II 9, blz. 105, WBD 20-21,
IEW 1160-1161, Rh Wb IX 576.
worrend waarheid (Meierij). =
waarheid
Swanenberg 1987,256.
wortel wrat (gron., dr. ). Afleiding
met verkleiningssuff. / bij wrat.
TON krt. 6.
wost was, het reinigen met water
(Delft). De slot -t is niet paragogisch
maar evenals in fri. wast 'id.' het
restant van het achtervoegsel -te dat
nog volledig aanwezig is in Goerees
waste 'id.'. Vgl. voor de vorming
wvla. bakte 'baksel'.
TNTLXLIII141.
wrak (half) bedorven, ziekelijk
(n.oostnl., bommelerw., holl., utr.,
nbet.). ~ wreken, waarvan de wortel
oorspr. betekent o.a. 'voortdrijven,
vijandig vervolgen', ~ oeng. wracu
'wraak, ellende' (hier ziet men de
overgang ). Ook ~ wrak (v.e. schip)
hetzij via het betekeniselement 'op
het water drijvend' hetzij via het
element 'ellendig'.

DB 135, 114, IEW 1181.
wrang I uierontsteking (div. dial.). ~
wringen.
WBD 462, 479, Berns 1983, 120123.
wrang II zwengel (vla.). ~ wringen.
WVD 11 afl. V 392, afl 111 (Wet.
App.) 585, afl. V,91.
wrange, vrange konijnenhol (achterh., Genneps). ~ ijsl. vrä 'hoek'. ~
Schots-Gaelicyrög 'hol, schuilplaats'.
Van een wortel die 'draaien' betekent
en ook aanwezig is in russ. rukâ
'hand'. Wel van dezelfde basis als
maar van een andere wortel dan
wringen.
WALD Wereld B 396, Gallée 50,
Van Dinter 200, IEW 1155.
wrangen worstelen (dr.). Ablautend
~ wringen (= hgd. ringen 'id.', eng.
wring 'id.').
TNTLXLIV. 195.
wrangkruud, wrangwoddel helleborus (n.oostnl.). Ss. met wrang I f
en resp. kruid en wortel. Men stak de
plant onder de huid van de uier om de
uierziekte te bestrijden.
Dijksterhuis 1251, Ter Laan 1033.
wranterig, franterig knorrig (dr.,
gron.). = fri. wranterich, wrantelieh
'verdrietelijk'. Afl. bij gron. vranten
'knorren', mnl., mndd. wr anten
'knorren', dee. wrante 'knorren'. Van
dezelfde wortel als 16e-eeuws nl.
wrempen 'een scheef gezicht trekken'
(= gr. rembö 'ik draai om'). Vgl. voor
het consonantisme mnl. ranspoet <
rampspoed.
Ter Laan 1033, LB XXXVII 26-32.
wratten, vratten met een stomp mes
snijden (dr.). Vgl. ouddeens vraade
'woelen, boren', nl. wroeten, achterh.
vreuten 'hard werken', ono. rota
'woelen, graven', ono. rati 'boor'.

wreeuwer - wunsen
betekend hebben.
Kocks 1453, IEW 1181, Boekenoogen 1234.
wuit grote kin (oudbeierl., Fijnaarts,
gron.). Metafoor van wuit 'haspel
voor het vervaardigen van schiemansgaren'. Etymologie verder onbekend.
Opprel 89, Ter Laan 1101.
wukele gebrekkig lopen (nholl.). =
fri. wjukkelje 'id.'. Afl. bij nholl.
wuuk (= nl. wiek 'vleugel'). Metafoor naar een met de vleugels slaande
vogel.
Pannekeet 407
wulder, wudder, wieder wij (zeel.,
wvla.). Sk. van wij met liede(n) met
analogisch uit andere voornaamwoorden overgenomen genitief -r.
RNDkrt. 107.
wulk, willok, wullok, ullek kinkhoren (wvla., nholl., zeel.). = eng. whelk
'bep. slak'. ~ walen 'keren, draaien'.
Benoemingsmotief = het gedraaide
van de horen.
TNTL LXX 264, NEW 852, Ghijsen
1154-1155, HCTD XXIV 52-53
(minder wschl. etym.).
wuns wens (vel., Twents). = hgd.
wünsch 'id.', ono. ósk 'id.'. ~ oind.
vänchä 'wens'. Wschl. ^ maar
evenals weunschen | ablautend ~ nl.
wens. Afleiding met inchoatief suffix
bij oind. vânati 'wenst, heeft lief,
begeert' (~ lat. Venus 'liefde').
Dijkhuis 1253, Van Schothorst 229,
NEW 828.
wunsen verwensen, vloeken (Uden).
~ wuns f 'wens'. Abl. ~ nl. dial.
wensen 'vloeken, krachttermen gebruiken' en nl. wensen 'verwensen'.
Wat de betekenis aangaat is er taboe
of pregnant gebruik op te merken.
OV 1235, WNT XXV 1332.

Van een basis die 'openscheuren'
betekent en ook aanwezig is in alb.
vare 'wond' en oudbulg. vrédü
'wond'. Voor afval van w- vgl. hgd.
rache naast nl. wraak, voor a naast oe
vgl. nl. slag naast (ik) sloeg.
Kocks 1452, 1453, Hulshof/Schaars
139, De Vries 1962, 434, 452, NEW
851.
wreeuwer, vreeuwer, vreever bep.
vink (wvla. ). Afl. bij mnl. wreeuwen
'schreeuwen' (~ mnl. wrauwen 'klagen'; misschien ~ eng. wrawness
'toorn'). Verband met oostnbr. (niks)
vreuwen '(niets) ontzien' is niet
duidelijk. Is de grondbetekenis 'vrezen'?
De Bo 1216, Mnl Wb IX 2853, OV I
233.
wrevelen wrijven, schuren (kemp.).
Ablautende afl. gevormd met een
iteratief suffix (vgl. trappelen naast
trappen) bij wrijven (= hgd. reiben,
fri. wriwwe). ~ gr. rHtpë 'draaiende
beweging'.
Cornelissen/Vervliet 1460, NEW
851.
wrieg met zichzelf ingenomen, trots,
koppig (dr.). = mndd. wrïch 'stijf,
trots'. = eng. wry 'scheef, verdraaid',
~ mnl. wrigen 'kromgroeien' en ofri.
wrigia 'zich buigen'. Abi. ~ meng.
wräh 'halsstarrig', dial. zw. vrâ 'onwillig'. Van een wortel die 'draaien'
betekent en ook aanwezig is in nl.
wrikken (met expressief consonantisme), gewricht en oind. vrésl 'kolk'.
Grondbet. gedraaid (> 'vastgedraaid').
Kocks 1452, WNT XXVII 54-55,
XXVI 2539, IEW 1158-1159.
wrok los (dr.). ^- zaanl. vreke 'wrikken'. ~ nl. wreken, ~ nl. wrak, ~ no.
rak 'ruïne', ~ lat. urgêre 'dringen'.
De i.e. wortel moet oorspr. 'stoten'
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wurft - wüünst

wurft, werf erf (zeel., antw., kop van
overijs., holl., wnbr.). Afl. van werven.
Grondbetekenis:
'draaiing,
kring'.
TNZN VIII4, NEW 829-830.
wurpele voormelken, d.w.z. eerst wat
melk uit de spenen trekken, daarna de
spenen bevochtigen en dan de uiers
licht wrijven (nholl.). Iteratief van
werpen. Van een wortel die 'draaien'
betekent blijkens ono. orpinn 'gebogen'.
Pannekeet 408, NEW 831.
wurrig moe (dr.). = eng. weary 'id.',
fri. wurch 'id.', os. worig 'id.', ohgd.
wuorag 'dronken'. Afl. bij oijsl. órar

'razernij' en oeng. wörian 'dwalen'.
De basis betekende oorspr. 'waanzin'.
Kocks 1455, IEW 1180, TT LUI, 97.
wuulder mol (Siebengewald). Nomen agentis bij woelen (= hgd.
wühlen 'woelen'), zoals weule Î
'mol'.
Roukens 384-392.
wüünst heimwee (dr.). Ofwel =
wenst f 'id-\ maar gecontamineerd
met dr. wfiünsn 'wensen' (grondwoord van wuns f 'wens'), ofwel
rechtstreekse afleiding bij wuns |
'wens'.
Sassen 79.
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zaad - zae

Z
burg afb. 24, FWH 809, De Bont
1960, 778, Bernaerts 130, WNT
XXVII 511.
zaan II spoedig (vla.). = mnl. saen,
os. sâno, eng. soon, ofri. son. ~ got.
suns, alle in dezelfde betekenis.
De Bo 1416.
zaar, zoor bep. scherp gras (oostnbr.,
belglimb.). Van een i.e. basis die
'snijden' betekent en aanwezig is in
oind. srnl 'sikkel', lat. sarpo 'snoeien', gr. harpt 'sikkel', russ. serpj
'sikkel', ohd sarf 'scherp'.
De Bont 1960, 779-780, Bernaerts
130, IEW, 911-912.
zaarf, zèèrf huid (nbr.). ~ ohgd. saro
'uitrusting' en gr. Hér a 'lett. beschermster'. Van een wortel die 'beschutten' betekent.
TF XXXV, 165, Naaijkens 144, Van
Gestel 282.
zabben zuigen (n.oostnl.). = mndd.
sabben 'kwijlen', fri. sabje 'zabbelen', no. sabbe 'morsen'. Grondvorm
van nl. sabbelen en znl. zabberen.
Met affectieve bb bij sap. Vgl. ook
(maar met andere consonant na de
vocaal) lat. sapio 'ik smaak' en lat.
sapa 'gekookte wijn' (> fra. sève
'sap').
Van Schothorst 230, NEW 599.
(in de) zae verzadigd (achterh., dr.). =
zaad tHulshof/Schaars 148, N Tk IV 72.

zaad verzadiging (zeel., holl., gron.).
= mnl. sade 'id.'. ~ zat (= hgd. satt
'verzadigd', eng. sad 'bedroefd') ~
verzadigen. ~ lat. satis 'genoeg' ~ lit.
sötüs 'verzadigend'.
Mnl Wb VII22, N Tk IV 72.
zaalverig verlept, verdroogd, tanig
(n.oostnl., vel.). Afl. bij 17e-eeuws
nl. saluw 'bleek, tanig' (= eng. sallow
'vaal', ohgd. sah 'donker', ijsl. sölr
'vuilgeel', russ. solovój 'vuilgeel'),
oudiers salach 'vuil', vgl. ook lat.
saliva 'speeksel' en hit. saligai 'hij
spuwt').
Van den Bremen-Van Vemde/Van
den Bremen 203, Bosch 54,
Falk/Torp 1104, WNT XIV 36, XXVII 785.
zaalwie wilg (zlimb.). Tautologische
samenstelling van hgd. sale 'waterwilg' (= ohgd. salaha 'wilg', ~ lat.
salix 'id.') + oostnl. wij f II 'id.' (=
hgd. weide 'id.').
WNT XXVII 509.
zaan I room (brab., belglimb., ovla.).
= hgd. sahne 'id.'. Misschien ~ hgd.
sennerei 'melkbereiding in de bergen'; misschien ~ oind. sänu- 'oppervlakte, hoogte'. Mogelijk ook via een
Romaanse vorm als ofra. sain of
saine « een vulglat. vorm die verwant
is met lat. sagïna 'vet'.
WBD 1031, Ceelen e.a. 59, NEW
854, Kluge 619-620, Van Sterken-
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zaedeg - zaol

zaedeg machtig gez. van voedsel
(achtern.). ~ zae. | .
HulshofySchaars 148.
zaksleui halve schort van jute
(Twents). Het eerste deel, dat de jute
aanduidt, = zak « lat. saccus 'zak', «
gr. sâkkos 'zak', « hebr. sak « akkadisch saqqu 'zak'. Het tweede deel =
mnl. sloie 'sleep' ~ mnl. sloien (= nl.
slooien) 'slepen', sluier en Twents
sleujen 'slieren'. Van een germ.
wortel die ook in nl. sluier (« hgd.
schleier 'sluier') en slodderen aanwezig is.
Mat. J. Daan: Kluge 655, Dijkhuis
938, EW 338.
zammeltje, sammeltje, sommeltje
kabouter (tess., wier.). Afl. bij sammelen 'lawaai maken' en mnl. sammelinge 'geknoei, oneerlijkheid in de
handel'. Kabouters stonden nl. als
sluw bekend.
WNT XXVII 810-811, NTk IV 6667.
zammig mals (Hartem). Afl. van
oostnl. sa m f 'zacht'.
Mulder 155.
zamsdieg zaterdag (kerkr.). Vgl. hgd.
samstag 'id.', door toevoeging van
hgd. tag (= dag) verduidelijkende ss.
met een leenwoord « got. *sambatö
'id.' « Volksgrieks * sambaton 'id.' «
hebr. sabbath 'id.'. Vgl. voor de m:
fra. samedi, roem. sämbätä.
Amkreutz e.a. 314, Kluge 623.
zandbaar zandheuvel (dr.). Het
tweede deel is identiek met nl. baar
'golf (= oijsl. bära 'golf) en verwant met ohgd. burian 'zich verheffen'.
Kocks 1461, IEW 131 (is terecht
onzeker over de verdere etymologie),
NEW 24.
zanen (vla.), zenen (belgbrab., hasp.)

afromen, room vormen, nog een
weinig vocht afgeven, gez. v.e. wond.
Afl. bij zaan f I 'room' (= hgd. sahne
'room').
WNT XXVII 888-889, Tuerlinckx
743, Rutten 290.
zang bij het aren lezen gemaakte
bussel (znl.). = mnl. sanghe 'id.',
ohgd. sanga 'bundel aren' ~ eng. dial.
sangle 'bundel aren'. Verhouding tot
zante f en dee. sänke 'verzamelen' is
onduidelijk. Misschien = arm. ung
(2e nv. engoy) 'id.'.
Goossens 158-159, WLD I afl IV
101-104.
zangeren gloeien, aanbranden, kloppen gez. van een wond, prikkelen
gez. van de huid (nholl., Urk). ~ ijsl.
sangr 'verbrand', obulg. -saciti 'drogen', nl. zengen (causativum van
*zangen).
Daan 1942, 491, Pannekeet 410.
zangerig licht aangebrand (nholl.,
stadsfri., gron.). Afl. van zangeren f
'gloeien'.
FWH817.
zante bij het aren lezen gemaakte
bussel (zeel., vla.). ~ got. samath (=
hgd. samt 'benevens') 'samen' ~
verzamelen ~ dee. sänke 'verzamelen' ~ zw. en ono. samka 'verzamelen'.
Goossens 1963, 158-159.
zäöje zaaien (nl. uit zich zelf, gez. v.
planten) (venr.). ^ venr. zaeje, nl.
zaaien, hgd. säen, gr. hiëmi 'ik zend',
maar afl. van venr. zaod 'zaad'.
Schols/Linssen 553.
zaol vloer, koedrempel in stal, zool,
verdieping (limb., Cuyks). = nl. zool
« lat. sola, coll. van solum 'bodem' (>
fra. sol 'bodem').
WLD II afl. V 79, 58, Amkreutz e.a.
318,MNCDNIII4-7.
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zaom - zeel

zaom zaad (zolimb.). = hgd. samen
(met analogische n) 'id.'. = lat. sëmen
'id.'. ~ russ. sémja 'id.'. Afl. bij zaaien (= gr. hiëmi 'ik zend'. ~ oind.
söyaka- 'werptuig'). De oorspr. bet.
van het ww. was 'zenden, werpen,
laten vallen'.
WLD I afl. 4, 25-26.
zäöme zaad schieten (kerkr.). Afl.
van zaom Î 'zaad'.
Amkreutz e.a. 318.
zaomigheid verteerde mest (zlimb.).
Afl. bij zaom f 'zaad'. Betekenismotief: geschikt voor het zaad.
WLD I afl. 1, 6.
zavel soort zand (znl., limb.). « Romaanse voortzetting van lat. sabulum
'zand'.
Weijnen 1975, 222, WBD 38-39,
WNT XXVII 999.
zavig los, gez. v. grond, zavelachtig
(nbrab.). Merkwaardige inkorting van
zavelig, waar de / oorspronkelijk is,
aangezien zavel ontleend is aan lat.
sabulum 'zand'.
NTk IV 66.
zazem, zaadzaam verzadigend, verzadigd (n.oostnl.). = mnl. satsaem
'walglijk, ongemanierd'. Afl. bij mnl.
saden 'verzadigen'. ~ zaad fHadderingh/Veenstra 326, Mnl Wb
VII 187, Sassen 71.
zazemert vervelend iem. (dr.). Afl.
bij zazem f- Betekenisontw.: 'verzadigend' > 'oververzadigend' > 'tegenstaand'.
Hadderingh/Veenstra 326.
zech, sech onthaal voor bewezen
diensten, gelag, vertering (dr., sitt). «
hgd. zeche 'vertering, gelag'. Van een
wortel die aanwezig is in oind. dJasati
'bewijst eer' en in lat. decet 'het
past', lat. decus 'waardigheid' en o.a.
'eer bewijzen' betekent.

WNT XXVII 1013-1014, IEW 189190.
zedel zitmeubel (brab., limb.). f
zetel, dat rechtstreeks ~ is met nl.
zitten, ono. sitja 'zitten', got. sitan
'zitten' en lat. sedëre 'zitten', maar =
os. sethal, ohgd. sedal 'id.' en ~ zadel. Het verschil in dentaal is misschien te verklaren uit een andere
vorm v.h. suffix. In limb. zedelaar
'id.' is aan zedel verder nog een suffix toegevoegd.
WNT XXVII 1042, NEW 862
(spreekt van i.e. -tlo suffix), Ntk IV
69.
zeebezie rode aalbes (ovla., brab.).
Wschl. zo genoemd omdat de aalbes
vroeger in Europa niet voorkwam en
over zee is binnengedrongen.
LB XVI 75-77.
zeeg I zaag (limb.). = mnl. seghe 'id.'
= ohgd. sega 'id.' = hgd. säge 'id.'.
Ablautend ~ nl. zaag 'id.', ohgd. saga
'id.' ~ lat. secare 'snijden' ~ obulg.
sëkç 'ik hak'.
WLD II afl. V 158, 135.
zeeg II, zig mak (Huissen, tussen de
grote rivieren, limb., brab.). = zedig,
afl. bij nl. zede (= hgd. sitte 'zede',
got. sidus 'zede'). ~ gr. ethos 'zede'.
Huissen 145, De Bont 1960, 773,
Schols/Linssen 554, WBD 611-612,
Hoppenbrouwers 1996, 374.
zeeggraven brede sloot (kamp.).
Eerste deel ~ zijgen 'sijpelen, stromen' ~ zijg f 'vergiet'. Tweede deel
= Twents graven 'sloot' (= graaf f).
DB VI 107.
zeel zeef (oudbeierl., wnbr.). Wschl. <
*zedel. Van een stam die ook aanwezig is in Iers siothlan 'zeef, Welsh
hidl 'zeef. Van een basis die ook in
zijgen, zeiken en zeef aanwezig is. De
voor het wnbr. opgegeven scherplan-

zèèl - zeikwurm
als ss. katw. te windert 'windwaarts'.
WNT XXVII 1504, Overdiep 1940,
194.
zege geit (achterh., gron.). « mhgd.
zige (= hgd. ziege). Daarbij is sik een
affectieve vorm. Enerzijds mogelijk ~
gr. diza en arm. tik 'zak van dierenhuid', anderzijds mogelijk ~ eng. tike
'teef en no. tik 'teef. Dan schijnt de
oorspr. bet.: 'wijfje van klein huisdier'.
WNT XXVII 1258-1259, DB 53, 73,
Hulshof/Schaars 148, Kluge 887,
IEW 409-410.
zegene ineenstorten (oudbeierl). Met
-e/7-suffix ablautend ~ nl. zijgen. Vgl.
ohgd. truginon 'bedriegen' naast
ohgd. triogan (= nl. be-driegen).
TNTL XLIV 198.
zeggen, zeggent zicht (Twents).
Afgeleid van de wortel van lat. secare 'snijden'.
DB VIII 149.
zegl, zegel schaamdeel v.e. vrouwelijk dier (gron., dr.). Afl. bij het ww.
zijgen ~ ohgd. sïhan 'zijgen'. Betekenismotief: met druppelend vocht.
W. de Vries 1895, 38, Ter Laan 1109,
WNT XXVII 1579, Kocks 1093.
zeig vergiet, (filter in de) melkzeef
(limb., brab.). ~ zij II j .
TT XXI 59-71, DB IV 98, WBD 520524.
zeigele naar beneden glijden (Grave).
Afl. van *zeigen, abl. ~ nl. zijgen
'naar beneden zakken'. Dezelfde
ablautstrap als in zeiken, gewestelijk
zeiger 'platte viskorf en zeig f 'vergiet', alle van dezelfde basis.
Jacob 125.
zeikwurm mier (Achel-Hamont). Het
eerste element is zeik 'urine', waarmee hier het mierzuur wordt bedoeld.
Het element wurm dateert uit een tijd

ge êê kan aan aanpassing aan zêêl \
'touw' toe te schrijven zijn.
Opprel 89, FWH 813, OV 1215.
zèèl kruiwagenriem (aarsch.). = ohgd.
silo = hgd. siele 'riem voor trekdieren' = obulg. silo 'touw'. Abi. ~
aarsch. zieel (= zêêl f) 'touw'.
Pauwels 1958, 33, Kluge 700.
zêêl touw (znl.). = hgd. seil 'touw'.
Grondwoord bij got. insailjan 'aan
touwen binden'. Van een basis die
ook aanwezig is in oind. syâti 'hij
bindt', en in zenuw. Ablautend ~ zèèl
Î 'kruiwagenriem'.
De Bont 1960, 770, WBD 501, Pauwels 1958, 33.
zeembezie rode aalbes (ovla., brab.).
Volksetymologisch, ni. onder invloed
van vla. zeem 'honing' < zeebezie f.
LB XVI 75-76.
zeen nekspier van koe, peesachtig
vlees (Huissen, kemp.). = hgd. sehne
'pees' = fri. (mv.) sinen 'zenuwen',
ono. sine 'zenuw', oiers sin 'ketting',
av. ///««-'band'. Uit een andere
naamvalsvorm dan nl. zenuw, waarmee het overigens identiek is. Van
een wortel die 'binden' betekent en
ook aanwezig is in zêêl j .
Huissen 145, NEW 861, Hoppenbrouwers 1996,371.
zeeuwen, uutsieëwe aarde uit een
diepe voor over de akker spreiden om
het gezaaide graan te bedekken (vla.).
Misschien ~ zaaien. De w is ook
aanwezig in ohgd. söwen 'zaaien' en
eng. sow (= oeng. söwan 'zaaien')
'zaaien' en mnl. zieu 'zaaide' en mnl.
gesawen 'gezaaid'.
De Bo 1229, WVD afl. I ploegen
169-172, Van Loeylnr. 62.
zeeuwert zeereis, vangst (zholl.,
kust.). < zee + mnl. -waert 'ergens
heen' (~ lat. vertere 'wenden'). Vgl.
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zekdempel - zepelen

dat worm een veel bredere betekenis
had dan nu: vgl. glimworm en Astens
gewörmt | 'insecten'.
Bernaerts 131.
zekdempel,
(volksetymologisch
vervormd)
zeikdrempel
mier
(nlimb.). Eerste deel = eerste deel van
zeikwurm | . Het tweede deel is een
singuliere verkleinwoordvorming bij
eemt f. Wschl. is in een bep. tussenfase d metanalytisch aangegroeid.
Schols/Linssen 555, Kroesels 135,
Veldeke 1996, 37.
zekel sikkel (wnbr., westhoeks,
wvla., zeel., holl.), zichel (Hamont en
Achel). = nl. sikkel « mlat. siculus
'id.', verkleinvorm bij lat. seca
'zaag'. ~ zaag en lat. secare 'snijden'.
Bernaerts 132, NTk IV 70.
zelf, seif, zilf salie (nbrab., bommelerw., oostnl.). = mnl. selve 'id.'. «
lat. salvia (reeds ontleend voordat de
umlaut werkte, dus wschl. in de 5e8e-eeuw. en dus vroeger ontleend dan
salie), afl. van lat. salvus 'gezond'.
Huissen 145, Wanink 217, De Bont
1960, 774, Hadderingh/Veenstra 244,
328, TNTL XL 89, TNF krt. 118,
Schols/Linssen 555.
zeljammerig met heimwee (dr.). Het
eerste deel = het grondwoord van
nholl. sels f 'gesteld op gezelschap'.
Sasen 45, WNT XXVII2029.
zeilen wennen (dr.). ~ gezelschap en
zeljammerig f. Het werkwoord betekent oorspr. zo iets als 'de gezel
worden van'; gezel is een afleiding
van zaal en betekent oorspr. 'zaalgenoot'.
Kocks 1469, EW 148.
zelling vrouwelijke hennep (div.
dial.). < zaailing onder invloed van
gelling 'mannelijke hennep'.

TT XXXVI 102-109.
zemp, zempt (met paragogische t),
zennep herik (zeel., wvla., zlimb.).
Evenals hgd. senf 'mosterd' « lat.
sinapi 'mosterd' « gr. sinäpi 'mosterd'.
Ghijsen 1178, Schelberg 502, Goossens 1988, 95 vlg., Heukels 237,
WLDIafl. 5, 114-115.
zen, zende, (dim.) zenneke bij het
slachten voor de pastoor bestemd
stuk vlees (brab.). Afl. van het ww.
zenden.
WNT XXVII 2053-2054.
zende, zeinde, zeine, zen zeis (dr.,
overijs., nholl.). = fri. seine 'id.'. Van
een wortel die aanwezig is in lat.
secare 'snijden' maar met een ander
suffix dan zeis en zenze f.
DB VIII 36-42, Pannekeet 416, Hadderingh/Veenstra 325.
zenze, zeins zeis (wzvla., ovla.,
zolimb.). = hgd. sense 'id.', door
metathesis < zeisen dat een voorvorm
van zeis is. Van een wortel die in lat.
secare 'snijden' aanwezig is en 'snijden' betekent.
DB VIII 36 -42.
zep, zeb, zebbe laagte, afvoergoot,
mestgoot (Cuyks, vla., prov. Brabant). Abi. ~ vla. zijpen 'druppelen'
(= mnl. sipen 'druipen, druppelen',
grondwoord van nl. sijpelen), zw.
dial. sipä 'druppelen', ~ Zijpe (waternaam) en mndd. sïpe 'vochtig laag
land'. Hogerop ~ zijgen en zeiken.
WBD 94-95, 193, NEW 640, WVD I
afl. III (Wet. app.), 607.
zepelen motregenen (waasl.). = mnl.
sepelen 'druppelen'. Ablautend ~
sijpelen en vla. zijpen 'druppelen'.
Van dezelfde basis als zeiken en zijgen.
WNT XXVII2160, NEW 640.
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zere - zeumere
basis als nl. zuigen (= hgd. saugen =
Lets sitkt 'zuigen'. ~ lat. sücus 'sap').
De Bont 1960, 783, IEW 913, Tuerlinckx 751.
zeul balk vôôr de stalgang (Terheijden). ~ zulle Î 'drempel'.
Van der Made 53, NTk IV 73-74.
zeulen pruttelen, sissen, schroeien,
smeulen (zaanl., Zeeuws). = oeng.
swelen 'branden', mndd. swelen 'verdorren, smeulen' (» hgd. schwelen
'schroeien'). = Lets svelt 'zengen'.
Van een i.e. wortel die 'branden,
zengen' betekent en ook aanwezig is
in nl. zwoel, zôôle |, zwalmen f,
oind. svârati 'geeft licht'.
De Bont 1960, 782, Ghijsen 11951196, Kluge 692, IEW 1045.
zèùlieg horizontaal (kerkr.). Afl. bij
kerkr. zaol | 'vloer'.
Amkreutz e.a. 318, WLD II afl. V 58.
zeumer draagbalk (dr.). = mnl. sommer, somer 'zware eiken balk, pakpaard' « fra. sommier 'zware balk' <
vulglat. *saumarius < lat. sagmarius,
afl. van sagma « gr. sógma 'pakzadel'. Voor de betekenisovergang
'pakzadel' > 'balk' vergelijke men nl.
paard, dat ook een zwaar toestel voor
gymnastische oefeningen aanduidt.
Kocks 1472, Mnl Wb VII 152, ODEE
881.

zere, zier vlug (vla., kerkr.). = bw. nl.
zeer, hgd. sehr = getransponeerd bn.
zeer 'pijnlijk' = eng. sore 'pijnlijk' =
ono. särr 'pijnlijk'. Afl. met -r bij een
wortel die ook aanwezig is in lat.
saevus 'woest', Lets sivs 'wreed'.
Vaak wordt intensiteit uitgedrukt
door woorden met een negatieve
gevoelsinhoud zoals vreselijk, wnbr.
vrêêt 'wreed'.
De Bo 1228, Amkreutz e.a. 317.
zerk doodkist (belglimb., zlimb.). =
nl zerk 'grafsteen' = mnl. sarc, serc «
(verkort) lat. sarcophagus « gr. sarkophagos (vgl. gr. sarks 'vlees', gr.
phâgos 'veelvraat').
TT IX 97-110, TNZN VII4, EW 440.
zerp scherp, wrang (vlabelg.). = mnl.
sarp 'id.', hgd. sarf 'scherp'. Van een
basis die 'snijden' betekent en ook
aanwezig is in lat. sario 'schoffelen',
en (maar met andere labiaal) in lat.
sarpo 'besnijden'.
WNT XXVII2174-2175.
zetel aanslagbiljet (dr.). Met t van
mhgd. zetel (= hgd. zettel 'papier') <
mndd. sedele 'papier', mnl. cedele
'akte' « fra. cédule (of mlat. cedula) <
lat. schedula 'blad papier', verkleinw.
bij lat. scheda « gri. skhidë 'splinter'.
EW 101, Mnl Wb 1 1491, Kluge 881,
Hadderingh/Veenstra 328.
zeu, zoi, zooi, zo maagzuur (znl.). =
16e-eeuws sode 'oprisping'. Afl. van
zieden 'koken'. Vermoedelijk een
produkt van de humoraalpathologie,
zoals eczeem << gr. ekzema (in het
mv. 'gloeiende blaartjes') afgeleid
van gr. ekzein 'overkoken'.
TT 111 30-31.
zèuke, zoeke, zouke zuigen (div.
dial.). = mnl. suken 'id.', nl. zuiken,
eng. suck 'id.' = lat. sügo 'ik zuig',
iers sügim 'ik zuig'. Van dezelfde

zeumere (aren) lezen (limb.). = mnl.
someren 'id.', keuls sömmern. Afl.
van mnl. somere 'lastdier, last, recht
om aren te lezen' (wschl. door bemiddeling van fra. sommier 'lastdier'
« laatlat. *saumarius (naast sagmarius) 'lastdier', afl. van 7e-eeuws lat.
sauma < sagma « gr. sagma 'bepakking').
WLD I afl. IV 102, Alsters e.a. 292,
Schols/Linssen 556, Amkreutz e.a.
319, Mnl Wb VII 1519-1520, Wrede
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zeunemelk - ziengen

'stuipen' en Zeeuws zete, zêête
'zwelling, etterzak'. Het tweede deel,
~ vallen, stamt uit de vochtenleer
zoals ook valling ] 'verkoudheid'.
Weijnen/Ficq-Weijnen 77, 166, E WD
101.
ziefe druipen (kerkr.). = vla. zijpen
'druppelen' = mnl. sipen 'druppelen'
(grondwoord van sijpelen), ~ zep f.
Amkreutz e.a. 317, NEW 640.
ziekn adem (noordh.). ~ oeng. sican
'zuchten' (> eng. sigh 'zuchten').
Geen verdere verwanten.
W. de Vries 1895,42.
zieldeur, sijldeur, ziedeldeur, zijdeldeur, (dimin.) zijldurke zijdeur
(staph., wier., kamp., zaanl.). Ss. van
zijde 'kant' en deur, met /-infix zoals
in schorteldoek en o verijs. woenseldag 'woensdag'.
WBD 81, DB XII 40, Daan 1950,
125, Schönfeld 1964, 152.
zielegat nisje naast de haard (hagel.).
< brab., antw., kemp. mazielegat,
maziergat, mazuurgat < 16e-eeuws
masiergat, metsiergat 'id.', waarvan
het eerste deel « fra. maisière < lat.
maceria 'gemetselde muur' (afl. bij
mlat. macio zie metser \).
Tuerlinckx 744, Schuermans 367,
RE W 423.
ziengen, zengen steeds mv. rillingen
(Zeeuws). ~ gron. zengeren 'rillen,
trillen, beven'. Wschl. ~ nholl. zangere 'schrijnen, aanhoudend kloppen,
gez. v.e. wond, prikkelen v.d. huid'
(= ndd. sangerje 'prikkelen, gez. v.d.
huid'), misschien in secundaire bet. =
fri. sangerje 'zeuren' vgl. nl. een
zeurende pijn. Vgl. ook katw.,
Zeeuws zeng(e), zinge 'windvlaag'
en Oud-Gastels zengeske 'zacht regenbuitje'. Mogelijk ~ zengen
'schroeien' dat buiten het Germaans

III 98.
zeunemelk, zuenemelk brij van gort
en brood en karnemelk, anijsmelk
met meel (dr.). Het eerste deel is
vdw. van zieden 'koken'.
OezeVolklI 182-183.
zeunis, zeunie, zeuning, zunning
varkenstrog (holl., geld., utr.). Vgl.
ohgd. sonesti, sonesta 'kudde (zwijnen)', oeng. sunor 'kudde (zwijnen)'.
Mogelijk over in Zoniënbosch.
Wschl. van een wortel die in nl. zeug,
nl. zwijn, hgd. sau 'zeug', lat. sus
'varken' gevonden wordt.
Pannekeet 414, Boekenoogen 1257,
Mnl Wb VII 1563-1564, TNZN kit.
ll,Roelofse.a. 159.
zeuren, (met voor het vlaams hypercorrecte u) zuren vals spelen (wvla.,
zvla.). = 16e-eeuws nl. soren 'bedriegen' = nl. zeuren 'langdurig vervelend praten' ~ sudderen, zieden. Betekenisontwikkeling: 'zachtjes koken'
> 'zeuren' > 'vals spelen'. Mogelijk is
echter zeuren een afl. bij vero. zeur
'lor'.
Ghijsen 1183, De Bo 1234, NEW
862, WNT XXVII 2421-2426.
zevenjot banken onder de orgelgalerij (zeel.). « fra. chevet.
WNT XXVII 2485.
zeveren lijmerig praten, zaniken
(znl.). = hgd. seibern 'kwijlen'
(kwijlen en lijmerig praten gaat soms
samen). De wortel is ook aanwezig in
zeef en serv. sipiti 'motregenen".
Bernaerts 131, De Bont 1960, 772,
IEW 894.
zieëtval uitslag (Weertlands). Het
eerste deel, ~ bezetenheid en zitten,
stamt uit het bijgeloof aan een demon
die op zijn slachtoffer gaat zitten, wat
zich ook weerspiegelt in bezetenheid,
bezetting 'benauwdheid', fiï. setten
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ziep - zinkens
'wielploeg'. Grondbet.: 'zoveel als op
een dag beploegd kan worden'.
Mnl Wb VII 1117, WBD 203-204,
Album
Blancquaert
253-257,
MNCDN XIII 58-59.
zilt, zelte, zeik eczeem (brab., vla.,
wzvla.). = vla. zilt 'salpeteruitslag op
de muren', zult, hgd. sülze 'zult'. Abl.
~ zout (= hgd. salz 'zout', got. sait
'zout'). Afl. bij gr. hals 'zout', obulg.
soli 'zout'. Misschien overblijfsel van
de chemiatrische opvattingen van
Paracelsus.
Weijnen/Ficq 179-180, IEW 878879.
zimmezetje soort halfhemd (Tilburgs). « fra. chemisette, dimin. van
fra. chemise 'hemd' < laatlat. camïsia.
TT XXXVIII 88.
zimper, zemper, zamper drassig
stuk grond, plek waar water in staat
of opwelt (vla.). ~ wvla. zimperen,
zemperen, zamperen
'sijpelen'.
Afleidingen bij sijpelen, of ~ zomp t
'moeras' (= hgd. sumpf 'moeras'). De
a is wschl. overgenomen van *swamp
'moeras', dat voortleeft in eng.
swamp 'moeras' en wvla. zamper
'moerassige grond'. Gelet op het
onklankwettig vocalisme en de
prenasalering wschl. een woord uit
het pre-indo-europees substraat. Voor
de m vergelijke men trampen naast
trappen.
WNT XXVII 1024-1025, De Bo
1239, Trefwoord XIII, 180.
zimperput zinkput (vla.). Het eerste
deel is de stam van zimperen f.
WVD I afl. III (Wet. app.), 605.
zinkens pijnlijke trekkingen door
gevatte kou, katar (dr.). Afl. van
zinken; relict van de oude vochtenleer, volgens welke er bij ziekten
koude of kwade vochten in het be-

alleen verwantschap in het Slavisch
heeft (obulg. sgciti 'drogen'). Betekenisontwikkeling
'schroeien' >
'prikkelen' > 'trillen'. Het verband
van de betekenissen 'windvlaag' en
'rillingen' kan uit de tijd stammen dat
men ziekteverschijnselen met invloed
v.h. gesternte in verband bracht, gelijk bij flens | geschied is.
Ghijsen 1188, WNT XXVII 2097,
NEW 861, Van Gastel 37, EWD 834,
Weijnen/Ficq-Weijnen 123-124.
ziep I, zief straatgoot (limb.). Afl. bij
ziefe f, ~ sijpelen, ~ zep f.
Roukens 122-123, Krt. 7.
ziep II, zjiep mouwvest (brab.). « fira.
jupe, (direct of indirect) « arab.
djoubba 'lang linnen kleed'.
Moerdijk 171-177, Roukens 197-200.
krt. 36, De Bont 1960, 774, Hoppenbrouwers 1996, 373.
zievern sijpelen (gron.). Abl. ~ zeef
(= hgd. sieb 'zeef, eng. sieve 'zeef,
fri. sou 'zeef). ~ ono. sef 'bies'.
Mogelijk waren de oude zeven van
biezen gemaakt.
Ter Laan 1116, TNTL XLIV 197,
NEW 857.
zij melkzeef, vergiet (oostnl., brab.).
= mnl. sie 'zeef, hgd. seihe 'zeef.
Afl. vanzijen f.
DB IV 98, De Bont 1960, 769, WBD
520-524, Tuerlinckx 745.
zijen zeven (brab.). = hgd. seihen,
grammatische wisselvorm van zijgen.
~ oind. sëcati 'uitgieten'.
WBD 1033.
zij per koe met afhangend kruis (zovla.). ~ sijpelen, zep Î, ~ ziefe f.
Betekenisovergang van 'druipen' >
'afhangen'.
WVD I afl. Rund 144.
zille bep. landmaat (limb., brab.). =
16e-eeuws sille. ~ wvla. zole f, zeule
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zinksen - zoeë

trokken lichaamsdeel zonken.
Hadderingh/Veenstra 329, Bosch 55.
zinksen zeis (vla.). = zenze f.
DB VIII 36-42.
zjaar aanstellen, praalhanzerij, soort
(Hamont, Achel., Aarschot). « fra.
{faire du) genre 'aanstellerige manieren hebben' < lat. genus 'soort' (met r
uit verbogen naamvallen zoals mv.
genera).
Bernaerts 132, Pauwels 1958, 28.
zjat, zjats kom, teug (limb., kemp.,
ovla.). « fra. jatte 'kom' < lat. gabata
'bep. schotel'. Verder onzekere etymologie.
Walde2 331, De Bont 1960, 765,
Kroesels 116, DELF 334.
zjenoffel, snoffel gras- en tuinanjelier (znl.). « oudere vorm van fra.
girofle (= lat. caryophyllon, caryophyllum, gariophyllum 'kruidnagel').
Brok 1991, 35-37.
zjielee vest (z.limb., antw.). « fra.
gilet 'id.' « ouder sp.jileco (naast sp.
jaleco. « Algerijns arab. jaleco 'door
christengevangenen gedragen kledingstuk' « turks jäläk 'vest').
Roukens 197-200, krt. 36, DELF 281.
zjiep snoepje van drop (HamontAchel). « fra. jujube (< lat. zizyphum «
gr. zizuphon 'bep. bes').
Bernaerts 133, DELF 337.
zjoere, sjoere (kindertaal) met het
handje dag zeggen (nbrab.). Transpositie van bonjour « fra. bonjour 'lett.
goede dag'.
De Bont 1960, 618, eigen mat.
zjul karspoor (Poederlee). Misschien
< zulle f of ~ eng. syl 'ploeg' (= zille
Î).
Album Blancquaert 256.
zjwense, swense couperen (limb.).
Afl. met een j bevattend achtervoegsel van swans f 'staart'.

WLDIafl. 9, 118.
zjwiebele zwijmelen (Herten). Variant van zwijmelen (afl. bij zwijm = os.
swïmo 'duizeling', ofri. swïma 'bewusteloosheid'). Opvallend en zeker
ten dele door analogie ontstaan is de
groep van met zw (of limb. zjw) beginnende woorden als zwaaien, zwepen, zwenken, zweven, zwieren, die
'draaiende beweging' als betekeniselement hebben.
WLDIIafl. III 17.
zodde, zud modder, moeras, poel,
koffiedik, bezinksel, rioolvuilnis,
drijftil, plag (geldov., holl., zutr.,
bommelerw., Urks, gron.). = mnl.
sodde 'moeras', fri. sodde 'stuk moeras', mndd. sudde 'poel', hgd. sutte
'poel', -zieden.
TT XXV 134, TNTL XLI 110, Huissen 147, Scholtmeijer 116.
zoe, zouë zij (pers.vnw. vr. enkv.)
(fravla., wvla.). = mnl. soe 'id.' = got.
so 'deze, vr. enkv.' = gr. hê 'lidwoord, vr. enkv.'.
TT 24, 67-70, LB LXXX 15-42,
Marteel 436.
zoë, zoewe, zouwe, zu, zo, zeu, za,
zou vrouwelijk dier, vrouwelijk konijn (fravla., wvla., zeel.). = mnl. soe,
suwe 'vrouwelijk dier' = wvla., fravla. zoe f.
Ghijsen 1195, TNZN II 6, LB LXXX
34, Mnl Wb VII 1062.
zoeë, zeuien, zoien koken (brab.,
antw., hasp., ovla.). = causativum bij
zieden (= ofri. siâtha, oeng. séodan,
ndd. sêden, ohgd. siodan, ono. sjôâa,
alle met de betekenis 'koken'). Het
vocalisme van het causativum is later
tot het onovergankelijk gebruik doorgedrongen. In verschillende dialecten, bv. het zovla., vinden we het ww.
zowel in overgankelijk als onover-

zoeëbrann - zole

ontstaan. Nl. zuigen (~ lat. sucus
'sap') komt met een andere consonantische formans van dezelfde basis.
Weiter, par. 239, WBD 836, Houx
e.a. 133, Schols/Linssen 565, EW
445.
zoepen karnemelk (n.oostnl.). = zuipen ~ sop, ono. supa 'drinken'.
Ter Laan 1120, Hadderingh/Veenstra
330.
zöes halve bedwelming door drank,
zeurkous, bui, borrel (n.oostnl.).
Verbaalnomen bij nl. soezen. Vgl.
suizen (= ohgd. süsön 'zoemen', hgd.
sausen en zw. susa 'suizen'). ~ Iets.
susuris 'spitsmuis' en ouder russ.
susol 'rat'. Onomatopee ook voor
sterker geluiden.
Roelofs e.a. 158, IEW 1039, EW 346,
WNT XXVIII 1480-1482.
zoet roet (znl.). = eng. soot 'id.', zw.
sot 'id.'. ~ zetten, russ. sózja 'id.'.
Grondbet.: 'wat zich neerzet'.
Mnl Wb VII 1479, Goemans 375,
Cornelissen/Vervliet 1493, EW443.
zok 'zog' (brab., eeml.). Afl. bij
zèùke } 'zuigen'.
WBD 853, Nagel e.a. 254.
zol op te brengen hoeveelheid
(kerkr.). « hgd. soll 'pensum, te produceren hoeveelheid' (oorspr. 3e
persoon enkelv. v.h. w.w., hgd. sollen
'moeten': dus: 'wat men presteren
moet').
Amkreutze.a. 319.
zole, zeule bep. wielploeg (firavla.).
Vgl. oeng. sulh, sul (3e nv. syl)
'ploeg', ~ lat. sulcare 'voren trekken,
ploegen'. Van een i.e. wortel die
'trekken' betekent en ook aanwezig is
in gr. helkö 'ik trek' en arm. helg
'traag'.
WVD I afl. Ploegen I, Album Blancquaert 253-257, IEW 901.

gankelijk gebruik. De eu toont een
ontwikkeling vôôr /'. Men vindt die in
zovla. zeuien, pleuije 'plooi' en deuit
'dooit', maar niet in ooë (= oog) of
oore (= oor).
Tuerlinckx 749, De Bo 1244, Schuermans 893, Joos 765, Cornelissen/Vervliet 1495, RND zin 121,
Teirlinck III 320, LievevrouwCoopman 1801 (de twee voorbeelden
uit 1797 en 1777 tonen alleen het
overgankelijk gebruik).
zoeëbrann, zeubrannen brandend
maagzuur, oprisping uit de maag
(n.oostnl.). = hgd. Sodbrennen 'id.'.
Ss. met als Ie lid zeu t- Wschl. is in
Twents zoerbrandn 'id.' het eerste
deel (= nl. zuur), volksetymologisch
ontstaan.
Bezoen 1938, 10, Dijkhuis 1277,
Oeze Volk II 182-183, Hadderingh/Veenstra 328, TT III 30 31,
TNTL LXV 32.
zoeg eg, handeg (bij Antwerpen).
Metafoor van zoeg 'zeng', uitgelokt
door de gedachte aan de tanden van
de eg. Iets dergelijks doet zich voor
bij zeug 'oogsthark' in belglimb.
TT LI 163, TT XXV 140-141 (andere
zeer onzekere etymologie).
zoei, gier, mestgoot, greppel voor
spoelwater, oprisping (limb., brab.). =
mnl. sode 'poel'. ~ zieden 'koken'
(wegens het borrelen van de gassen),
al is de oe moeilijk verklaarbaar.
TNZN I 7, WBD 94, De Bont 1960,
785, TNTL LXI 106-117, NEW 867,
TT XXV, 131-149 (andere etym.).
zoeke, zuke, zuiken, zuuëke zuigen
(oostnbr., limb.). = mnl. sûken 'id.'. =
eng. to such 'id.' = lat. sûgo 'ik zuig';
het vocalisme van Venrays zuuëke is
dat van mnl. causatief soken 'zogen',
waarmee blijkbaar verwarring is
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zolen - zulle

lisme vergelijke men de plaatsnaam
Nieuwland, ter plaatse uitsproken
nouland.
Amkreutz e.a. 319, Roukens krt. 7,
WBD 95, Crompvoets 220-221, Mnl
Wb XI 586-588.
(ziek of) zuchtig ziek (ovl., antw.,
hagel., Waas, kemp., Zeeuws, no.).
Afl. van -zucht 'ziekte' (in geelzucht,
waterzucht en drgl.), afl. van ziek:
vgl. wacht naast waken en zocht naast
zoeken).
De Bont 1960, 783, 773.
zuëtere onbenullig langdurig praten
(valkenb.). = nl. sudderen (~ zieden).
TNTL XLIV 200
zuibuie, zaibaie, zoiboi, suiebuie,
zuzoi, ziezooi, ziezaai schommel
(gron.). Allitererende en/of rijmende
variërende herhalingen van zuie \
'schommel'.
DB I 115, HCTD XXXIX, 154.
zuie, zoi, zoai, zoei, zeuje, suja
schommel, wieg' (nnl.). Oorspr. interjectie uit kindertaal om kinderen in
slaap te wiegen.
OT VI 393, Van Schothorst 208.
zui-ieg lelijk, als een beest (kerkr. ).
Afl. met -ig van zuwe f, zou 'zeug'.
Amkreutz e.a. 319.
zulder, zudder, zieder zij, vnw. mv.
(zvla., wvla., Zeeuws). Sk. van zij
met liedein) met analogisch uit andere voornaamwoorden overgenomen
genitief-/-.
RNDkrt. 113.
zulle, zult drempel, houten drempel
voor de koeien op stal, voorstal,
drinkbak (znl., n.oostnl.). Vgl. eng.
sill 'drempel, vensterbank', ndd. süll
'drempel', hgd. schwelle 'drempel',
ono. svill 'grondbalk'. ~ gr. selis
'balk'.
Van
Schothorst
232,
Hadde-

zolen, zeulen, sullen ploegen (fravla., vla.). ~ zole Î 'bep. wielploeg'.
WVD afl. ploegen 87, Album Blancquaert 253-257.
zomervogel vlinder (ovla., Meierijs,
antw.). = hgd. sommervogel 'id.', no.
sommerfugl 'id.'. Eerste deel slaat op
de tijd van het jaar. Tweede deel ~
vliegen. De / is door dissimilatie
verdwenen.
HCTD IX 329-382.
zomp
varkensbak,
voederbak
(n.oostnl.). = zomp 'moeras' = hgd.
sumpf 'moeras' ~ zwam ~ eng.
swamp 'moeras' ~ gr. somphós
'zwammig, poreus'.
TNZN I 11, Hadderingh/Veenstra
331, Schaars 1977, passim., NEW
869.
zonk laagte (znl.). ~ zinken.
De Bo 779.
zôôle schroeien, smeulen (Zeeuws,
Bergen op Zoom). Ofwel contaminatie van zeulen f en Zeeuws zôôie
'sudderen' (~ zieden), of van een
basis die ook aanwezig is in got. sauil
'zon', oijsl. söl 'zon', lat. söl 'zon'
(als afl. in fra. soleil 'zon'), alb. hül
'zon'.
Ghijsen 1195-1196, IEW 881, Heestermans juni 1997, 61.
zoor dor, droog (holl., n.oostnl.). =
fri. soar 'id.', lit. säusas 'droog'; vgl.
eng. sear 'verzengen'.
Wanink 219, Pannekeet 417, Boekenoogen 1268, NEW 870.
zot vuil van wagensmeer (dr.).
Wschl. = zoet t 'roet'.
Sassen 47-48.
zouw straatgoot, mestgoot, kleine
sloot (limb., Diest en omg., peell.).
Mogelijk = zoei \. Ofwel ~ verzouwelen f. Mogelijk ook ~ mnl. sidewende 'binnendijk'. Voor het voca-
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zuist - zwaaiem

ringh/Veenstra 335, De Bo 1248, OT
II 52-53, WBD 80, 86, MNCDN III
4-7, Kluge 692, WNT XXIX 361.
zuist opzwelling van de uier (Filippine). Afl. bij zwellen, evenals zweite
'id.' in Wingene en Baarle. Vgl. voor
het vocalisme: dial. zulle f = hgd.
schwelle.
WVDI afl. rund 255.
zulten smeulen (oostnbr.). ~ zeulen î
'smeulen'.
De Bont 1960, 782.
zumpe huilen (venl.). Vgl. ni. simmen, sjimpen, sjimmen.
Alsters e.a. 295, WNT XIV 1360,
1400.
zumslap zeem (Helmond). Geen ss.
met zeem maar met mnl. seems
'zeemleer'. Vgl. hgd. sömischleder
'zeemleer' en zw. sämsk 'zeemleer',
beide zo genoemd naar Samland, een
Pools schiereiland.
Ceelen e.a. 59, EW 438 (andere oriëntaalse etymologie bij FWH 813).
züngele tintelen (limb.). Vergelijk
znl. singelen 'tintelen van kou, tuiten,
een zingend geluid geven, een vervelend gevoel hebben bij slapende
voeten', keuls singele 'in het oor
suizen, kloppen, gez. v.e. zwerende
vinger', akens sengele 'kriebelen gez.
v.e. voet', holsteins sangeln 'een
bepaald gevoel hebben bij een zwerende vinger'. Wschl. heeft deze hele
groep een klankschilderend karakter.
De vorm sangeln zou zelfs een verkorting
kunnen
zijn
uit
*singelsangeln als vocaalvariërende
reduplicatie van singele (vgl. liflaf,
triktrak, tingeltangeï). Daarnaast is
aan afleiding (met herhaling uitdrukkende /) van zingen gedacht, op
grond van de constatering dat soms
met een bepaald gevoel een bepaalde

akoestische waarneming samengaat.
Amkreutz e.a. 320, Schuermans 612,
895, Hermans I 513, Wrede III 96,
WNT XIV 1373, Schönfeld nr 191
(over de /)•
zurkel, surkel, surpel, suikert zuring (zeel., limb., kemp., Meierij). =
mnl. surkele 'id.'. Afl. bij fri. surk
'id.', ouder nl. zuerick, suurick, afl.
bij zuur.
Mnl Wb VII 2436, Goossenaarts 743,
Heukels 217-218.
zuul, zuwwel els, priem (limb., lichtenv.). = ohgd., os. siula 'id.' = hgd.
säule 'id.'. Afl. bij eng. sew 'naaien',
got. siujan 'naaien', lat. suere 'naaien', oind. stvyati 'hij naait'. Vgl. voor
het oude /-suffix: stoel naast staan,
dweil naast mnl. dwaen 'wassen',
zêêl 'touw' naast oijsl. sïmi 'touw'.
TNTL XLIV 203, TT VI 117, Hulshof/Schaars 151, Amkreutz e.a. 319,
Kluge 627, IEW 891-892, WLD II
afl. 10, blz 12.
zOOs wieg (oostnbr.). ~ dr. suzen
'wiegen', -zuie tOV I 236, Hoppenbrouwers 1996,
377.
zuwe, zou zeug (zolimb.). = hgd. sau
'id.' = lat. sus 'varken' = av. hü
'mannelijk varken'.
TNZN 1 8, Amkreutz e.a. 319, Klupe
626.
zwaai waterdamp (venr.). = hgd.
Schwaden 'id.'. ~ ohgd. swëdan
'smeulend branden'. Van een wortel
die ook aanwezig is in lat. sidus
'ster'.
Aalsters e.a. 294, Schols/Linssen 566,
Kluge 687.
zwaaiem wasem (Opgrimbie). -em < en, welk element in de verbogen
naamvallen bewaard bleef in tegenstelling tot in zwaai | 'id.'.

zwaald - zweifeien

pende ril op een molensteen, winkelhaak' = nl. zwei 'winkelhaak'. zwaaien, zwijmden.
WBD II afl. II, 266, WVD II afl. V
319, De Bo 1250.
zweeg, zieeg schommel (brab.).
Contaminatie
van dial. zwier
'schommel' en brab. wieg 'schommel', zo genoemd naar de bakvorm.
HCTD XXXIX 160.
zweegster, zwaagster, zweester
schoonzuster (nlimb., Cuyk). = (afgezien van het suffix) hgd. schwieger
'schoonmoeder', hgd. schwiegerin
'schoonzuster', lat. socrus 'schoonmoeder', oind. svasru- 'schoonmoeder'. Abi. ~ nl. zwager. Met grammatische wisseling ~ hgd. (vero.)
schwäher 'schoonvader, zwager',
mnl. sweer 'schoonvader', eeml.
zweer 'schoonvader'.
TNZN V 7, Kluge 693, NEW 874,
Nagel e.a. 256.
zweel, sjwrel eelt, bijeengebrachte
regel hooi (dr., utr., vel., limb., Meierij). = ohgd. swilo 'eelt', = hgd. Schwiele 'eelt', oeng. swyle 'gezwel'. ~
zwil | . -zwellen.
DB IX 22-30, NW II 17-21, TON krt.
II, TT VI 117, Hadderingh/Veenstra
337, De Bont 1960, 788-789,
Schols/Linssen 568, MNCDN II 1012.
zwegel, sjweëgel, zwengelke lucifer
(limb.). = zwevel | 'zwavel'.
Roukens 173-177, krt. 26.
zwegerse, zwijgerse schoonzuster
(limb., achterh., Twents). = zweegster t (maar met ander suffix).
TNZN V 7, Kluge 693.
zweifeien, zwuifelen
slingerend
lopen, waggelend lopen (Zeeland).
Ablautend ~ mhgd. swivelen 'tuimelen', ~ ohgd. sweibön 'zweven,

TT VI 117, Kluge 687.
zwaald, zwaa, zwoel, zwouw, zwaai,
zwazjie, zwölle, zwelle, zwalie
ovenpaal (belglimb., brab.). Afl. bij
zwelen 'zengen' = hgd. schwelen
'langzaam dampend branden ' =
zeulen f.
TT V 97-128.
zwadderen klotsen, los heen en weer
bewegen (vlabelg.). = 16e-eeuws
swadderen 'het water bewegen', =
vla. zwadderen 'zeverend spreken', =
eng.dial. swadder 'in modderig water
ploeteren'. ~ noors dial. svadda 'plassen'. Geen duidelijke verdere verwanten.
Tuerlinckx 752, NEW 874, WNT
XXIX 826-829.
zwak lenig, vlug, flink (bommelerw.,
Zeeuws, n.oostnl.). = nl. zwak = hgd.
schwach 'zwak' = mnl. swac 'zwak,
buigzaam'. ~ mndd. swaken 'wankelen'. Wschl. ~ zwenken en ~ oind.
svajate 'hij omslingert'.
Ghijsen 1202, Dijkhuis 1289, De
Bont 1960, 204, EW 446, 448.
zwalmen, sjwame walmen (zlimb.,
n.oostnl., Gooiland). Vgl. vel. zwalm
'walm', mndd. swalm 'walm', hgd.
schwalm 'verstikkende lucht'. ~ gron.
swelen \ 'gras omwenden' < 'doen
verdorren', ~ ono. svcela 'roken',
mndd. swelen 'smeulen'.
TNTL XLIV 204, WLD 11 afl. V,
91, Mulder 159, TNZN afl. 7, kit. 9,
Hadderingh/Veenstra 336, Jongeneel
61, NEW 876.
(de) zwans (zijn) (de) dupe (zijn)
(Oerle). = swans Î 'penis'; vgl. de lul
zijn.
De Bont 1960, 788.
zwee bn. schuin (met betrekking tot
de stand van de molenwieken)
(brab.). = vla. zwee 'excentrisch lo-

434

zweitser - zwil

zwaaien'. Van dezelfde basis als
bezwijmen, zwaaien en zweven. De ui
is uit ei onder invloed van de omgevende lipmedeklinkers ontstaan.
Ghijsen 1205, IEW 1042.
zweitser melkknecht (venr.). « hgd.
schweizer 'zwitser'. Sinds de Heeeuw betekent deze naam van de
Zwitser in Duitsland 'oppasser v.d.
melkkoeien'. Vgl. suisse in de bet.
van 'bewaker v.h. pauselijk paleis,
ordebewaarder in kerken'.
Schols/Linssen 568, Kluge 691-692.
zweiten van ellende vergaan (wvla.).
= got. (ga-)swiltan 'sterven', zwe.
svälta 'verhongeren'. Verder onzekere etymologie.
De Bo 1251, Feist 353-354.
zweren zwaar worden (oostnbr.). In
tegenstelling tot oostnbr. zwaor,
zwoor 'zwaar' vertoont de werkwoordelijke afleiding nog de sporen
van umlautsfactor in hgd. schwer
'zwaar', ohgd. swâri 'zwaar'.
De Bont 1960, 789.
zwet, swet erfscheiding, grens
(gron.). = fri. swette 'grensscheiding'
= ofri. swethe 'grens' = mnl. swade
'bep. landmaat'. Afl. van zwad (=
hgd. schwad 'zwade', eng. swath 'op
rij gelegd afgemaaid gras'). Mogelijk
~ zwaaien (gezien de zwaaiende
beweging van het maaien). Maar ook
mogelijk ~ ono. svcóusar 'schampwonde'. Dan is de grondbetekenis:
'door een snee gevormd spoor'.
NEW 874, Kluge 687, Ter Laan 905,
Hadderingh/Veenstra 337.
zwevel, sjwevel zwavel (div. dial.). =
hgd. schwefel 'id.' = got. swibls 'id.'
= zwegel f. Ablautend ~ zwavel (=
mndd. swövel 'zwavel'). Vgl. lat.
sulphur 'zwavel'. ~ suf (betekenismotief: bedwelmend).

De Bont 1960, 789, W. de Vries
1895, 370, WLD II afl. VI, 62, Huissen 147.
zwie
gemakkelijk,
voorspoedig
(Twents, eeml.). = os. swiöi 'sterk'. =
nl. gezwind, got. swinths 'krachtig'.
DB XII 47-51, Nagel e.a. 256, Dijkhuis 1292.
zwiebelig wankel (lichtenv. en omg.).
~ zweven, ~ mhgd. sweifeln 'wankelen', ofri. swïvia 'onzeker gaan', ono.
sveifla 'zwaaien'. Verdere etym.
onzeker.
Hulshof/Schaars 151, NEW 878.
zwieken zwijmelen (limb.). = grondwoord van nl. bezwijken, oeng. swican 'in de steek laten', os. swïkan 'in
de steek laten'. ~ lit. svaïgti 'duizelig
worden'.
WLD II afl. III 17, Fraenkel 947.
zwiemke veerkrachtige twijg (oostnbr.). Van een basis die 'zwaaien'
betekent en aanwezig is in nl. zwaaien, zwijm, zwiepen, zweep.
Swanenberg red. 1993, 135, Naaijkens 146, IEW 1041, Vos/Van der
Wijst 191.
zwik I, zwiek putgalg, lange gemakkelijk buigende hengel (overijs.). ~
zwikken. ~ ono. sweigja 'buigen'.
Bernaerts 94, Van Doorn 246.
zwik II schommel (brab., belglimb.).
= zwik I.
HCTD XXXIX 144-145.
zwiksie, sikse putgalg, puthaak, putzwengel (prov. Brabant). Afl. bij
zwik. f
WBD 1 163-166, Bernaerts 94 (minder wschl.).
zwikzwok schommel (prov. Brabant).
Reduplicatief-alternerende
formatie met zwik II f of zwok | .
HCTD XXXIX 144-145.
zwil eelt, bijeengeharkte regel hooi

zwindelijk - zwonk
(div. dial.). = ohgd., os. swil 'eelt,
striem'. ~ zweel f ~ zwellen.
Roeleveld 160, TON II krt 11, DB IX
22-30, NW II 17-21.
zwindelijk, sjwiendelig duizelig
(Egmond-aan-Zee, limb.). Afl. bij
hgd. schwindeln 'bewusteloos worden', afgeleid van hgd. schwinden
'wegvallen'. ~ arm. k'andern 'vernietigen'.
D 60 vr. 11, Kluge 694.
zwing dwarshout waaraan de strengen worden vastgemaakt, putzwengel
(znl.). = hgd. schwinge 'vleugel' ~
zwengel. Afl. bij hgd. schwingen
'slingeren', eng. swing 'zwaaien'. ~
oind. svqjati 'omslingert'. Benoemingsmotief: 'de slingerende beweging die een enigszins loszittend
voorwerp kan maken'.
Mnl Wb VII 2564, IEW 1047-1048,
WBD762, 165,170.
zwingel schommel (nlimb.). Afl. bij
hgd. schwingen 'slingeren' of zwing

belglimb.). Mogelijk ~ zwaaien en
met het suffix waarmee naald bij
naaien gevormd is ofwel = schoold j
en dan van een basis die ook in
schieten en schuiven aanwezig is
(met hetzelfde suffix) en dan met de
grondbetekenis: 'werktuig om te
schuiven'.
BMDC XLII 22-37.
zwok, zwoek schommel (limb.,
brab.). Alternerende vorm bij zwik II
'schommel'.
HCTD XXXIX 144-145.
zwolmpot bebroed maar onbevrucht
ei (brab.). Evenals zwàlmââr 'id.'
volksetymologische
vervorming,
onder invloed van zwalm, zwolm
'zwaluw' uit woorden met als eerste
deel de stam van het ww. zwalpen
'klotsen' (zoals zwôlpôt 'id.', zwalpei 'id.', zwalper 'id.' en zwolpei
'id.') een bedorven ei klotst immers
als men ermee schudt. Het tweede
deel van zwàlmââr is het woord ei,
met analogisch uit het meervoud
binnengedrongen r.
WBD 982-983, 1029.
zwonk zwengel (prov. Brabant,
belglimb.). = hgd. schwung 'zwaai'.
Ablautend ~ zwing tWBD 170, Tuerlinckx 755.

ÎHCTD XXXIX 145.
winkelke schommel (Bilzen). Verkleinwoord bij een singuliere nevenvorm van zwingel f 'schommel'.
HCTD XXXIX 145.
zwoeld, zwoelie, zwouw, zwool,
zwooi ovenpaal (prov. Brabant,
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Register van niet als eerste trefwoord opgenomen nederlandse dialectwoorden.
alm _>. alaam
aloen _+ i o e n
alvedan _• verdan
amat _* eimaat
ambos _ a m hoos
amerasie _> ummeraosie
ammat _• eimaat
ampmet _• a p m i t s
anderszweer _• gerechtzweer
anebil _*. aamveldj
anebilk _• aam veldj
anebulk _+ aamveldj
anevijl _• aamveldj
ange _> a nge III
anhaold _+ anthool
ams _> e r ( ji s
anklouf-^anklauw
ansmakke _> biesmak
anteef —* handhave
anthaol _> anthool
anwodden _> anworden
aokelek _+ spùllek
aolike — u ni c h
aolng _» aling
aolnk _> aling
aom _> hammen
aomezeek _• eimaat
aomig _> hammen
aonen _* a n e n
aontak _> a a n t a k
aosklippel _+ ääsklippel
aot _> oot
aowellig — a o w illig
apmit _ , apmits
apostuin _• aposteun
appareil _> april
appesteen _> ap0 steun
aprel _• a p r ii
apsteun _> ap osteun
arel _+ harel
artakke _• aantak
artelijk _+ spùllek

aach _• a a t
aak _• a e k
aaltiken _> hiltiken
aalwater _• a a i
aamt _> a o m
aanbeeld _> am veldj
aangelag _>. angelog
aanhold _> anthool
aanworn _ , an worden
aarbèèt _» ar beiden
aarom __• a a r
aarop _> a a r
aas _> haanske
aaszak _> haarzak
aat _> at5 oot
aauwer _> 0 uwer
abergi'ze _^ a bergi'lie
achterkousig _> achterkontig
achteruutduize _> u i z e
aeks _». a e k
aentjes-en-oentjes _> kot
aepe _> eppe
aer _> a a r
aes _• a a s > haas
a
f —> ofglunden
afbaren _+ afbaden
afferkoesig _+ achterkousig
afpolte _ poit
afrei _+ afrii
afrol _> afril
agger _> egger
aibels _• a r v e i
aik —> jeke
aivel _> uivel
akel _+ ^ e r II
akke _> a e k
aie _> aai
alem _• a i a a m
aling _> aallijk
alink _> aling
allebot _> elkebot
allewuiten _> annewuiten
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beteurze _• verteurze
betijd — beti'jen
betijen _ , betijn
betijn _> betijen
betjipt _• begipt
bette _• beite
bèùie _• boi
beukstikken _» boag
beulder _> polder
beulen _• i 0 0 i
beure _> s e l s
beute _ , buten n
beuten _• buten III
beweren _• bewaern
bezatse _» bazasse
bezeej _• verzei
bezei _> verzei
bezouw _> bezong
bezwaei _• beduitje
bidet _+ bidee
bie _> biemêêuws
bieèr _ bier
biegen __> sjleete
biejent __• bèèntj
biejkovel _• köêvel
biejzinnig _> bijzinnig
biekaol _• biekoegel
biekaproun _> biekapre
biemees _• biemêêuws
bies — bijs
bieskoree _• bijskoreije
biezen _• bezen
biezjoo _v bezong
bijskomorei _• bijskoreije
bijskore — bijskoreije
bijze _> bijs
bijzen _• biezen
bik _• biek
bikkel _> bekel
bin _• biek
binnengeleeg _• geleeg
binnengeleg _• geleeg
binnet _ bèèntj
binst _ , betwint

begavie _> begaden
begge _• bagge
begoa _*. begaving
begôfde _ , begaving
beguddere _• begettere
begutterienge _+ begettere
behebbelijk _> beheeftig
behódns _» behóts
behótns _• behóts
bèje _> baaien
bejje —> baaien
bejunnie _> begonnie
beken _+ bekem
bekèntig _> bekaantig
bekleistera _> kleisteren
bekumig _> bekuum
bel _• egger
belk _^ belken
bellemiet _> ma rmiet
belmeunig _• belmüunig
beloon _> m e loon
bemonderen _> bewunnen
benkelek _ , bèènken
bensein _+ bans
benzein _> bans
benzn _» bans
beppe _+ bep
berd _+ berrel, horreberd, breed
berdel _• berrel
bereg _* berheg
berm _• barm
bermiet _• marmiet
bernen _• beren I
berôoge _• berheg
berre _> borre
bersje _> barze
berwinde _> breewinde
berzie _• bersje
bes _+ bies
besse _> bes
bestalte — bestalle
bèt _* berd
beteumd _> teumeg
beteun _* betuun
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bod _• bord
boddeken _• bodder
boddelen _> bodder
bodden _• bodder
boe _• boet
boeële _• boel
boeie _• boet
boekend _• boegend
boeksloagen _• boeksloan
boekvink _• botvink
boele _• boel
boend _+ boel
boenkeljee _• boenkerjee
boer _> hoer
boerie _• hoer
boete _• boet
boeten _+ buten III
bogent _• boegend
boi _• bouten
bôj -> boet
bokken _• bökse
boksem _> boks
bokstapelen _ , boekstapelen
boktand _• baaktand
bol - , bal, bul
bol(le) _• bolder
boleerzen _• holeerzen
bolekt _+ balekt
bolg -+ balg
bôlinge _+ bôôldinge
bolkepaose _• blokkepaose
bolle _* bul
bomsteen _• borne
bomze _• bons
bond _, boel
bonge _+ bons
bongend _• boegend
bönne _> beun
bonnink _> bannink
bönzeln _• bans
boo _ bekel
booi _• boi
bööke _• bökse
bôôt _» bôôte

binzeln _• benzele, bans
binzen _• benzen
bioenie - • begonnie
bis -». bies
biskant _• bekaantig
bissing _• bis
bit — bét
bizzen _• biezen
bizzing _• bis
bizzn _• bis
blaaien _• blaai
blakken _ blakke
blakwarnasse _ , blikmanesse
blaoien _• blaaien
blas _+ blast
blèèkes _• blèèkns
bleendaawschen _». daaps
bleikes _• blèèkns
bleistere - , bluisteren
blekgrond _+ blekaard
blekker — blekaard
blekland _+ blekaard
blekurst _+ blekaars
blemerk _• bermarkoof
blennegien _*. blein
bleut _> bloot
bleute _> bleut
bliejke _+ bliëke
bliek _ bliekvèèrs
bliert _+ florte
blikaarts _+ blekaars
blindaafschen _• daaps
blinddaaster _> daaps
blinter _+ blinder
bljoan _+ bloan
bloodaln _ , bloodalen
bloodholt _ , bloodalen
bloon _• meloon
blot _+ blut
blunder _• blinder
bluôn _+ bloan
blus _* bluts
bö _ , beun
bo -> boet
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brinstig _» brêêmstig
britsig _+ bruistig
broagms _+ breegns
broagns _+ breegns
broazems _ , breegns
broek _+ brok
broekekster _> broekikster
broekomstuilen _> broekomstelen
broekopstoel _> broekomstelen
broenekel _• broeinetel
broenetel _> broeinetel
broenheilige _> pèrzbrunghaajlege
broeze _* bruzen
broggiepit _+ broggepit
brokke _> brok
brom _> broem
bronken _• bronk
brosem _• breusem
brot _ , p r e u t
brougns _> breegns
bruinheilige _* broenheilige
brumstig _» brêêmstig
bruuëm _+ flitsebaoge
bruum _ kreum
buidellinge _* buikdelling
buie _> boi
buiknagel _> naogelbuik
buiktand _• baaktand
buit _> beurd
buitse _• buse
bukke _+ buken
bul - • bol
bulk _+ bilk
bullee _+ boelee
bulling _^ beuling
bulsekop _> sebulsekop
bun _ bon
bunker _> bronk
bunste _ buse
burre _> borre
busje _ budze
buskamere _• bijskoreije
bustel _> bussel I
buts — boks

böp _• bep
böppe _ b e p
bordesch _• bartees
bork _> bark
borme __• borne
borre _> borne
borren _ , beeënen
borries - , borrie
bossel _+ v as ke
bot _^ buut, b ô ô t e
boten _> bôôte
boterdrijver _> botervijver
boterschijte _> boterschijter
botersneppe _» boter vo ë e ^
boterwijf _» botervijver
bots _* boks
botsen _+ buttere
botterheks _+ roomslak
boue _+ baaien
bouldenge _+ bôôldinge
bout _» bou II
braam _• brêêmste
braamschijter _+ briejemespelder
brag _> brak I
bragen _^ breegns
bral _+ brae
braokepaose _ , blokkepaose
brats _• bretsig
brèèle _• brelle
breg _+ berheg
bregorie _ , begorie
brekel — bekel
brekn _> breken
bremstig _+ brêêmstig
breugman _• breugeman
brèujen _* brót
breurman _• breugeman
brewinde _• breewinde
briemste _• brêêmste
briesiig _+ bruistig
brig _• berheg
brijt _• brit
brik _ briek
brimstig _ brêêmstig
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butse _• budze
butten _• buttere
buuët _• beuët
buus _ buse
buut _+ bot
buutse _• buse
buze _• buse
buzzje _+ budze
Crispinus _• krispiensje
daaiig _+ daai II
daaimt _> daimt
daak _• deek
daal _+ dale
daaps — daas
dael _• deel
daggelen _+ dangel en
daine _• dieneg, dienn
dalken _ dalk
dam __>. dambèèr, deem
dam(me)gat _+ ammegat
damgat _• ammegat
damme _• deern
dammel _+ dambèèr
dammer _» damhèèr
dammestruke _> dambèèr
dampol -+ dambèèr
dan _ , donte
dankbèr _» dambèèr
danvedan _> verdan
daok _^ deek
daom _• dom, doom
daomet _> daomt
daops _ , daaps
daps _• daaps
därg _» darg
dartels _ , dartel
deage _> deeg
dedderen _> didderen
deeg _• dege 1
deege _• deeg
deel _> dale, dil
dêêm _> dêêfel
deemst _ , dem
deemster _ , deemst

dééro _• hiero
dege _> daine
deges -„ dege
deimt _• daimt
dein _» den III
deinde _• dengel
deiner _• dengel
deinjer _» dengel
deister _• dei
deisteren _>. dei
dek _• duk
deks _* duk
del —» dale, deel, omdèl
delewand _* denneband
deljtj _• dilte
dellen _* delt
delier _> delt
delper _> dorpel
delt _• dilten
delte _> delt
dem _>. den IH> diezeg
dennewand _• denneband
dent _ den m
der __• durske
deren _> dere
dering — d arg, derik
derp _> darp
derrienk __• darg
dessel __• desser
destel __>. desser, distel
dester _* desser, distel
deu __• deuje
deûge _> duge
deuk _ deut
deun _* doon H
deurn _> duurn
deurvlogentheid _• vleug H
deus _> euzie
deutel _+ deudel, deut
deuze __• euzie
deuzienge _> e u z i e
devöö —* devoeën
dichtel _• distel
diek _+ deek

don (ne) _• doen
don _* doon II
dongbuit _• dong
donig _• doon I
donst _*. dons
doodiek _> doonveugeltien
dook _• doekig, dokus
dool _• dole I
doon _ , doen
doorl _> dool H
doorn ^ d o o r II
doowaegen _> doonveugeltien
doppe _> duppe
dorring _> dool H
dors _> deel
dorsere _> e re
dost _ , duust
doster _• doezerig
dottele _• doddelen
douterkoeze _*. koeze
douze _>. doezerig
dozie _> euzie
dozing _• euzie
draal — dral
drag _• drage
draig _> dreig I
dranselier _• rasteliere
drao _+ draln
dreb _* drepse
dreeg _• dreig I
dreen _• dreunze
dreilen _ , dreil
drèl _• dreil, drei
drei _• dral, drol
drèllen _• dreil
dreilen _> drei
dremmen _> drem
dreps _> drep
dres _> drets
drestelier _> rasteliere
driege _> dreig I
drieklis — drieklezoor
drieten _> droten II
drijten _» drieten

dîêlband _> denneband
dienderg _• dieneg
dienerg — dieneg
dienn _ , daine
diezerig _> diezeg
dik_>duk
dille _ dil
dût - • dilten
dilte _> delt
din -+ den I
dir _+ der
diverdaotsie _• dimdaosie
djakke __» djak
djakken _ , djak
djalken _+ dalk
dj est —• u r s , erse
djuk _> djok
do - • doe
dobken _ dobm
döddekes _• dorre
doeèr _• dee
doeits _• does
doel _+ dool II
doenkel _• donkel
doenzig _ , doezerig
does _> doezerig
doesj _> does
doeskoarde _• doeskodde
doest _ duust
doets _• does
doew — doe II
doezebolle _> doeskodde
doine _> daine
doits _ , does
dok _ , djok
dol _> aerdol, daaps, dolsen
dolen _> dollen
dölleke _ dolleke
domme _» dom
dommee _+ dommie
dommet _> daomt
dommiest _> dommie
domp _+ dom
dompe _» domp I
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eekenis _• eechenis
eekhps _• eenklips
eeltig _> eewelt
êêm _> heim
eemat _• a mat
êême _• heim
eemed _• eimaat
eemertien _• hiemertien, hemer
eemienk _ , heim
êêmpe _• e e m t
(è)èmpig _+ empe
eemt _* empe, eimaat
eendeur _• niendeure
eenmoed _ ainmoud
eenschaling _> scheerling
eenscharig lam _* scheerling
eenscheer _• scheerling
eentwaar _> eetwaar
eentwat _• eetwat
eer _• j e r I, heer
eerns _• eernd
èès _• aas
èèse —• gfse
eeuwland _> eeuwkant
êêveld _ , eeuwkant
eeveldig _ eewelt
efier —• egger
eg -» balekt
egeinst _• e g e i n s
egeuns _> e g e ins
egeunst _• egeins
eibert _• u i v e r
eid —• eegt
eidas _ , e id e k
eiewees _» ewees
eilek _> i e i k
eileuver _• heileuver
eim _• heim
eimad _» eimaat
eime _> heim
eimet — a m a t
eiwees —• ewees
ekenis _• engenis
eker _» a ker 1

d"P -> drepse
droef-, droefte
droele _• droel
droelië _* droel
droezel _• dreuzel
droezelig _• dreuzel
droon _ dreunze
dröpse _• drepse
drouden _• drouwn
droup _• droop
drozen _• droezen
druistig __>. opgedroest, bedroestn
drul _+ drol
drung _+ drong
dninget _ , drongert
drutjen _* droten I
drutn _ , droten I
druwwen _> drouwn
dubm _> dobm
dudderen _• didderen
duge _> deuve
duil — dulle II
duilicht _> uiiaard
duit _> deut
dul _ dil
duneggen _» deensj
dunn _ , doon n
durpel _> dorpel
dust _ , duust
dutsel _> dutselèèchtech
dutselkaar __• kaar H
duusholt _• doezerig, gedoest
duust _• doezerig
duve _ deuve
dwalk_*dalk
dwalke _ dalk
dwalm _ dwelm
dwalmt _• dwelm, kweers
dwelen _> dwelm
dwelmen _ , dwelm
echel _+. echelstèèrt, ielen
eechenis —• engenis
eegde _• e e g t
eek _* è èk

453

eulemaot __> euvelmaot
eulpert _• heulbank
eumig _» hummig
eunjerei _• u n j e r
eup—»joop
eurend _ , a0 rend
euriken _» n i r ken
eus _> euzie
euvel _• evel
euvelmaots _> euvelmaot
euven _> a i v e l
euwen _ , a i v e l
euze _». uize
euzel _> euzie

ekke _> a ek
elp _• iip
elper _+ e rpel
empe _> e e m t
èmpeers _• e m p e
empen _• empe
empengat _• e mpe
emperig _+ e m p e
empstetjen _» e m p e
emt _» e emt
ernte _+ e emt
emtze _• e r n e
endeur _• niendeure
eng -» ang I
entwaor _> ee twaar
entwat _> e e t w a t
eppetrut _> e pper
erbèèje _* arbeiden
erbel _> e lber
ere _>. dere
èrel _+ harel
eren _> a a r d
erf - • nerf
erft _> n erf
erk _+ ark
erkelen _+ eikeren
erksel _„ er ks
ermte _• e rne
erne _». arend
erse _* u r s i
ersje _> e r s e
esermaan _> evermenneke
eskert _> etgard
esse —» u r s i
estraot _> hestendroot
eterspoin _> s p i n
etgar _> etgard
etgarde — etgard
etgert _» etgard
etgro _• etgrode
ets _• u r s I, erse
eu _• fooi
euie _• fooi
eule __• eulen

eve _ •

eef

evel _• egger
evelmond _• evermond
evene _> e ve
ever _> egger
evie _» eve
ewe'ges _> ewees
ewersen _>. ieversken
ewweltaske _ , everdasse
ezelstront _• ezelsvijg
fagge _+ fak, vag
fak _> Vag
fam _» feem
famke _* feem
fantonten _• fontonten
faoi _> vaai
fas _.». vazze
fazzel _> vazel
fazzer _+ v a Z el
fèèle _» feu
feet _». vêête
fekken —». veken
fernent _> fernijn
fiedeldans _ , fieteldans
fieflater _ fijfouter
fiem _*, vim
fïët —> viete
fietel _+ farter
fïêten _». fieken
fieter _> v iete
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fietern _• v i e t e
fietrlok _+ vetlok
fifoeter _• weewouter
fijgemadrul _+ fietemadrul
fijtemakrul _• fietemadrul
fïjtemarul _». fietemadrul
fijter _> viete
filaaineg _• flènneg
fint _+ finte
fispemölle _• fiestemölle
fitsele _» vitse
fitten _» vitte
fizeien __». verzeien
fladder _• vleer H
flarieboom _». v lare
flatsje _+ flatse
fledder _• vleer H
fleek _> vleukje
fleem _+ flint
flèèr _». fleers, plere
flèèt _». fleerzen
flemelekwinken _• fiebelekwinten
flendeg _» flènneg
flepper _+ flapper
flieflater _». weewouter, fij fouter
flieflodder _». weewouter
flietsjboag _+ flitsebaoge
flik -* vlik
flikflodder _• weewouter
flikkelantier _• flikketeer
flikkerantier _> flikketeer
fliks _+ flits
flim _+ vlim
flimp _». vlimp
flink _+ vlik
flinken _* flonken
flins _* vlings
flints ^ vlings
flippeteer _+ flikketeer
flisdanker _> flisdènker
flizbaom _ , flitsebaoge
flojjere _+ fleerzen
flok _+ vlok
flontjen — flont

flort _ , florte
fluizen _• flujs
fluken _+ fleuken
flûrtjen _». florte
flus _* fleus
maoës _• venazel
mazel _>. venazel
foedele _• foetele
foep _• fobbus
foeperpot _+ foekepot
fokse'ren _+ fakse'ren
fom _+ foern
fôôle — fêêlen
forsjet _+ fersjet
fortig _+ vort
fosoen _». fos
fots -> fos
fotse _». fos
fotsel _• vatsent
fozze _> fos
fraaide — fraaien
frabbel _• frabbe
frabberig _• frabbe
frabbig — frabbe
franterig _ wranterig
frenselen _» frensen
frensken^vrenschen
frenze _• flont
freut _». vrote
freze _». frenze
frienket _• Verket
frobbe _• frabbe
frosseln _» fraksln
frote _». vrote
gaaien _». a g e r
gabbe _». gabbelen, gebben
gabbelen _+ ga bbe
gabberen _» gabbelen
gaeje _• g y e
gaffel _ , begaffelen
ganderik _ , g a n der
gangele — gen gelen
gaodsalder — godshalder
gaoje _ , kuie
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gemes _• gemecht
generen _ , n e r e
generig _• n e r ig
genoaj _*. genoajen
genut _» knot
gepeks _• geraems
gepig _• g eeps
gepsen _> ge pse
gepuchel _• ge pichel
gepuffel _+ gepichel
germ _ , g a r m
gerre _• garre
gescheer _• geschieër
gescheid _+ scheiling
geschieht _• geschift
gesjeerd _• versjeerd
gesjore _* versjeerd
geslachten _> beslachten
gesleuns _+ ges luns
gespelen _• ge pse
get _> Wet
geteure _> teure
(ge)tijdig _+ tieg
getränt _» ge trent
geude _+ geuë
geurn _• girreln
geute — geuë
geuvel — geuve
geuvik _^ geuve
gevaar _> gevèèrs
gevaer _» gevaar
gevie — geuve
gevleug _> vleug H
gevrach _* v r a c ht
gevrech _ v r a c ht
gewarn _> gewerre
gewörmt _• sjweeswurmsje,
horreworm
geworre _> gewerre
gewoud _+ bewoud
gezeeëg _• gezeeg
gezet _> gazet
gibbe _> gebben
gich _> gicht

gaor _• gaorden
gaoren _ gaorden
gaostem _• gouwstam
gapse _». gepse
garretig _> g a r e t i g I
gars _> g a s t
garstele _ gazzele
gatemetiel _• gatepetiel
gats _> gas
gave _• gavel n
gavels _> gavel n
gawstom _» gouwstam
ge-aan _» gaon
gebaere _* gebieëre
gebaren _> gebieëre
gebbe _+ ge bben
gebèèr _• ge beer
gebelschop _• sebulsekop
gederms _> geraems
gedoen _• g e doe
gedoevig _+ deuve
gedwase _ , gedwasse
gedweren _• dweren
gedwes _+ gedwasse
gee _». g e e n
geenappel _> gijnappel
geep _,. geeps
geer _• geder, geen, gier
gèèr _+ gèèn
gehier _+ herne
gei _• geen
gein _• geen
geistadig _ steurig
geld _> gel
geleg — geieeg
geleis _> leis
geleit _> giuien
gelender _ , ge lint
gèlent _> ge lint
geit _+ gel
gemach _+ gemecht
gemacht _ , gemecht
gemechs _+ gemecht
gemertig _> ge merig
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goersje _ g o e sje
goerzen _ , g0 ezen
goesbolle _> goesje
goeste _• goesting
goezen _• goesje, goeze
goezn _• goeze
goffer _ gofferd
goje - • kuie
gonst _• gons
goonsdag _• goonzig
goorden _> gaorden
goot _• geut

gidder _> geder, gier
gie _• g e e n
gieder — juider
gieg _• gicht
gien _ , geen
gier _ geder
gietling _ , gee tling
gijbelen _• gibberen
gilp _ geip
gingeln _> gen gelen
girm _• g a nn
girrelachtig _• girreln
glaai _• giei
glaeren _• gi^en
glaern _> beglèren, g l e r i g
glarièn _» g i a r e n
glee _ , giete
gleed _• giete
gleer _> gierig
gleersk _» gierig
gleet _* giete
glei _> gluien
gleiern _+ beglèren
glen — gun
glende _+ g i m
glenten _> ge lint
gierig _> beglè ren
glinde _ , g ii n
glint _> gelint
glit _+ giete
gloep _• gölpen, glop
gloria _> glorie
glouwen _> giooi
glui _• gluien
gluppe _> giippe
gnap _> g u r f
gobbe — göbbeln
gobben _> göbbeln
göbben —• göbbeln
godshelder _• godshalder
godsolder _^ godshalder
goeie _* geul
goên _> gèui
goersj _• goesje

gôr _ •

garre

gorreln _• girreln
goudstang _• gouwstam
goveken _+. g e U ve
govie _ geuve
graand _ grand(e)
graech _• grëëg
graffeltante — graffeltand
graide _> greide
graimen _• griemel, griemen
grand(e) _> grinte
granen __> graanzen
grats _» rats
graven _• zeeggraven, graaf
greauwen _ , grieve
greb — grep, gröëb
grede _• greide
grèèn _> gr e i n
greengze _> grijzen
grees _* g re is
greimen _• graimen
gremel _• greumel
gremen _+ gra imen, griemen
gretig _> grèèt
greumel _* g ru m m el
grève _» gr ieve
greze _> grijzen II
grib _» grep, gröëb
gried _• graide
griemen _• graimen
griemte _• graimen
griesel _* gr itsel
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haai _> haaiman
haam I _» hamel, himmen
haamstig _> homstig
haar _+ a ar
haarden _» haaider
haas _» hijze, haanske
häävrouw _» houwmou
habladoor _» ablador
hacheln _» haggeln
haejmawwerik _». mourik
haerd _» hord
haeve —» heëve
haffel _» hamfel
haisterg _ haasterig
hakkebaan _> hoekebaan
hakkeln _» haggeln
halfster _». halster
halkoti _» hawkoetee
hamer _> hamel
haml _» hamelig
hammig _> hammen
hamp _» hemp
handen _^ heinen
handen _» heinen
hannik _> an nek
hanse _» haanske
hantam _». an tam
hantammig _» antammig
haofsjeed _• haafsjeid
haojke _• u kke
haomel _» haml
haoren _» haarenkele
hapschere _• hebschaor
hapsjaart _» hebschaor
harig _» haarenkele
harst _^ ast II
hasen _» haas
haven _* havig
havig _> antave
hee _» heet
heeëd _> hord
heej _+ hij
heem _» haam I
heemkleed — hennekleed

griggen _> gr itsel
griime _• graimen
grijde _+ g r a ide
grijm _> graimen
grim _+ graimen, mnd
grimmel _» graimen, griemel,
greumel
grimmelig _> gra imen
grint _» grinte
grinte _» grand(e)
grip _» groep, grep
grobbe II _• g r o bbe I
groe _• grou
groede _ , grOU
groei _» grôeleg
groement _» grommet
groeve _> g r 0 uve
groezen _» greuzen
groffelier _> stroffelier
gromet _» gr0 mmet
gromment _+ grommet
gronsen — gronze
groove _> grouve
grub _> gj-ep
gruffels _ , grieve
grummel _ , greumel
grummele _> greumel
grup _+ grep
gruus _> greis
gudderen _> go dderen
gui _* geuë
guie _+ kuie
guile _> goeln
gulder ->j u ider
gulp _> gölpen
gunst _» gUSt? gons
gurref_» g e r f
gust _» goesting
gusting _ goesting
gutte_»j u t
guurn _> g e u r n
guust _». gons, gust
gyptenas _• begipt
haaft _> hacht III
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neuen _• heun
heuke _• u kk e
heuken _• heuker
heukerg — heuker
heukerig _• heuker
heul — eul
heulblok _> heulbank
heulemeer _• holender
heulenteul _• holender
heulenteulder _• holender
heunenteun _• holender
heurs _» hörp
heusijs _ , heus
hèùsj _• haanske
heuze _• heus
nichten _> hechten
hiemertien _• hemer
hieoddel _• wedder
hiep _» hieëp
hieperig _• hipperig
hieps _> hesp
hiere _• herne
hiero _• daaro
hijde _ , heet
hi
Js -> aas
hikkelen _> hiltiken
hilde _* hilt
hilkeren _> hiltiken
hille _> hilde
hilleken _+ hiltiken
hilt _• hilte, hilde
hilte — hilt'
hindelbei _• hennebei
hinnebes _• hennebei
hinnehei _• hennebei
hips _• hesp
hirke _». nirken
his _• hies I
hisse _• hes I
hitsen _> hits
hitte _> i tt e

hèèrd _ , herd
hees _• hes I
hèès _• hes I
heggele — haggeln
heggenatfekaot _• heg
heggeschool _• heg
hegwew _• heg
heigeren _• hegen
heikluter _*. kluter
heikoens _• koens
heiming _• heim
heis _• hes I» n
heislender _• slinder
heislenter _ , slinder
heisteren _• huisterig
heit _> het
heivesj _> hevesj
hekel — hekkei
hekse _> heks H> haas
heksesjoes _*. heksenscheut
helfte _• helf
helt _+ hilt
heiten _> hüten
hemeltjes _• hiemertien
hems _• huns
hemsel _+ heim
hemst _» huns
hemstig _• homstig
hendekleed _• hennekleed
henenkleed _ , hennekleed
henne _• hiere
hennebei _• hiemertien
hennebezie _> hennebei
hennewuiten _• annewuiten
herd _+ hord
herel _+ harrei
herent _• herentei
herenteen _• herentei
herk _> hork
herre _> hiere
hes _• haas
hets -+ hits
hetsel _ , heetsel
hette _+ het

hoakwuw _• hoagwuw
hoar _* hare
hoechel _• hoegel
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huiben _• u ibik
huiken _> huikel
huipölling _• heupel
huishold _> hoesholt
huken _> u kke
hukkeling _> heukeling
hüllender _• holender
hulpzelen — hupzelen
hulst _+ huns
humbers _• umbers
hummere _• himmere
hump _ , hemp
humstig _+ homstig
hurk _> hork I
hurke _> hörp
hùrke _> n i r ken
hurken _ , horken, hurkten
hurs _ , u r s
hùrts _* u r s
hust — hoest h hurst
huts _• u r s i 5 e r s e
huuke -^ hoeke
huus _+ g u u s
huust _» g u u s
huusterig _> huisterig
huve — hot
ie —• ievers
ieëker _ a k e r I
ieës _• haas
iefte _• eiloof
iegelkorre _^ iegelkoar
iegelkourte _+ iegelkoar
iejk _> a e k
iek _• ieke
iel _> hil
ielgat _ tijlgat
ielk _». uUing
ieme — i e m

hoeke _> ukke
hoekei _ , hoegel
hoerie _• hoer
hoering _• bering I
hoest _• hoester
hölentöt _» holender
holsken _• hölse
hommere _• himmere
hompeln _ , ompele
honte _ , heurs
honterik _> o n t
hooier _• 0 oier
hooimikke _• m ikke
hoolbank -> heulbank
hööp _» huib
hoose _* haas
hooster _• huuster
hôôstôôf-»-hôôfstôôt
hoppel _+ huppel
hor _> horreberd
hördroog _• hors
hormke _• hörp
hörpe _> hörp
horrekoei _,. horreworm
horrei _+ horrelen
hörrelwind _> horrelen
horrevorm _» hörp
hors _» hersdreug, hor 1 en H
horsdreug _» hors
horse _+ hors
horst _* hurst
hortje _+ roffeltie
hortsek ^ hortsik
hostal _• orstal
hot _+ huve
hotten _» hutteren, hot
hotteren _> hoteren
houk _+ hoek I en II
houw _> hauw
huen _> heun
huëpel _+ heupel
huf - • huft, heef
huggel _> heukel
huggeling _> heukeling

ïêmen —*• hiemen
iemen _> j e m
iemerlik _> iemelik
iemet _> a mat, eimaat
iemslen _». ieversken
ienmoed _> ainmoud
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iepen _> joop
iepenkriet _» ieperd
ieperd —» hipperig
iepoom _» i e p e rd
ievasken _» ieversken
ijment _» eimaat
im -» iem
imme _» j e m
impeljaaiern _» i mp ljeirn
m

jok _». schokkel
jôôë_*jaan
jôôi_»jaan
jôôltje_»jaan
joosdieg _» goonzig
jrompèër _» krompier
jrompel _» krompier
jruub _» g m u b
judder — juider
jup-^joop
jutekakoker_»j ute k 0
jutte _ » j u t
juttekoker_»j ut eko
juur_»j u dder
kaansjel _+ kandel
kaatskeduik _» ketsdijk
kab _+ kibbe
kachel _> kachtel
kachsel _> kachtel
kadeister _» deister, kadaster
kajuut _» kajute
kakel _> kèkel
kaktand _» kaaktand
kal _» kandel
kalemol _+ kallemol
kalfssepieren _» supieten
kallesjouwke _» kersausje
kanjel _+ kandel
kannek _>kandel
kannik _+ a nnek
kanoffel _ karnoffel
kantig _> kant

—*• eun

inbokstapelen _» boekstapelen
insje _» e u n
inspolleke _» spolken
irke _». nirken
iwwersen _* ieversken
Ja—»jou
jaan __». g a 0 n
jaar _» g a a r
jaas _» g a s
jalper_»jal P el
jaon^jaan
jaor^jaar
jarten _» garten
jeäol _» wedder
jechteg-^jeichteg
jedder _» weerder, wedder
jeepnboom_»joop
jeneverbessen _» jenevers
jerems _» geraems
J e s —*• ges
jest _» e r s e
jeup^j00p
jeweëde __» gewerre
jichteg^jeichteg
jiemerlik _+ iemelik
jietsieg _» gietsig
jirten _» garten
JO->jou
joechen -»juchtern
joechteren_*j uc htern
joegen _»j uc htern
joep _> joop
joer _» gèùl
joètsaler _> go dshalder

käö —• daolen
kaoje _» kuie
kaoken _» kôôke
kaor _» koeër
kapel _» koperkei
kappetoelie _» kappetorie
karbeel _» korbeel
karette _» krette
karjole _» keriole
karlie _» kallier, tsjarlie
karlier _+ tsjarlie
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kerne _• kene
kemp _* kennep, kempaan
kempin _». kempaan, kempuit
kernst _• kennef
ken _>. kennef
kenne _* kennef
kepel _>. koperkei
keper _* keep
keps _• kieps
kerdoezel _» kerdons
kerel _> krel
kerf—», kennef
kernagel _+ knagel
kernel _• karnool
kerps _• kersp
kerpsen _» kerspen
kerre _> kidde
kerreget _ , kerget
kerrewagen — kordewagen
kersautje _>. kersausje
kervitse _+ kerbikse
kerwei -^ karwei
kes _» kas
kesjoun _> kasjoen
ketief_^katief
ketievig _^ katijvig
ketse _> plets
ketser _> kasjer
ketsjuur _> kletsoor
kette _> ketteblom
keuje _• kuie
keukele _> kèùkele
keume _> kume
keumen _+ bekuum
keumig _> bekuum
keuningskop _• koning
keunt _> keut
keurelletje _> krel
keuter _ keut
keuteren _> koteren
keutern _> keuteln
keuvelende _ , kuveles
keve _* keef
keveare _> kaveere

karrewagen _• kordewagen
karthamer _• kerthamer
kasj _• kas
kasjen _ kasjer
kasjer _> ketser
kasjoen _> kletsoor
kasjoon _ , kasjoen
kaskenades _• kasgenaate
kassaard _ kassaar
kassade _• kassaar
kassei _» kachtel
kassen _ , kasjpoten
katievig — katijvig
katje _> ketsdijk
katrouw _• katrol
katsje _^ kets I V
katskop — ketskop
katsoel _> kletsoor
katsuur _• kletsoor
kavaalje _> kavalje
kavag _» kavalje
kazavik _> kazzevek
kechele _• keche
kechen _» kachen
kedde — keet, kidde
keek _» kiek
keeuwen _> bekeeuwe
kegge _+ keche
kei _> kidde, kettel, keet, verket
keik _• keek
keis _• kas
keiter — kouter
keitsj _• kets I V
keizelsteen _> keizel
kejzjem _ kazïêm
kèkele —• keeke
kekeln _+ kèkele
kei _,. kelt, melder
kèl — bekèlle
kelde _ , kelt
kelderkrobbe _• krobbe
keldermot _• grijzen I
kelf _• kennef
kern _• kimp
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klevere _• klaveren
kleverte _* koeverkei
klieë _• klee
kliejn — klee
kliek _+ kliejk
klis _• kalissie
klisoor _• klezoor
klocht _> klof
kloeze _• kloes
kloft _• klocht
kloun _> kloen
klucht — kloont, kluft
kluft — klocht
klùppert — klubber
knaag _> knag
knaap _> knab
knagge _+ knag
knaggel — knagel
knavel — knagel
kneeuwen _• kneeuwelen
knelisrozen _> knillesrôws
kneppe — knap H
kneut — knot
kneuten _• kneut n
knieft — knijf
kniep _• knijp
knijp _• knip
knoa — knoddel
knod — knoddel
knoef^knapH
knoep _> knap H
knoeps _» knap H
knoesel _» kroesel, knoersel
knoezel _• kroesel
knoit _• knot
knool _ , karnool
knoor _ , karnool
knouel _ karnool
knuchen — knuffen
knuiter — kneuter
k n u r f t knurft
knut — knuts
knuts — knooë
knutsel _» knuts

keveren _ , kiëvere
kevie _• keef
kevielie _> kevielje
kezjak — kazak
kid _» kidde
kiechel _• kèkel
kiëdik _ , keek
kiek _• keek
kiene _• kijne, kinnen
kiepe _• kiep
kieuwen _• bekeeuwe
kieve _• kiëvere
kijkel — kèkel
kijnen _• keiler
kim _• kimp
kimming — kimp
kips —*. kieps
kir _• kidde
kirre — kidde
kiskenaatjes _• kasgenaate
kit - • kiet
kitje _• kets I V
kits — kets IV
kitsj — kets IV
klyere _ kiyen
klakke _> klakker
klakken _ klakker
klakker _• klak IV
klang — klank
klaover _ , Sprotter
klapskoord _> kletskoord
klaspis _• klospes
klatsioeën _ , kletsoor
klatsoel _• kletsoor
klatsoor _> kletsoor
klauwpoot _• kreppoot
klaverke _> koeverkei
klaverte _+ koeverkei
kleesdoek _• kleins
kleimsk — kleisteren
klesse _• kalissie
klets _+ kletskop
kletsj _> klets
klever _* sprotter
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koppe _• kobbe I» koppejager,
koppekraemen
kopper — köbbe
kopse _* kopsent
kopsel _• kopsent
kor _• iegelkoar
korre _• iegelkoar
kortewagen — kordewagen
köt _• kööd
kotteren _• koteren
kous _+ kuus II
kraab _+ kraaf
kraafs _• kraags
kraai _». kraoilak
kraanzeln _ kraanseln
kraenzeleg — kraanseln
kramich _+ kramik
krammenak _ , krammenakkig
krammenappig _• krammenakkig
krangs _» krang
kraoilôôk _> kraoilak
krap —* krappe
krebelen _» krevelen
kree _• kreen
kreeg _» kre e
krèèj _> krei I
krêel _• kareel
kreeuwen _» kreeuw
kreige _• kreuge
kreiten _• krète
krekel _+ krikkel, trekel
krelisroos _> knillesrôws
krempel _> kremp
krempelijk _• kremp
krempen _• kremp
krenselen _». kraanseln, kriense
krepenten _ , kerpenten
krepvoet _» kreppoot
kretsel _ , krète
kreus _• kreuze
krèùs _• kruisen
kreuze —> kreus
krèùze _». kruisen
krewei _• karwei

knuut _> kneut H1» k110*
knuven — knoeven
knuzele _• knozel
koar _+ kaar H
kobbe _ , köbbe
kobber _• köbbe
koeheer _• koehert
koehirt _ , koehert
koel _> kuul
koelkop _• koelekop
koem _• kuum, köëm
koer _> iegelkoar
koetebekoet _ , koeterdekoet
koewort — koehert
koffetoen _» kaffetorie
koje — kuie
kokele _+ kèùkele
kokerei _+ koekerel
kokernel _• koekerel
kokkelen _• kuk
kokkerel _• koekerel
kokmare _• kokkemare
kölkook _• köls
kölle _+ köls
kollebloem _». kol H
kollemol _• kallemol
kolve'ren _* kave're
komfoöie _• kefoöie
kompelger _• koperkei
komperkel _• koperkei
komplekker _> koperkei
konfet _» koeverkei
koningshoofd _» koning
kónk _ , konkele
konkernol _• koekerel
konterik _• o n t
konvoelie _* kevielie
kôoke _> kôôke
koolraab _,. kraaf
koolraaf -> kraaf
koor _> bijskoreije, koeèr
kopalder — koperkei
kopelderik _• koperkei
koper _* köbbe
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kujere _> kujen
kukele _> kèùkele
kukke _• kuk
kukkelen _> kuk
kume _> bekuum
kumig _ , bekuum
kuntje _> keut
kurnel — karnool
kurre _». iegelkoar, krei I
kurreken _• kuurken
kurren _• kuurken
kurres _* kuurken
kurrie _• kirrie
kussetsich _• kusteek
kuum _> bekuum
kuus _• koes
kuusken _• kuisen
kuven _ , kuve
kwaaier _• kwetter
kwad _• kwetter
kwäddel _• kwerdel
kwadden _• kwetter
kwaere _• kweern
kwaps _> kweps
kwatten _> kwetter
kweek __». kweeksen
kweer _». kweers
kweerlen _». kweernen
kweermen _• kweernen
kweerzig _» kweers
kweetsen _- kweeksen
kweirnen _> kweernen
kweker _> kneker
kwekve _> kwekwe
kwèkwok — kwinkkwank
kwelp _• kwalp, kwelm
kwenne _• kween
kweps _• kwebs
kweren _• kweernen
kwerne _ , kweern
kwernen _* kweernen
kwert _> kwet
kwetsen _• kweeksen
kwetter _• kwet

kriekel _• trekel
kriemen _• krienekraan
krien — kreen
kriere _• karriere
krievelen _*. krevelen
kriffelen _• krevelen
krimmer _• kremer
krinsschare _» krinsschoeren
krinsschoeren _» kriense, krenselen
kriole _• keriole
krioleiste _». keriole
krispelen _• kerspen
krits _ , krets
kroedel _• kroddel
kroeëze —* kroozen
kroensel _ kroesel
kroes _• kreuze
kroesel _• knoldore
kröëwe —• krauwe
kroezel _ kroesel
krokke _ , krok
krokkebaas — klokkebaai
krombeel _• korbeel
kroo _• krooi, kra
kroos _* kreus, kreuze
kroosjes _• kreuze
kroowe _+ krauwe
krôôwen _ , krauwe
kroozn __> kreuzen
krozen _> kreuze
kruidnagel _* knagel
kruie _> krei I
kruisdoore _>. kruidoorn
kruk _> krok
krukkel _• krukkelgebont
krume — krune
kub _> kubbe
kubbe _• kubbing, k i b l > e
kubbels _> kibbels
kuekelen _*. kuk
kuierd _> kuie I
kuikeln _> kèùkele
kuimen _• bekuum, k u m e
kuis — kuus n
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lessens _ tu kstn
leter _ i a t e r
letse _> iets
leune _• loenje
leuning — loenje
leupe _• i 0 0 p
leus _+ i u u s
leut — luit
leute _> leut II
leuze _> i o z z e
levesboom _• leversbloem
leze _* leis
lichter _• licht Hl
lieder _> nederig
liedsepaard _• leilatse
Hem _> leem
liende _» lient
liep _> leep
lier _> hie
lieskes _• ii e s I
liester — kliester
lïëtje —* letter
lievend _> iij v e t
lijp _> leep
lijsei — liesei
lijstei _• Hesei
lijzem _> lijzend
limmert _• i e m et
litsen _> Hts
lochten _+ hetlùchten
lochter _ , lochting
lodder _• ledder
loeëp _ , loop
loeg _> loug
loegen _+ i og en
loei —». loenje
loejeng _* i oe nje
loek _• luekes
loen _• loenen
loenie _ , loenje
loering _• h o rk II
loes _> lots
loetsen — lotsen
loetsj _• lots

kwettere _ , kwetter
kwikken _• kwinkkwank
kwinde _• kwint I
kwïsten _* kweesten
kwitsen — kweeksen
laaip _> Hepen
laat _> iat5 lutte
labben _* belabbe
labberente _ , labberent
labeurgrond _ , labeurland
laip _». Hepen
laiw _+ lieuw
lameer _• lameeren
lamoen _• lemoen
laoch _> laok
laog _ , s w a
lapper _>. schoelapper
larke _». slarke
lasselier _>. rasteliere
laveien _> laveier
lechteren _• i ec hter
leegter _ i ec hter
lêêp _» Hepen
léépôôg _> leep
leer _,. schalier, ledder
lèèrpe _* \urp
lees —> leis
lèèvend _> üjvet
lei _• lui
leiste _• leist
leitie _> leiten
le-je _> li.je
lekkeris _». lakrisse
lerne _• i ee m
lemmen _• lemmig
lemmeren _» lemmer I
lemmert _> i e m e t
lent _> lient
lente — g e ii n t
Iepen _• i ee p
leppelijn _> eppelijn
lerpen _• lärrewe
lerze _• i a a r s
lerzen _• laars
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luzze _• lozze
maai _• m a o i
maal _• m a o i
maalder _*. me elder
maans _•. mans
maerkef—maarkolf
maespel _• miemer
mak _». maank
malder — m e ider
maler —* mieëler
malme _• m a lem
malster _• mo lster
malwe — m a i e m
mans _*. maans, muntig
mantel _• mandel
marder _• m arte
marelgrond _• m arel
mark —* merk
marklau _> m a a r kolf
markloper _+ maarkolf
marklover _» maarkolf
markrover _> maarkolf
marteko _• mettekoo
mas _> m a s t
masselaar _*. massel I
masser _> massei H
matere _• materie
matrol _• fietemadrul
matrote _• fietemadrul
matten _• m at
mazielegat _• z i e legat
maziergat _» zielegat
mazuurgat _• z i e legat
mebel - , meilever
meedpenning _• meepenning
meelkörf_ m a a r kolf
meerkatten _• hettekater
meerling _> meelder
meersveule — miertsvèule
meggelen — mekelen
meggeren — me kelen
mei _*. maoi
me ie __• meeje
meimert _• miemer

loeven _* logen, loegen
loezem _• loezen
loezen _> lotsen
lofs _ , loch D
lofter _> slof, lufter
lofter _» loch n
lofting — lochting
loken _• look
lokgat _> lokbodem
lokken _• u e ke
lom _ , loeme
lonnie _• loenje
look _> lok II
loopsaat _• leupese
lope _• loop
lopset _• leupese
loterdop _• loterei
louf _• loof
lougen _> loegen
louk _+ look II
loven _• logen
lozzie _• lozze
lubberig _• lobberig
lucht _> luchte
luchter _+ slof, lufter, loch II
luddek _» luk
luëg — i u u g
lufs _> loch II
lufter _ , slof
luibert _• u iver
luiken _* i 0 0 k III
luimen _• lùmmerig
luischen _• loezen
luke __• luiken, luike
lukes _• luekes
lunnie _> loenje
lurk _> lurp
lurp _+ lerp
lurpen _» lärrewe
lutje _> i u t
lutten _+ lutte II
luttiere _*. j u t
luttik _+ luk
luusj _+ luus
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mieëlder _ , mieèler
mieëne —.». bejaone
miegaimke _> miegaimer
miegemp _• miegaimer
mieghummel _• miegommer
miegoamer _> miegaimer
miemel _ , memel
miemert _> miemer
mienn _• mienkes
miet _• marmiet
miewinde _• m e r winde
miezek _> m ezik
miezeke _ m e z i k
miezele _> miegelen
miezelen _> m i e s ke
miggeln _> miegelen
mijgen _• miegen
mijzelen _> mieske
milt _+ mélter
mingsel _+ meinsel
minke _• mienken
minsel _>. meinsel, mengsel
mirken _• miereken
mishanden _• besänne
misnieten _* besniete
missuun _> misseun
mod _ , modde H
moei _» meuje
moek _* mok III
moelje — m oolt
moeltworm _• moutwerp
moemet _> moeremet
moer _• m oor
moeren _» m oren H
moerep _• moutwerp
moestem _• m0 ostem
môêt _> m o a t
moeze __• moos
moffel _> moffele
mogelen _ moggeln
moggeln _• maggelen
moke _• mook
molchster _• molster
molchter _• molster

mein _ , m a i n
meisj _> m a o i
mekkelen _» me kelen
mekken _> m a kken
melber _• mel lever
melekaton _• me rketon
melken _» memmen
melkriet _> melkwied
melleger _+ p e r k e l
melloew _> melluw
melluw _+ meelder
meloan _ bloan
melte _> m élter
memel _• w e m e l
menrode — m a rode
merkel — p e r kel
merkoef _• maarkolf
merote _• marode
mervel _> m arbel
mervelär _• marbel
mes _• mis
messing _+ misse
mesuus _+ m e S uze
met
-* mert
metsen _> metser
meu _>. meuje
meugen _* sneukeren
meujeken _+ muiken
meujig _• smoeg
meuk _+ meukel
meuken _^ muiken
meul _• m o o i
meulbert _> meulvert
meulens — maolems
meun _». munne
meut _». meuje
mèùt _> m o t e
meute _ m eut
meuteren _> meutelen
meuze __• mezie
meuzie _ , m ezie
meze _• m e zie
mezzels _». messels
miedsoam _>. miede H

468

munsig — muntig
mure _• moren I
murmer _• marbel
murpel — marbel
murs — toske
mursch _• morsch
mus _,. morsch
mute _ muit
muug — moeg
muuk _* muik
muur _ meur
muurder _• murek
muurzeiker _* aomezeek
muzel _*. moezel
naalzeik __• naalwasser
naanje _• n a n e
naanjen _• n a n e n
naastel _ , n e s t e l
nabs _» n abbe
nakke _> n a k
nannewuiten _> annewuiten
nao de man _• naodeme
nasschen _• nassen
nebben _ , ne bbe
neddendeur _• niendeure
neef _» heef
neeft _• heef

möler —• mieëler
molkenteuver _• molkenteumer
molleber _• m a rbel
molledracht — maandracht
molt _• moolt
molter _• m o lte, molster
momboor _• m 0 mmer
momet _» eimaat
monkelen _> m 0 nken
monster _• mo lster
mont _» belmûunig
mook _> meuk
moolj _+ moolt
moons _• flont, moos
moor _• more, moren
mor -»• nor
morbel _> m o lber
more _• moren
morg _ , mörg
mörgt _• mörg
mork _+ merk
mot
—> smots I, grijzen
mote _> m o t I V
mottendrijver _• mottevijver
motterijver _» mottevijver
mottevager _> mottevijver
mottewnjver — mottevijver
mottrap _• moutwerp
moult _+ moei
moute _• mote
mouw _+ moolt
moze _». moos
muieren _+ m oren I
muiken _* m uik
muisel _> meinsel
muiver _> m a r D el
muizel _• moezel
muken _+ muiken
mul
-»• moei
mulk _• romme
mulster _+ mo lster
muite _ , molte
muiter _ molster, molte
mun _• munne

nèèr _ • d e r e

negel _• kemeeltje
negelantier _• egelantier
negger _> eg ger
neiGn _• n e i e n
nendeur _• niendeure
nennen _• nijneken
nere _• denneband, dere, ere, nerig
nereband _ , denneband
nerewandje — denneband
nerig _• beknerig
nerken _• nirken
nerzie _* nezie
nesk —• nes
neudelek _ neu telek
neunen _•n u u n
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nuzzik _ neuzik
oamias _> ommejas
oamzeiksel _*. aomezeek
oand _• aorend
oanen _• a n e n
oeerten _ , oorten
oeèze _• u e z en
oeièèr —• ooier
oeièèrs —• ooier
oeles_> oei
oerink _> loering I
oerts _ , u r s
oest _» u r s
°f —> ofje, ofglunden, ofrichelen
offerween _• offelween
ofglunden _> ofglinten
oftoakeln _> oftaacheln
okere _• neukere
okkeren _> 0keren
olijk _ oorlek
oltferwen _ , offelween
omballing _ ombalgen
ome _• omen
ommelen _• aomere
ommers —, a0 mere
onbiereg _ onbieëg
ondeus _ , ondeugs
oneur _> onheur
ongezever _ , ongesiefer
onhujjer — on heur
onhuur _+ 0 nheur
oniewwer _> onheur
onnes _• oneus
onrans __• onrens
onrenes _ , onrens
onsei _ i u i st er
onster _> i u i s t e r
onttudderen _> onttodderen
onuur _• onheur
onuus _> oneus
ooi
-»• fooi
ooindj _» eun
ôôl _ , èèl
oond _ + e u n

neur _• neuren
neuren _» n u n e
neutelek _* nuttelig
neutelen _+ nuttelig
neuze _* oneuze, euzie
neuzeldrop _• e u z i e
niefelen _> nieveln
niette _• iefte
niena _+ n a n e
niepen_,j 0 0 p
nïêpen _* hiepen
nierken _• n i r k e n
n
Ü —• snieje
nijmad _> eimaat
nindeur _ niendeure
nippig _^ ni p s
nirrie _> mesalie
niste _*. nieste
nobbe _• na bbe
noekele _» n oeke
noen _> n uun
noeselen _• knoeselen
noite _• nijten
nok _». noeke
nokkel _> n 0 eke
nomet _* eimaat
nontere _> ontere
noostal _ , noodstal
norrie
nor
norstal _> 0rstal
nosseldook _• nóstern
nostal _+ o r s t a i
nóvedan _> verdan
nugger — n i e ger
nuilen _> neulen
nuk _• noeke
nuren _> neuren
nutje _» n u t H
nutten _> n u t n
nutweg _+ nutloane
nuuk __» noeke
nuuke _> n o e ke
nuun _>nune
nuus _• noes
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peel _». pêêlen, pelen, puin
peem _+ p u i n
peen _>. pUin
péérdedracht _* maandracht
peersj _• pieëtsj
peeuwen _• pieuwen
pegel _ , pekel
peggen _• pegger
pelder _ , p e r kel
pèle _* pelen
pelker _* p e r kel
pelot — piot
pempel _» pimpel
pender _• paander
peng _• puin
pengel _• paander
penger _• paander
penjer _> paander
pennemoeëk _*. peddemoeëk
pennevleugel _• pannevogel
pennevogel _• pannevogel
pensjager _> p e n S er
peper _• p e p e i
pergel _ , p e r kel
perker _+ p e r kel
permarkoof ^ bermarkoof
perre _ , p e dde
perse _+ persche
pertig _• pratten
pes _,. bies, pieëtsj
pesse _> perse
pessem _• p u i n
petös _• petâzzie
pettem _• p u i n
peulder _+ po ider
peunen _• p o e nen
piele _• pêêlen
piepel _• pepei
piepeling _ piepeleer
pieper _• p e p e i
piere _• pierig
pierelen _• pierig
pietsj _• pietse
pieuwen _ pieuwerig

oondj _• un
oor _• offelween
oorlijk _• orlijk
oorn _• arend
oos _• euzie
oost _* v o r s t
oostal _• noodstal, orstal
oostel _• bister
ôôt — bra
opdreustig _• opgedroest
opdroestig _• opgedroest
opdruisen _> opgedroest
opmis _• apmits
oprel _• april
opril _> april
opvliegers _ , v i e U g II
orland _• 0lland
osklippel _> ääsklippel
ostal _ , orstal
ouzn _ , e uzn
ovenweng — offelween
paj akker _• pagadder
pallapper _• schoelapper
pallen _• paldert
palmetaosie _• permetatie
palper _• schoelapper
pamperen _ pa mpes
pampieg _ , pampetieg
pampzak _• pa mpes
panger _ , paander
panlapper _ , schoelapper
pannelepper — pannevogel
panneplakker _> schoelapper
panneplekker _• schoelapper
pannevogel _> schoelapper
paor _• poor
pardasch _+ pa rdak
parmark _• bermarkoof
parrelapper _• schoelapper
patte _• pat
pau _* baauw
pauw _» bauw
ped _• pedde
peek _• puin
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pongelboom _» po lter
ponger — po lter
ponk _* pong
ponter _• po lter
pontsjer — po lter
popperei _> poperei
por _». p 0 or
pos _> bies
posse _• pors
poul _> poele
praam _• p r e m
pratsj _• brats
prengelen — pre ngel
preuvelen _• pre ugelen
pries _• priezen
procheput _• broggepit
proese _• pruisen
proetsj _* prietsj
proise _• pruisen
prön _• brongen
prönne _• brongen
proot _ , prootn
prossen _• pronselen
prótse — proetse
protsj _> prietsj
protter _» spr otter
prouk _ prook
pruistig _+ bruistig
prut _ , preUt
prutsj _> prietsj
pude _• p u u t
puim _• p U i n
pullen _* puien
pulper _• schoelapper
pulse — peise
pultrum _> puntrun
pumpel _> pimpel
punder _> p o n der
punen _> p o e nen
punger — p o n der
purpen _» pr uppen
raai _* m i
raaik _> m i k
raak _• berakken

pijzer _ pijzei
pilot _ , piot
pilse _• peise
pinegel _• e r s e
pinse _• pinsaard, spinse
pitaek _• pu thaak
plaer _». piaern
plaêren _• p j a e r n
plaffeteer _> blaffetuur
plagger _ plegger
plak _• maolplak, plag
plassie _• p i a s
plats _+ pias
platter _+ p i a dder
pleer _• plaern
plèès _+ pias
pleieren _> p i aa iere
pleit _• pi e i t e
plekken —• plegger
plenken _> flenken
pieren _> p i e r e
pletske — pias
plezze _*. plesse
plisdank _> fleisdank
ploddeken _• pjocj II
plodderen _> p l 0 dden
ploetschen _> ploetsen
plump _> pump
plut _> piuut
podde _> pôdde, pork
podden _> p ôdde
poddik — p 0 r k
poechel _* p o c hel
poëet _> poot
poemer _• po lter
poender _> po lter
poener _» po lter
poer _*. poeier
poeren _ , p o e ier
poesen __• poezen
pog _> pogge
polder — polter
pollemetaosie _• permetatie
ponder _• po iter
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raank — r o k II
racheln _> raggen
raeze —> rieze H
raggeln _ raggen
raif ^ r e e u w I I
rak _> rok II
rake _> r a ak II
rakel _* racheln, rookele
raket — rinket
rakken _•raggen
rane _>. randen
rank — r o k H
ranken _• r o k n
ranselier _». dranselier
raofele _». rookele
raok _> r a a k II
raotele _+ raofele
rappig _+ rap
raspeel _». respeel
ratten _> re tsen II
rawezzie _». rewazzie
rechtbank — rekbank
rechtzweer __». anderszweer
redzen _» re tsen I
ree _>. reet
reef^rift
reem —». reen
rèère _• rieren
reester _». riester
regelen _». regeren
reifelen _». reifel
reik _ m i k
reip _>. reep
reipel _ , re pel
reirn __>. reren
rel _». m i ? ril
remou _ , r e mo
rempen _». r e mp
reppelen _ , ruppelen
resch _». reschpoek
resden _ , re tsen I
rest __». res
rets _». res
retseren _• retsen I

reuf_»reub, rube
reukele _>. reukeln
reupe _• reup
reupel _• repel
reuten _ , r e u t I
reuzelen _». rugzeln
reven _». revelen
ribbe _ , robbe
rideko _• rennekokere
rieë _». riesjtartel
rieën _». rieren
net —». reve
riege _• riesjtartel
riem _» reen
riemig _• riemen
riep _>. reep
rieren _». raile, rijelen
riet _> m u t
rieve _». reve, riet
rieze _• r ies
"ft -* rifteg
rijdekoke _*. „jtak
rijden _ rieren
rijelen _* ra ile
rijere _> raile, rijelen, "eren
"jf—refke
rijkoker _*. rennekokere
"jl -> ruil H
rijlen _> „jelen
rijtekokre _* rijtak
rijzelen _• riezele
rijzjok — rijtak
rimpel _• remp
rinzelen _> m izen
np —». reep
nppen _• r ip s reppen
rispen _». rispeleind
rister _>. riester
rit
- • reet
rittel — riddel
riw _+ reeuw "
rizzen _• reizn
ro
-> rood
roakeldaaier _» roakeldais
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rouw _» reeuw n
rouze _» roeze
row _• reste
roze _» r oos n
rub _+ r eub
rubbe _» r o bbe
rudekoke _». rennekokere
rui _>. roe
ruide _• r 0 e
ruiel _+ mû II
ruif-* reub
ruifel _» roffelschop
ruillicht _¥ m i l
ruimen _• ruimeling
mit - • reute
ruitele _• raofele
ruive _+ r eub
ruizelen _* ruizen, riezele, reuzele
rullen _* averulle
rulskär —> rulse
rults _+ ruise
rumken _+ ru m p ke
m
P -* roep
rupe _>. roep, reupen
rusch _> reschpoek
rusj _• ritse
russekok __» ritseko
russekook _» ritseko
rute _> reute
rutselkoek _> ritseko
rutsj _+ ritse
ruusjen _> m zen
ruut — roe
ruzele _> reuzele, ruizen
saamzieleg _• samprieleg
sammeltje _» zammeltje
samp _» sam
sangel _ , singel
sanger _». sangen
sankt _• sangen
savee __» savie
scha —». sjaw
schaalde _• schalie
schaaldje _» schalie

roakeldaif _> roakdais
roakeldainsk _» roakeldais
roakeldewes _ , roakeldais
roakeldies _» roakeldais
roakeldijfs _» roakeldais
roakeldiwwes _• roakeldais
roakeldouws _• roakeldais
roboulens _» roboul
rode _>. marode
roe _> r o e i
roebe _» r oep
roeëke _» ruuëke
roef _> roffeltie
roefel _• roffelschop, roffeltie
roefen _» roffen
r
öëpe —»• roppen
roepsesjieeter _» boterschijter
roepzak _» r öp
roes _• roos I, ruze
roesen __». ruisen
roetaard -rotzak
roeter _» ro tzak
roeterd _> r o t z a k
roevogel _» roepepel
roeze _». roos I
röëzn —* ruzen
roket _+ rinket
rokijs _+ rok II
róllek _+ râllek
romainie _> romunie
romenie _» romunie
romme — m ö l k
rommedom _» rommetom
roodboudel _>. roboul
roof _> roffen, ruiven, rood
roome _• romme
roomslakker _> roomslak
roos _*. roozen
rôpperig _» r ôp
roren _> reren
ros _+ m s
rossen _» ruisen
rost _» roste
rouf _• roof
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schoelie _• schoold
schoem _». schom
schoenlapper _• schoelapper
schoester _». sjoester
schoet _• schoed
schöffelbeentje _». schùffelkee
schoft _• sc hof
schokkele —» schoggele
schol _». vaalschot, schellen
schólde _ , schol II
scholdoek _» scholk
schölle _» schol II
schollook _• scholk
schommelooi _». wiekeloeje
schonk _• schank
schooi _». sc hon
school _» schol
schorrig _» schodderig
schouwen _• schouden
schouwsop _ , schouden
schraap _• schrepel II
schrabhoelie _». schraboele
schram _». schrempen
schrammen _• schróm
schramoelie _• schraboele
schrand _• schraand
schrander _». sirong
schranken _» schraankeln
schrao _». schraot, sjraoi
schrapel _• schrepel II
schreej _• skrid
schreep _• schrepel II
schremmen _• schrempen
schrepen _• schrepel I
schreuje _> schrooien
schribm _> schribbel
schrimpelen _». schrempen
schrimpen _• schrempen
schrinnerig _» schraand
schrippen _• skreppe
schron _ schraand
schrooi _• Schro
schrooien _* schrot
schrui _• schroei

schaar _• schooren
schaars _• schars
schaarze _> scharren
schaauw _ s c h 0 l II
schaballijk _• schabouwelijk
schabbe _>. schab
schabberig _• schebberig
schabouw _* schabouwelijk
schabulig _• schabouwelijk
schadde _• schad
schaling _• scheerling
schaoi _*. skat
scharbilie _• schraboele
scharen _». scharren
schebbig _• schebberig
schebelskop _• gebelschop
schee —• vaske
scheeft _• scheef
scheers _». schars
scheftelkes _». sjiever
scheg _» sc hag
schel _». vaske
schelde _> schalie
schelft _• schelf
schemer _». scheem
schemme _• scheem
sehen _». schin
schenk _> schank
schets _• plets
schevel __». verschevelen
schibellenskop _• sebulsekop
schicht _• geschift
schievelbeen _• sjiever
schif _» scheef
schift _» geschift
schim —». scheem, schin
schinke _» sc hank
schip _ , schup
schirbilskop _• sebulsekop
schis — schits I
schoarte __». schooren
schobbelpaal _». schobpaal
schoddig _• schodderig
schoeg _» schou
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sjellebrikke _• slebrikke
sjelvrieke _+ slebrikke
sjerp _•. sierp
sjeuteling _ , s c h o t n
sjieëm _» scheem
sjieverbeinke _*. sjiever
sjikke _• schikken
sjink _>. schinke
sjliepe _• slibbere, slippere
sjiiet _• sjlit
sjloech _> sjloeëk
sjobbe _ , sc hob
sjöë —» schou
sjoel _• schuil, schoele
sjoere _> zjoere
sjoevere _• sjoeverig
sjoeverig — schieverig
sjofert _> schoverik
sjoggel _ , schokkel
sjok _+ schok
sjokkel _> schokkel
sjollek _+ scholk
sjonk _• schonk
sjop - • schop m
sjots — schort
sjottel _* schortel
sjou _>. schol
sjouw _> j o u
sjpaor _• sjpoor
sjping _• spin
sjraoj _• schrao
sjreur _• schreur
sjroet _>. schroei
sjrong — schron
sjruër _* schreur
sjtaer _> sjtier
sjteer _> sjtier
sjtoech _> sjtoek
sjtörch _+ störk
sjtrank _> s t r a n k
sjtrèèf _ sjtreeb
sjtromp _> stramp I, II
sjtumpel _> stempel
sjunk _> sc honk

schubbeg _• sjöbbieg
schudde _» sc hud
schulk _> scholk
schullie _> schoold
schuppelooi — wiekeloeje
schuur _» deel
schuurerd _ , schuurherd
schuurere _> e r e
schuverig _> schieverig, sjoeverig
schwèèrenoit _> sjwaerneuèterke
sebol _ , siepel
sech _> zech
secht _• Sech
seege _> s e e g
segel _> zegel
selbrikke _• slebrikke
self _• zelf
semlig _+ siemelek
semoel _+ Smoel I
Senpërt —* sjen
sensejuin _• sensejoen
sensejuun _ , sensejoen
sent _> sem
sentsejuin _> sensejoen
sermijn _ , stramijn
setersel _» Seter
seur _• s u u r
siboel _> siepel
siebel _• siepel
sier __• suur
sijldeur _+ zieldeur
sijsele _• siezeln
sikse _> zwiksie
singelen _> züngele
sintermertesveugelke _•
miertsveule
sister _> halster
s a
J —*• sjaw, schol
sjaaf _• sjaw
sjaar _• schaar I
sjammetere _* schamatere
sjans _> schans
sjaor _ , schaar I
sjapsieder _* sjapsuker
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sletse _• slets
sleujen _• za ksleui
slever — slijver
slidderen _>. slij
slief—sleef
sliendere _• slinder
sliet _• slie
sliezeke _ , slees
shj —*• slïêg, slaaie
slinks _• slink
slinter _> slontern
slob — sluif
slochter - , sluchtern, sleup
sloe _• slochter
sloef _*. sloeg, slof
sloek _* sluik
sloepen _ uutsloepen
sloere —, s\me
sloerig — sloeren
slok _• sluchtern
slomp _• sjlampieg, slimpe
slompen _• slomp
slons _• slonde
slont _ slonde
sloont _ slont
slotse _ sloester
slotter _• sleup
sluchter _> sluchtern
sluchterig _+ sluchtern
sluchtern _• slochter
slufter _• sleup
sluiere _ , slooiere
sluipe _• sieupe
sluk — sluik
slunen —, sleuje
slunnen _» slonde
sluns _• slunse
slutse _> slotse
sluuk _> sluik
sluut _ sliet
sluze _• slotse
smangs _• m a n g s
smeelde _• smeel
smeerling _> me elder

sjurker _». sjùrregskaar
sjut — schut n
sjwame _» zwalmen
sjweëgel _ , z w e gel
sjwevel _• zwevel
sjwïël —• zweel
sjwiendelig _• zwindelijk
skametere _• schamatere
skaob _ , sc hob
skelk _ scholk
skibbele _• schibbere
skokkeljoen _• schokkeloen
skolte _* schol II
skoppel -+ schoppel
skram _• schram
skrid _• schree
skroei _* schroei
skubbere _> schibbere
slaai _• slei H, slooi
slaak _ , sjlak
slachten _• beslachten
sladde _• slad II
sladderg _^ slad I
slae — slie
slaevesboum _• ieVersbloem
slaggerig _+ s lei I
slampen _> sjlampieg
slangartis _,. snaketisse
slat _• siad ii
slavrikke _ slebrikke
slea _• siad i
slee _ , slei HI
sleek _> sieik
sleet _> sliet
siéger — slei i
slegge _+ slei I
sleie — slie
sleien _ slei I
slek _> siak II
slemmen _• s lem
slender _• slinder
slenters _+ slinter
sles _• slees
slete — sliet
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spaalten _ sp âlt
spaken _> sjpak
spakerig _+ s j p a k
spalken _» Spolken
spannevleugel _» spanvogel
spannevogel _» spanvogel
spannevogel _ pannevogel
spaor _• sjpoor
speelpop _> speelreis
spekke _». spikke, spik
speldig _> spellig
spelke _• spolken
spellen _» s p e i
spereweps _• perreweps
speuên _» Speun
speuls -+ spullek
spieën _» Spijen
spieke _+ Spikke
spiertse _• spierse

smek _ , s m ik
smet _» grelleg
smeuel _> s m e e i
smeuïg _• s m o e g
smiej _» s m i e
smierel _+ Smirrel
smodder _» smossen, smodden
smodderen _» smeieren
smoegen _» smoegerij
smokken _» smokkel
smood _> s m e u
smos _» smossen
smots(e) _». smossen
smu _» smeu
smui _• s m e u
smuuëgel _>. smuggel
snaaien _». snuien
snaatse __» snatse
snakker __» snatse
snaore _ Snaar III
snarre _+ Snaar III
sneie _» snieje
snepen _,snèpel
snértn _» snérkn
sneuien _+ Snuien
sneukeien _». sneukeren
sneuken _» sneukeren
snigge _+ snaii
sni-je _> snieje
snikke _• > sniktolter
snoeie _» snuien
snoekebuuk _•hecht
snoer _». snaar I
snoeselen _> knoeselen
snoffel _> zjenoffel
snood _». s n e u
snuig _> s n u ë g
snukker _». nieger
snuktalter _ sniktolter
snuutje _». nuutje
soepieten _» supieten
som _» saom
sommeltje _» zammeltje
songel _» singel

S

PU —• spee
spikken _> sp ik
spilleg _> spellig
spinde _» s p i n
spitte _» Spikke
s
Pöëchter —• spochten
spokken _» Sporken
sponde _» Spon
spoons _» spoosje
spoonsel _» spoosje
spoor _» sjpoor
sporkenhout _> sprokkelholt
sprakelenhout _> sprekelenhout
spranken _» sprang
sprao _* sprotter
spraon _» Sprao
sprenkel _> sprinkel
sprooi _+ spreu
sprutter _> sprotter
staaw _» stouw
staeren _» s t e e r n
staesens _> s t a a s
staf_>bakstaf
stafoor _> bakstaf
stalreppel _» stalrepel
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stoer _• sturig
stoet _• stuut
stoeten _• stuut
stoilings _ , stool
storke _ störk
storkelen — sturkelen
stougn _• stoegen
straank _ str ang I
straawe _• strouwe
strang _• strank
strant _• astrant
stravallie _ , travalje
streef _* strever
streumelen _• stroemelen
streupen _» strupen
strie _• gestrid
striebelen _• strieven
strieëf _> strever
strieèn _+ gestrid
striepe _• striep
strievelen _• strieven
stroelen _• strullen
stroezen _• strullen
stronkelen _• strunkelen
strouven _• stroven
strubbe _» strobbe
struffen _• stroven
struiven _• stroven
strukkelen _+ sturkelen
strulen _• strullen
struup _> streup I
struven _• stroven
struzen __• stroezen
stub _ , sjtub
stuik _+ stoek
stuitje _> roffeltie, stuut
stullepe _* stùlpe
stulpere _• stolperen
stummel _* stommel
stuup _ , stupel
stuur _> stier, sturie
suiebuie _• zu ibuie
suja _• z u ie
suikert — zurkel

stalreupel _• stalrepel
staödig _• steurig
staze _». staas
stechel _* stichel
stechelen _• haggeln
steeg _> teeg
stêejl _• rasteel
steirn _> steern
stek _ sjtek
stelen _• s t 0 0 l
stelmacher _> stelmaker
stem _ , stèèr I, steern
stemmen _ , sjtemme
stendig _• stens
ster _• stèèr I
stermien _• stramijn
sterre — stèèr I
stet _• stetkn
steuken — steuksel
steupel — stupel
steur _> stier
sticheling _• stichel
stiebel _,. stevel
stieben _• stieven
stîêes —»• bïën
stiek _• stijg
stiemsk _• s t i e m s
stien _• rasteel
stienkrobbe _• krobbe
stienste _> stiense
stiepen _• stieper
stigt - • steegt
stijper _• stieper
stikel _+ stik II
stikkel _• stik II
stikzienig _^ stikziend
stinkholt _+ voelboom
stoalen _» stalen
stoawen _» stouwen
stoeb _• stobbe
stoeberen _• stobbere
stoebstart _• stoepstartje
stoeien _• stoegen
stoepen _• stuperen
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temper _• taemperen
tengel _• tingel
tenrechte _» terecht
tentemares _• tantemanjes
téren _• terren
termijn _> stramijn
terreweps _• perreweps
tes —• tesnuzzik
tesselig _> tesselk
tetteren _» tellen
teug _• teeg
teugen _+ tocheln
teugen _• taogn
teumen _• teumeg
teutel _• tetel
tezen _> tessel
tièèg _• muug
tieêk — teek I
tiêen _ , t èn
tiejk _+ teek H
tïêk —• teek
tiek _• teek n
tiel — tijl
tielgat — tijlgat
tielig — tiels
tien _• tijn
tiengel _+ tingel
tierse — tiertse
tieuwen _> teeuws
tiezen _• teeuws, tessel
tij —* insetèèj
tijk _> teek II
tikkel _+ tichel
tikkenhaan _• tik
til —*• tielens
tilt _ telt
timp _• tump
timper _> temper
timst _ , teems
tls
—* tieskes
tjachel — sjachel
tjaffele _> taffen
tjakker __• sjachel
todde _> todden

sullen _• zolen
surkel _• zurkel
surpel _> zurkel
suzen _• zflüs
swaog _• swa
swens _• swels
swense _> swanse, zjwense
swenst _• s w e i s
swet _» zwet
swiens _• s w e l s
swins _• twint, swels
swis _• twers
swôelens _». s w e i s
taaiere _ , tëien
taainagel _> t a o
taait _» tàaiterig
taaiterg _* tuiteleg
taat _+ ta
tabernakel _• spinakel
taeren _> taren
taffele _^ taffen
taffeien _• täöffele
tak _> aantak
tantewannekens _• tantemanjes
taoge _• toge
taogn _> tocheln
taonêêgel _* tao
täötelen _> taotele
taotewaolen _» taotewaol
tap - • taup
taper _» toaperig
taperig _> toaperig
täte _• ta
tateren _> taoèter
tatte _• ta
tatter — ta ter I
téég _• tièèg
teergat _+ tijlgat
teetele _> tetel
teip _• taup
tèkken _ , tèkkelijk
telder _> teller
telgat _+ tijlgat
temper _• betimpere
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toek _• tuken, tuik
toekter _• talter
toerebol _• toeze
toese _». toesken
toeselen _> tuitelen
toesje _• toesken
toessebolte _• toeze
toest _• toeze
toestebol _• toeze
toesterig _> toeze
toet _» tuut II, toert
toete _• tuut II
toetebol _» toeze
toeter _ ta lter
toetje _• teut
toeverdaans _>. verdan
toezei _• toeze
toffel _• tuffel
toffelen _> täöffele
togen _• tocheln, taogn
tok _ , tukken
tokken _ , toeken, tokkele,
tolter _> talter
tommet _* toemaat
tomp _ , tump
tondere _ , ontere
tonten _• t0 nte
toog _ , toge, toeg
tooi _• toei
toor _> tort II
toot _> teut
tors _> toske
tóse — toske
tósj — tóts
töske _» toske
toske _• tosse
toskenpap _• toske
tosse _• toske
totolf-^taotolf
touter _» telt, talier
touteren _• tuiteleg
toverdan _> Verdan
traag — tra
traagzaam _• ge sem

traai _• tra
traap _• traop
trade _• tra
trampen _• trampelen
traophoon _• troephoon
trelle — trulle
tremer _ , tremel
trempel _* tremp
trempse _• tremse
tremt _» tremp
treuëger _+ treugel
triechel _• trekel
triekei _» trekel
triem _> priem, treem
triezeln _• trijzel
tril(le) _• treil
trille — trulle
tritselen _• trutselen
troaf — treef
trobbel _• trubbel
trôddel _ troddelen
troest _• truis
trog _* treugel
trôôjel — traogel
trosse _* troshoup
truchel _• treugel
truele _> troele
truisch _> truis
trule _• troele, trulle
t™s -*• truis
trusselen _ , trutselen
trutsen _> trutselen
tsint _ tserel
tsoat _• tserel
tsoep _ tserel
tswis _• twers
tuchtig _* duchtig
tudeln — tuilen
tuik _ , toek, tuken, tuk
tuilen _> teulen
tuimeg _• teumeg
tuit — tuut II
tuitel _• tuiteleg
tuitelen _> tuiteleg

unsel _+ bister
unzelig — onzelig
urts _• urs n
ut - • urs H
uts — urs H
uuëst _ oeës
uul —* gruub, oei
uutrisse _ , uitrisse
uutsieëwe _• zeeuwen
uwsel -_• eeuwsel
vaak _* deek
vaanden _• vanden
vaars _> vierze
vaerkemous _+ falkemèùs
vage _+ vaag II
vagger _> va ggel
vajem _> Vaam
vaKKe —, vas
valgen _+ va lten
valken _+ Valten
vangs _• vangst
vaoi _> vaai
vaore _> Varen II
vaoren _ , va ren m
vaoten _> vaten
varre _+ Varen II
vars _> vers
varsem _> Vers
vasch __> vaats v e s c n
vaskel _• vaske
vassel _> v as ke
vast _> vaske
vat _> hoesholt
vate _». vaete
vatsel _• vatsent
veëdieg —, verrig
veeëm _• vaam
veeg _» vieg
veek _» deek
vèèk _+ deek
veem _> Vemen H
vèèrdech _• verrig
veerze __> vierze
vees _• vaezeköttel

tuiterig _> tuiteleg
tuk —*• tuken, toek
tukken _ , tukstn, toeken
rukkeren _> tukstn
tuksen _> t u k s t n
tumeg _ teumeg
turnen _ , teumeg
tump _ , timp
tus _• toske
tusberen _> t0 ske
tutter _> tut
uitteren _» te tten
tuut _> tàaiterig
twas _+ twers
twees _• twers
tweren _ dweren
twien _* twint
ubuuk _+ uibik
udder _ u lder
udegste _• u t i g s t
uëvelwater _> uëgelwater
uibert _* u i v e r
uibik _> h u ib, mezik
uiland _* u ü ^ d
uilicht _> uiiaard
uiloft _> uilaard
uirs —>. e r s e
uisel _• bister
uister _ luister
ukke _• hoeke
ui - • hil
ulder _ , eider
ulemaots _• ulemaot
ules _ , oei
ulk -> ulling
ulle _+ hul
ullek _+ wuik
umblig _• omblaog
ümseuns _• umsuuns
umzunst _ umsuuns
un -> eun
under _+ u lder
unj - • eun
unjer _> o n t e r e
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vessem _• Vers
vessene _• Vers
vest _• vees
veten _• v êête
vette _• vêête
veu _* fooi
veulder _> veurel
veurdan _• verdan
veuring _• Veurik
veurmunjer _• vuurmunger
veurn _ , VUren
veuzel _• veurel
vèzzeköttel _* vaezeköttel
vichteren _• flchtere
vieës —». vees
vieësj _ ves n
viem — vim
vieren _» Vuren
vierik _» Veurik
vig _». viggen
vijger _» vaeger
vijm _• vim
vijstere _» vieste
vijvere _» mottevijver, weewouter
vijze _» vijs
vilke -+ vulke
vim _» vemen II
vimme _• vemen H
vis _+ fls
vislok^ vetlok
visse _* fls
vit _>. viggen
vitlok _> vetlok
vitsele _» v itse
vitsjou _> f l t s j 0 u
vitten _*. viggen, vitte
vizeien __• verzeien
vjas _» vers
vlaaie _* vlijen
vlaarder _• v lare
vlag _ piere
vlareboom _» v lare
vlèègeln _> vleugelen
vlèèst _». vlings

vèès _• vaezeköttel
veger _• vaeger
veil — feu
vèllekemous _• falkemèùs
vemoggeln _• moggeln
venemstig _• vememstig
vengste _* vangst
verballemonde _ , verbellemonte,
bal II
verbellemonte _» bal II
verdisseleweren _• vertesteweren
verdisterwaaiern _» vertesteweren
verdwazzekt _• vuzzeke
verguursgat _> viziergat
verheeren _• verheerd
verheien _ , heiren
verkerkelen _> verkerpelen
verkerkeren —• verkerpelen
verkeuvele _• ankeuveren
verkoevere _• ankeuveren
verkoeveren _• verkeuveren
verlaenst _> vlaens
vernaanzjes —> vernaanzje
verniezen _• venieze
vernistig _• vememstig
verpolte _• p o i t
verroepzakke _• roepzak
versaoke _> fersaoke
verscheffelen _• verschevelen
verscheveren _• verschevelen
versjore — versjeerd
verstool _* stool
vertaperd _ , toaperig
vertestewierden _• vertesteweren
vertijgen _* venijn
vertok _+ tukken
verwe _+ Varwe
verwinde _+ m e r winde
verzêêuwd _• bezeeuwd
verzielgat _• viziergat
verzijp _» verziep
verzuup _• verziep
vesse __• fls
vessel _» vaske
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vleke _> vleukje
vlènneg _> flènneg
vleui _> vleie, vleug I
vleum _> vliem II
vleut _» vloot
vleuten _• vlêêten
vliddig _» vleeg
vliebouter _> weewouter
vliegemouter _ , weewouter
vliegewouter _> wiewouter
vliemstrieken _• vliem II
vlïëten —*• vlêêten
vlijns _+ vlings
vlij s -» vlings
vlijst _> vlings
vlink _> vlik
vlist _> vlings
vlizbaom — flitsebaoge
vlo _+ vloot
vloei _+ vleug I
vlögeln _• vleugelen
vloos _+ vlaas
vloot _> vleute
vlot — vloot
vlotemelk _ , vlêêter
vlui _> vlei I
vluier _> v lei I
vlum _> vlim
vluum _> vliem II
vluus _• vleus
voe _• fooi
voeg _+ veuge
voei — fooi
volte _• voute
vooi _+ fooi
vôothoolen __• Vole
vootsj _• voetsj
vork _> veurik
vospeln _» vosper

vrange _* wrange
vrank _+ frank
vranten _• wranterig
vraone _• Vroon
vrasselen _> vraatsjele
vratten _> wratten
vredegen _> vreden
vree _> vrije, vreigel
vreen _> Vreden
vreeuwen _*. wreeuwer
vreeuwer _* wreeuwer
vreever _> wreeuwer
vreewusj _• vreewes
vreike —> vrêêke
vreil _> vreigel
vreisem _• vressem
vreke _+ Wrok
vrekel _+ Vrikl
vrellen _> vreilen
vreuke _» vrêêke
vreute _* Vrote
vreutele _> vreujele
vreuten _+ wratten
vricht _> vorst
vrie _> vrije
vriekel _+ vr ikl
vri-j - • vrije
vrije _*. vreigel
vrinket _> verket
vrocht _> vracht
vrochten — vruchten
vrucht _+ vracht
vruiken _ , vrêêke
vrute — vrote
vrûûn — vroon
vujje _+ vuwn
vujn _• vuwn
vuile _> ville
vumme _> v im
vunken _>vonken
vunstergat — vuistergat
vurbuke _> veurbuke
vurer _-> vuurder
vurre _> Veurel

vossel _> vaske

vost _> vorst
vot _* fos
votsent _> vatsent
vraen _> vreden
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watere _> weiten
waum — walm
wedde _• w ij II, wedder
wee — wij II
weegt _• weeg I
wèèj
wij II
week _> wedik
weekholder _> wachelder
weel -+ wel i
weendel _• weerder
weendelen _ , weerder
weenoog _*. Ween I
wèèns _* wens
wèèp _> wijp
weer _*. bewaern
wèèr _* wij er
weerachtig _• kweers
wèèrbieje _• weerbieden
weernoog _• Weern
weers —> kweers
weersem _• wiers
weerwinde _ , weewinde
weerzing —. w iers
wees _ , bies
wei
-> waai UI, wie
weiêr __> Weer m
weig — weeg I
weiter _ , weiten
weitink _> weiten
wek _». wegge
weke _ , week II
wel _• wèèle
welput _• wel H
weitink — weiten
wendel _* wender
wennele _» wendele
wenning _> winning
wens _• wings
wentke _ , Wenke
weps _». weeps II
wer _> wérd
w e r d e r ^ wedder
werel _• wedder
werf_> w u r ft

vus _• ves I, II
vùst _». vorst
vuster _• vuistergat
vuur _+ vuurder
vuurmung _ , vuurmunj
wa _• w a a i i, II, III
waag _• w e e g i
waal _* wal H
waald _• weid
waam _> Walm
waarde _> w é r d
waardiel _ , wa ardeel
waaslicht _ , heilicht, weesjeslicht
wabbelen _• Wabbe
wachele _• wakel, wachelder
wachelteer _> wachelder
wacholder _ , wachelder
wage -^ waai I
wagel _• wafel
waggel _ , wachelder
wakel _>. wachelder
wakelder _* wachelder
wakholder _ , wachelder
wal _• waal n
wald _• weid
wamme _• Wam
wamzen _ Wams
wannie _> Wonne
wanzune __• wanzeune
wao _> waai m
waoëb _+ waab
waole _ waol
waorden _». waren
waot _ , waat
wapelen -> wapeling
wapelig _> wapeling
waps _> wap
wären _ , w a de
warf _ werf II
warink _ we iten
warl _+ werdel
warre _• War, vressem
warshout _> warsel
waste _> wost

485

wiewouter _» weewouter
wiichel _ , wiekei
wijk _+ wiek
wijp -* wiep
wijstgrond _> w ijst
wik _> week I
wikkelen _• wiekei
wikkerse _ wikkewief
wil — aowillig
wilder _• winder
willok _• wulk
wimme _ , wieme
winde _* wens II, wings
winds _> wings
wingtfuur _> wiggevuur
wink _ , winge
winkelen _» wenkelen
winne _ , Wens II
winnie _> winning
wins _• wens II, wings, wens I
winsk _+ wings
wirs _• wiers
wis _• bies
wisboom _> weesboom
wiskaore _» wiezekare
wiskorre _+ wiezekare
wjedder _• wedder
wjêêr — weer II
wjiot _> wedder
wjùddel _ , wedder
woagen _* w a g e n
wöbbe _> wabbe
woei _• woe
woender _• wender
woenseldag _> zieldeur
woer _+ hoer
woerie _• hoer
woerk _• Work
wolf ^ wolfsel
wolven _+ wolfsel
wonnie _» Wonne
wopie _> s t U rie
worrel _> weerder
worren _» worbussel

werrel _• werdel
werrig _• wierig
wertel _ , waertel
werzel _ , werdel
wezeboom _• weesboom
wezelboom _• weesboom
wèzzelen _• werzelen
wie _ , wij H
wied _• kroewe, kroezel
wiedauw _• wiedouw
wiedel _• wietel
wieder _> wulder
wiedik _> Wedik
wiedluchtig — wiedleustig
wiedluftig _> wiedleustig
wieë _» wij H
wieër _> W e e r Ï V
wieëreld _• wedder
wieg _ , Zweeg
wiegel — wiekei
wiej _• wij II
wieke _• wiejke, week I
wiekei _ , wiekeloeje
wiekeln _ , wiekei
wielder - , wender
wielen _» wietel
wiemei _• miemer
wiemer _+ m i e m e r
wien _• wiemei
wiender _ , wender
wienienk _> winning
wienkele _ , wenkele
wiep _> wijp
wier — w j e r S 5 Weer n i - Ï V
wierek _• w e dik
wierei _> wedder
wierig _• g e w ier
wiering _• w i e r s
wiersel _> w iers
wiersem _> w iers
wierzelboom _ , weesboom
wies _• bies
wiesboom _• weesboom
wiewinde _ , weewinde
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zelte _» zut
zemp _• semmik
zemper _• zimper
zemperen _» zimper
zempt _• zemp
zende _• Z en
zenen _• zanen
zeng(e) _> ziengen
zengen _• ziengen
zengeren _• ziengen
zenneke _• Z en
zennep _• z e mp
zester _> halster
zete —• zieëtval
zetje _ roffeltie
zeu _• zoë
zeubrannen _• zoeëbrann
zeug _,zoeg
zeuien _» Zoeë
zeuje _• zuie
zeul — zulle
zeule _• zole
zeulen _• zo len
zeun _• fleus
zeunie _• ze unis
zeuning _ Zeunis
zeuren _• onseures
zichel _* sicheln, zekel
zichelen _• sicheln
ziedeldeur _ , zieldeur
zieder _^ Zulder
zieeg _> zweeg
zieel _ , zèèl
zieëne _• bejaone
zief _> ziep
zielgat _• viziergat
z er
i —• zere
ziezaai _>. zuibuie
ziezooi _> zuibuie
zijdeldeur _> zieldeur
zijdurke _+ zieldeur
zijpen _• zepelen, zep
zilf_Zeif
zinge —> ziengen

wost _» vorst
wouwer _> wij er
wrabbe _• frabbe
wracht — vr ac ht
wrangwoddel _ , wrangkruud
wressem _• vressem
wretsel _• werrel
wreute _ , yrote
wudder _> wulder
wule _» weule
wullok _ , wulk
wuns _• wens
wunsen _• weunschen
wùrg _> worg
wuuk _ wukele
wuul _» weule
wuunder _» wender
w
üünsn —• wüünst
za

—• z o ë

zaadzaam _» zazem
zaibaie _,. zuibuie
zam _• s a m
zamper _• z i m per
zamperen _• z i m p e r
zamsdieg _• i s p e re
zangel — s i n g e i
zangere _• ziengen
zazem __• gesem
zeb _». zep
zebbe _• z e p
zedelaar _ , ze del
zêêl _>. zuul
zeer __>. sinkseer
zèèrf_• zaarf
zêête _» zieètval
zeggent _• zeggen
zeiger _• zeigele
zeik _+ zilt
zeikdrempel _• zekdempel
zeinde _• ze nde
zeine __• zende
zeins _• Zenze
zeisie _> sturie
zelskip _ , sels
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zjak - • djak
zjaop_.jaop
zjats _> zjat
zjiep -+ ziep n
zjoggele _+ schoggele
zjouw_+j o u
zo _>. zeu, zoë
zoai _• zuie
zoedelen _ , afzoedele
zoeg _• z o e i
zoei _• zuie
zoeke _^ zèuke
zoerbrandn _• zoeëbrann
zoewe _ , zoë
zoi —• zuie, zeu
zoiboi _ zuibuie
zoien —• zoeë
zomp _• zimperen
zonnevijvere _> we ewouter
zooi _> zeu
zôôie _+ zôôle
zoor _* zaar
zoten _» tooien
zou _• zuwe, zoë, zui-ieg
zouë _ , zoe
zouke _• zèuke
zouwe _• zoë
zu—> zoë

zud — zodde
zudder _• Zulder
zuenemelk — zeunemelk
zuiken _ , ZOeke
zuke _». zoeke
zult _> zulle
zunning _> Zeunis
zuren __• zeuren
zuuëke _> zoeke
zuwwel _> zuul
zuzoi _>. zuibuie
zuzooie _• wiekeloeje
zwa _> s w a
zwaa — zwaald
zwaagster _• zweegster
zwaai _> zwaald

zwalie _• zwaald
zwalm _• zwalmen
zwàlmââr _• zwolmpot
zwalpei _• zwolmpot
zwalper _• zwolmpot
zwans _• swans
zwazjie — zwaald
zweer _• zweegster
zweester __>. zweegster
zwelle _ , zwaald
zweite _+ zulst
zwengelke _• Zwegel
zwiej _> sw jed
zwiek _+ z w ik i
zwijgerse _* zwegerse
zwik _+ z w o k
zwoek _ z w o k
zwoel — zwaald
zwoelie _• Zwoeld
zwölle _> zwaald
zwolpei _• zwolmpot
zwôlpôt _+ zwolmpot
zwooi — zwoeld
zwool _> zwoeld
zwouw — zwaald, zwoeld
zwuifelen _ , zweifelen

