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; )e ta a lk a a rt

is het gewichtigste onderzoeksmiddel van de dialectgeograaf. In de grote regionale
van het Zuid-Nederlandse taalgebied zijn taalkaarten dan ook alom aanwezig
om de verscheidenheid en de verspreiding van dialectwoorden in kaart te brengen. Hugo
Rvckeboer heeft daar zelf uitgebreid aan bijgedragen in het Woordenboek van de Vlaamse
Dialecten. De auteurs van deze bijdrage komen van de twee zusterwoordenboeken, nl. het
Woordenboek van de Brabantse Dialecten en het Woordenboek van de Limburgse dialecten.
Het lag voor de hand om Hugo een staal van kaarten aan te bieden met de regionale woorden
boeken als bron. Dat geeft de redacteurs ook nog de kans om stil te staan bij de herkomst en
'.erklaringsgronden van de gevonden woordvormen. In de betekenis waarin we staal hier
gebruiken is het bovendien een woord dat een mooie scheiding aangeeft tussen het Hollandse
en het Vlaamse Nederlands. In de noordelijke Nederlanden wordt tegenwoordig door de
hand genomen gesproken van een steekproef. Geef ons maar de variant die in Vlaanderen
gebruikelijker is.
w o o rd en b o ek en

Herman Crompvoets en Joep Kruijsen bestrijken in de onderhavige bijdrage het Limburgse
gebied. Beide redacteurs komen, vanzelfsprekend, met materiaal uit woordenboekafleveringen
die onlangs zijn afgerond. Het lemma H erkauwen, te vinden in de aflevering over het rund,
levert een reeks van varianten op die voor een groot deel tot vijf basistypen kunnen worden
herleid. Het is niet verrassend dat het herhalingselement een gewichtige rol speelt in de
verklaring van de woordvarianten, maar het is wel weer opvallend' hoe verscheiden de
mogelijkheden zijn om het herhalingselement tot uitdrukking te brengen en hoe verscheiden
de uitkomsten zijn. De tweede bijdrage gaat in op de Limburgse K oolmees. De koolmees
leverde maar liefst 93 woordtypen op. De tien meest frequente trefwoorden zijn terug te
l inden in de taalkaart die in deze bijdrage is opgenomen. Boeiend is de etymologische puzzel
lan de ‘kaasmees’ (de keesmees-vormen). Joep Kruijsen rekent definitief af met de kaasetymologie. De oorsprong ligt in het Keltische cassanus, de eik, de oorspronkelijke habitat
van de koolmees.
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Jos Sw anenberg en Piet Vos nem en het Brabantse gebied voor hun rekening. De eerstgenoe
redacteur behandelt de W ervelw ind en W indhoos. H et gaat om een weersverschijnsel dat
zijn benam ingen een betoverend m engsel kent van volksgeloof, totem ism e en volksetym0l0 ‘ 1
Het laat zien hoezeer de m ens gebiologeerd kan zijn door natuurverschijnselen, die overige*!
door de m oderne m ens intussen geassocieerd w orden m et oude tijden en verre oorden pj
Vos heeft het over Beven en H uiveren, lem m ata die zullen verschijnen in de eerste afleveri
v an sectie 1 van de algem ene w oordenschat. Hij dem onstreert hoe een juiste classificatie v
w oordtypen, lexicale varianten en uitspraakvarianten bijdragen aan de verheldering van hun
etym ologische oorsprong. In het w erk van de dialectlex ico g raaf snijdt het mes aan tw
kanten, al laat de tijdsdruk hem vaak verzuchten dat hij al w eer naar het volgende lemny
moet.
Ton van de Wijngaard overdekt voor zijn beschouwingen over K ro o s en G erg el het hele
gebied van de Zuid-Nederlandse dialecten, mede als eerbetoon aan de afsluiting van de laatste
aflevering van deel II (de vaktalen) van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten over
de houtbewerkende beroepen. Het gaat om termen uit de kuipersvaktaal. Beide woorden
komen in de grote Nederlandse woordenboeken voor, maar ze blijken wel degelijk een
specifieke regionale verspreiding te kennen. Hier ligt een taak voor de regionale woorden
boeken.
De delen waaruit deze bijdrage bestaat laten stuk voor stuk de betekenis van regionale
dialectwoordenboeken zien. Op meerdere fronten zetten de resultaten van de dialect
woordenboeken aan tot verdere reflectie over het hoe, wat en waarom van taalvariatie. Voor
Hugo breekt een tijd aan waarin reflectie nog vanzelfsprekender is dan het al was. Nog vele
malen zal hij daarom onze paden kruisen en daar blijven we naar uitzien, zowel om
inhoudelijke redenen als om de warme en belangstellende persoon die hij is.
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HERKAUWEN OP ZIJN LIMBURGS
H erman C rompvoets

|jet verschijnen in 2000 van aflevering 11 van deel I van het Woordenboek van de
h rse Dialecten (WLD), die de Limburgse terminologie rondom het rund bevat, zal het
H e r k a u w e n in alle drie de Zuid-Nederlandse dialectwoordenboeken vastgelegd zijn.
1976 verscheen de aflevering voor het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD)1
n 1993 voor het Woordenboek van de Vlaamse Dialekten (WVD)2. De laatste was van de
i van HUgo Ryckeboer, van wie we nu anno 2000 door middel van deze bundel afscheid
nimen als redacteur van het WVD.
1

• van de opvallendste eigenschappen van het rund is dat het een herkauwend dier is.
Ijiervoor beschikt de koe over vier magen nl. de maag waarin het voedsel het eerst komt, ook
wel de pens genoemd, een langwerpige maag ofwel de netmaag, een maag die van binnen
)| vliezen zit, ook wel de boekpens, en een maag met heel grove uitsteeksels aan de
... nenlcant ofwel de lebm aag’ genoemd. Herkauwen is andermaal kauwen, het eerst niet of
nauw elijks gekauwde, in de voormaag gedeeltelijk verteerde voedsel opnieuw verwerken
(zie VLl blz. 1301).
[)e belangrijkste woordtypen in de beide provincies Limburg zijn nirken en irken, neringen
en eringen, nirgelen en het standaardtaalwoord herkauwen. Opvallend is een gebied rond
Venray met (de) nirkknauwen. Zie hiervoor ook de kaart H erkauwen. Op deze woorden wil
ik kort ingaan. Maar eerst even een blik in het WBD en WVD. In het Brabantse gebied (zie
WBD Deel I, Afl. 3, blz. 405-406) komen vooral voor de woordtypen nirken , irken en
herkauwen. In het Vlaamse gebied (zie WVD Deel I, Afl. Rund 1, blz. 154-158) komen het
meest voor heikeren, herkelen, herkauwen, kweernen en heuriken. Men kan hiervan zeggen
dat de Limburgse en Brabantse woorden nogal overeenkomen en dat de Vlaamse nogal
afwijken. Hugo Ryckeboer schreef enkele jaren geleden in WVD-Contact (1993: 14-17) al
iets over de Vlaamse woorden voor herkauwen. Ik wil dit graag aanvullen met de Limburgse.

Herkauwen
Voordat ik andere Limburgse woorden beschrijf, wil ik eerst iets zeggen over het standaardtualwoord herkauwen. Bij de Limburgse varianten van dit woordtype komen zowel vormen
met h als zonder h in anlaut voor: herkauwe, herkawe en erka we, erkowe bijvoorbeeld. Ook
et Woordenboek der Nederlandsche Taal (zie WNTW I, blz. 618 s.v. herkauwen) geeft als
eerste bijvorm erkauwen. Deze h-\ozQ vorm moet de oudste geweest zijn. Herkauwen is een
'jmenstelling van her en kauwen. Dit woord heeft het oudere Middelnederlandse edericken,
derecken, edereken vervangen (zie NEW, blz. 253 s.v. herkauwen). Deze zijn ook alle
samengestelde werkwoorden. Het eerste lid is een Germaans voorvoegsel met de betekenis
weder, terug’ (zie FEWN.\ blz. 160 s.v. etgroen), dat men ook in etgroen aantreft en dat
beantwoordt aan het Griekse eti ‘nog’. Het tweede lid is hetzelfde woord als Oudengels
* rettan ‘oprispen’ (zie NEW, blz. 253) en is verwant met het Latijnse ê-rügo ‘ik risp uit’
/le EDW, blz. 136 s.v. nirken enz.). Doordat men in edericken enz. een prefix eder-voelde,
' U^tond M iddelnederlands edercauwen, Nieuwnederlands en in de dialecten eerkauwen.
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HERKAUWEN
W LD

/ neringen
O nirken A irken
0 herkauwen
☆ nirgelen
□ hirken
# (de) nirk knauwen
1 eringen

«

kauwen moet dan ontstaan zijn neerkauwen, dat men tenslotte weer in nederkauwen
nriprd met de klemtoon op neder-. Neder- of neerkauwen is dan het eerste kauwen
-»ft
l orslikken van de koe (zie WNT, IX, blz. 1792 s.v. neerkauwen).
ei

Virken en irken
n van deze twee woorden komen in de beide Limburgen het meeste voor. Het woord
' van edericken afgeleid door ö'-uitval en vocaalverkorting. De n in nirken is voorgevoegd
r bijgedachte aan neerkauwen (zie EDW, blz. 136). Een andere mogelijkheid is dat het
1 f ,0rd den plus een zelfstandig naamwoord eerkauw van eerkauwen door metanalyse tot
rkaiw heeft geleid. Dat nirken verklaard moet worden als behorende tot de groep
Uanknabootsende woorcien met vele varianten als neuriën, snorren, snurken (zie VDEtym,
^
s v nirken), moet wel berusten op een misvatting.

dirken en irken zijn werkwoorden, maar nirk komt in het Limburgse woordmateriaal ook
)or als z e lf s ta n d ig naamwoord. Er is een woordtype (de) nirk knauwen. Het is moeilijk aan
g e v e n wat eerder was: het werkwoord (n)edericken (later (n)irken ) of het zelfstandig
larnwoord (n)ederick (later (njirk).

Neringen en eringen
naamwoorden als nirk en irk zijn ook goed mogelijk de zelfstandige
nering en ering. Neringen en eringen zijn dan werkwoorden afgeleid van
nering en ering.
\

tast z e l f s t a n d i g e

n a a m w o o rd e n

Nirgelen
Dit woord met zijn dialectvarianten komt vooral voor in het zuidoosten van Nederlands
i imburg en in de Voerstreek. Het is een iteratiefvorm van nirken/nirgen. Herkauwen is bij
. istek een herhaling van een bepaalde handeling. Het is dan ook niet verbazend dat er in het
lemma H erkauwen meer van deze iteratiefvormen of frequentatieven voorkomen: nirkelen,

nilkeren, neringelen, irgelen.

(De) nirk knauwen
Varianten van dit woordtype komen voor o.a. in Venray, Horst, Blitterswijk en Grubbenvorst.
'//•/-is hier duidelijk een zelfstandig naamwoord. Het Middelnederlandse woord edericken
herkauwen’ kan via d-uitval een zelfstandig naamwoord eerk/irk voortbrengen. Eerder hebben

we al geconstateerd dat de voorgevoegde n van neer kan komen uit het lidwoord den plus
‘ >kirk. den eerk/irk levert dan een zelfstandig naamwoord neerk/nirk op.
’liermee heb ik de belangrijkste Limburgse woorden voor ‘herkauwen’ kort verklaard. Andere
'■oorden zijn nog: herknauwen, neerknauwen, weer kauwen, weder kauwen, hermalen, naeteiL sabbelen, repselen, vreten en knagen. Maar deze woorden zijn unica of ze komen
hechts sporadisch voor.
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Noten
Vromans, A. Weijnen, e.a. (1976), Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Aflev
23. Assen.
H. Ryckeboer met medewerking van S. Coppens, M. Devos, J. van Keymeulen K
der Sypt (1993), Woordenboek van de Vlaamse Dialekten, deel I Landbouwwoordens 'l '
Paragraaf Veeteelt, Aflevering Rund 1. Tongeren.
Deze gegevens zijn ontleend aan de vragen 11a, 11b, 1lc en 1ld van vragenlijst nr 9 ·
het Meertens Instituut te Amsterdam en aan de vragen 80, 81, 82 en 84 van vragenI ^
nr. 28 van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde.
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DE LIMBURGSE KOOLMEES
J oep K

r u ijs e n

v’ legenda van de kaart.
(ook dikmeeske, meeske, meetske, mezeke): verspr. in heel Lb.
(ook koolmeeske): zeldz. in heel Lb.
kooltnus (ook koolmuske): verspr. Demerkemp., Beringerlds. en Brab.Lb.; ook in Einighausen en
koolmees

Horst.

bij(en)mees (ook bijenmeeske, bijmeeske, bijmeetske, bijmjeeske, scheel bijmees): freq. Oost.Zuidlb.,
Centr.Maaslds. en Kleverlds., verspr. Maaskemp., Trichterlds. en Dommellds.; ook
Eygelshoven en Lommel.
bij(en)mus (ook bijenmuske, bijmuske, dobbel bijmuske, scheel biemuske, scheel bijmus): alg.
x ^ o rd .O o s tlb ., Weertlds., Horns en M aaskemp., verspr. Zuid.Oostlb., Centr.Maaslds. en
Dom m ellds.; ook in Helchteren, Houthalen, Arcen en Gennep.
bijenpik(ker) (ook bijenpikske): freq. Kleverlds. en Zuidgeld.Lb., verspr. Noord.Oostlb.
kees/kezenmees (ook keesmeeske, kezenmeeske):vQxs$x. Oostlb-Rip. overgg., Zuid.Oostlb. enTruierlds.;
ook in Gemmenich, Kelmis, Itteren, Hasselt, Sint-Lambrechts-Herk en Tessenderlo.
km kezenmus (ook keesmuske, kezenmuske): freq. Truierlds., Zuiderkemp., Beringerlds. en aansluitend
Demerkemp.; ook in Alken, Ulbeek en Lommel.
kecske(i)t: verspr. Demerkemp. en Lonerlds.
tictemees (ook tietemeeke, tietemeeske): freq. Bilzerlds. en Tongerlds.; ook in Genk, Hees, Heers en
/u id .O o stlb .,
in

Borgloon.

Vlaar liefst 93 verschillende woordtypen worden onderscheiden in het artikel Koolm ees,
mh van het WLD (III.4, afl. 1, te verschijnen). Ook zonder de precieze aantallen bij de
indere vogels na te gaan, kan men gerust stellen dat het één van de best met trefwoorden
gestoffeerde artikelen over vogelsoorten is en dat geldt ook voor het WBD, waar voor de
koolmees meer dan 100 trefwoorden worden geteld.

«e k<’nden 869 opgaven voor de koolmees verzamelen in de twee provincies Limburg. Als
ie dubbele antwoorden (dezelfde opgave voor dezelfde plaats) worden weggelaten, zijn er
altijd meer dan 600 over: de koolmees wordt zeer goed gekend en de benamingen laten
‘•en /eer gevarieerd lexicaal landschap zien.
■ formele afscheid van het WVD en in breder verband van de drie woordenboekprojecten
/uiden van ons taalgebied, waaraan hij zich met zoveel inzet en kennis van zaken
gewijd, bied ik hier Hugo graag een kijkje in dat luid-kwetterende Limburgse vogel-
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Koolmees in WLD
tien frequentste trefwoorden
/ mees
® bij(en)mus
O bij(en)mees
□ koolmees
A kees/kezen mees
A kees/kezenmus
+ bijenpik(ker)
☆ tietemees
□ koolmus
A keeske(i)t

de hier getekende kaart en het daarbij horende fragment van het woordenboekartikel
dt de nieuwe presentatie gevolgd die voor deel III van het WLD is vastgesteld, met
>l■anduidingen en lexicale varianten. Omwille van de beschikbare ruimte zijn slechts de
■ nieeSt frequente woordtypen van de 93 genoemde ingetekend en behandeld.
ga ik ook voorbij a a n het meest frequente woordtype mees,
feeleide v e r k l e i n w o o r d e n , verspreid over het gehele gebied voorkomt'.
o n d e r s ta a n d e

d a t,

met de

Bijntees en andere samenstellingen met bijenIj -i meest in het oog springend op de kaart is het grote verspreidingsgebied van de benamingen
a irin het eerste element door bij- of bijen- wordt gevormd. Het zijn de open cirkeltjes van
hij. of bijenmees in het noorden en zuiden van Nederlands Limburg, en de gepunte cirkel
van bil· ° f bijenmus in midden van Nederlands Limburg en het aansluitend noorden van
g ; iisch Limburg en het cirkeltje met een kruisje in het zuiden van het Kleverlands voor
icnpikof bijenpikker. Dit massieve Limburgse btjen-gebied loopt ook door in het Brabants:
je gehele provincie Noord-Brabant en het noorden van de provincie Antwerpen zijn ermee
n erdekt en bijmees k.omt ook sporadisch in het Meetjesland van het WVD voor. Men vindt
het benoemingsmotief ook in Drenthe en Friesland en, met het Groningse ieme voor ‘bij’, in
Cironingen als iembieter, iem pikkertje (Blok en Ter Stege 1995: 220). Het motief vindt zijn
hmsprong in de voor imkers lastige gewoonte van de koolmees om ’s winters de slapende
biien te storen door met de snavel tegen de korf bij het vlieggat te tikken. Als de half slapende
hjen naar buiten komen, zijn ze een gemakkelijke prooi voor de mees.

Klanknabootsend tietem ees
In t«ostelijk Haspengouw ligt een compact gebied waar de koolmees tietemees wordt genoemd.
Hot moet een samenstelling zijn met een onderliggend klanknabootsend werkwoord tieten ,
gevormd naar de zo karakteristieke roep van de koolmees: tie-ta- tie-ta , waaraan Gezelle een
gedicht heeft gewijd2. Het werkwoord tieten zelf, voor de zang van de mees, ben ik niet
tegengekomen, wel, in het WVD, tjieten en tjieteren voor tjilpen (o.c. 32). Ook tieter(ke),
het nomen agentis van een onderliggend werkwoord tieten of tieteren komt in het WLD en
elders voor als benaming van de winterkoning en het goudhaantje3.

De koolmees als eikbewoner
Tuee vrij compacte gebieden komen voor in het zuiden van het Limburgse gebied waar het
eerste element wordt gevormd door kees of kezen: kees- of kezenmees in het uiterste zuiden
■m Nederlands Limburg (open driehoekje4); kees- of kezenmus in de zuidwestelijke rand
■-n Belgisch Limburg (gestipte driehoek) en keesket of keeskeit (dakje) in het eveneens
A- 'telijke Lonerlands en in zuidelijk Demerlands. Dit westelijk Limburgs kees-gebied zet
ich aanvankelijk over de volle breedte door in het aangenzende Brabants, tot een nog smalle
tro°k ’n Oost-Vlaanderen met keesmusje en keesje. (WVD o.c. 64 en 65; zie ook Van Den
Heede 1996).
^rste element van deze samenstellingen is een etymologische puzzel. Doorgaans vindt
' n een verwijzing naar kaas, vanwege de gele kleur van de borst van de koolmees. Het
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WNT heeft de keesm eessormen dan ook onder het lemma kaasjnees ondergebracht
wordt verondersteld dat dit benoemingsmotief wellicht samenhangt met een opmerkin^ *
Houttuyn uit het einde van de 18de eeuw dat men een koolmees kaas kan voeren Hef ' °
onwaarschijnlijk. Maar ook in recenter werk vindt men men de verwijzing naar kaas^
in Blok en Ter Stege (1995: 219) en ook in Staelens (1982: 242). Mogelijkerwijs er is°^
een andere verklaring aan te voeren.
Enkele maanden geleden berichtten de landelijke dagbladen een opvallende v e ra n d e rin ,
het gedragspatroon van de Vlaamse gaai. Natuurverenigingen hadden opgemerkt dat i
tot voor een generatie nog schuwe en weinig zichtbare bosvogel nu in vrij korte tijd
stadsvogel was geworden, een mensvolger, dagelijks waarneembaar in de parken van^
grote steden. Het dier had zijn gedrag gewijzigd en het nieuws was zo opvallend dat h
zoals gezegd, de krant haalde.

J

Lang geleden moet er ook zoiets gebeurd zijn met de koolmees. De oorspronkelijke habit ·
van de koolmees en de pimpelmees is, volgens de broedbiologen5, de eik en het eikenbos i
is een opvallende parallellie tussen de broedtijd van de mees en de ontwikkeling van
groene eikebladroller, een insect (Tortrix viridana) dat massaal op jonge eikenblaren voorla *
vanaf het moment dat de jonge mezen een week oud zijn. Latere meesbroedsels en ander
biotopen hebben aanzienlijk minder succes. De mees was bovendien in de vroege
middeleeuwen een beschermde (dus nuttige) vogel; er is een passage in de Lex Salica aar
hem gewijd waarin het uithalen van mezennestjes en het jagen op mezen in de broedtsio
strafbaar wordt gesteld (vgl. FEW XVI, 547b).
Welnu, er is een Keltisch-geromaniseerde eikbenaming voorhanden in cassanus, oorsprong
van het fr. chêne, dat, vanwege het religieuze belang van de eik in de Keltische cultuur, ziel
nooit door het Latijnse quercus uit Gallië heeft laten verdringen (Bloch-Von Wartburg s.v
chênè). Rudolf Post (1982: 231-232 met kaart) heeft de nakomelingen van dit Keltisc
cassanus in het Rijnland onderzocht en vindt daarbij, naast toponymische elementen, ook
een vogelbenaming die met koos- of kaas- is samengesteld, kueslaferchen voor de boomkle\ er
Het RhWb (IV, 236) geeft overigens ook Kasemeise op voor de koolmees.
Dit Keltisch cassanus lijkt een betere kandidaat voor het element kees- van de keesmees dan
het woord kaas; kaas die overigens in de tijd van het ontstaan van het woord wel wit zal zijn
geweest en niet geel. Keesmees is daarmee een habitat-benoemde benaming en niet een
benaming met een kleur als motief.

De koolmees a l s bosbewoner?
En wat dan aan te vangen met kool-? Zou dat dan wél een kleurbenoemende naam zijn? Ni
is het mutsje van de koolmees zo zwart als kool, daarop valt weinig af te dingen. En het
Duitse Kohlmeise en het Franse charbonnière verwijzen ook onmiskenbaar naar de (houts
kool. Maar toch zijn er twee overwegingen de moeite van het in ogenschouw nemen waaru
Vooraf moet vastgesteld worden dat koolmees en koolmus verspreid over heel Limburg voor
komen en er niet frequent zijn; in het WBD komt het wat vaker, maar ook verspreid over het
gehele gebied voor en in het WVD is het voorkomen algemeen te noemen. Verder komt koèlals eerste element van vogelbenamingen ook voor bij de houtduif— en wordt daar verklaard
74

brassica’, dus vanwege kool als voedsel van de vogel — en bij de heggenmus. In dit

& kooi al is de verklaring lastig: de heggenmus is niet zwart en heeft ook geen eetgewoonten
-

met koolplanten van doen hebben. Bovendien zijn de heggenmusbenamingen,
en koolmus, identiek aan die van de koolmees en moeten we dus wel uitgaan van
nt\ l t verklaring van de namen voor de twee vogelsoorten,
rs te etymologische overweging is dat kool hier kan worden opgevat als de voornaam
'uit Nikolaas, zoals immers zovele volksnamen van vogels met voornamen zijn gevormd:
over broekhafin.es, of hannewuiter, enz. (Jan Post, te verschijnen). Het heeft een
vekkende parallel bezuiden de taalgrens in de Waalse vogelnaam colas en varianten
de Vlaamse gaai (ALW.VIII, 110).

tueede en, in het licht van de kees-benamingen interessantste overweging is echter het
I »ment kool- toch te bezien in relatie tot de brandstof, de houtskool die in de bossen werd
•m aakt Houtskool was immers van oudsher de meest gebruikte brandstof in huis, en werd
*m rikt in de kolenbranderijtjes van klein hakhout in de bosranden. Juist daar waar, vroeger
'i meer dan nu, de heggenmus en de koolmees huisden. Niet de kleur is dan benoemingsm o t i e f geweest, maar de leefomgeving van de twee vogels, de biotoop. Koolmees z n koolmus,
n ïmen die voor de twee vogelsoorten door elkaar voorkomen, zijn dan metonymisch gebruikt
voor bosmees of houtmees, resp. bosmus of houtmus.

Zo kan de aanwezigheid en het belang van de eik twee samenhangende verklaringen van
benoemingsmotieven versterken, zowel die van het element kees- als komend van cassanus,
als die van het element kool- als samenhangend met de kool branderij en in de bosranden.

Noten
Dat algemeen voorkomen van het type mees geldt ook voor het WBD (deel III.4, afl. 1, te
verschijnen) en het WVD (deel III, afl. 1, 64-68).
Guide Gezelle, Volledig Dichtwerk (red. Jozef Boets). Tielt 1999: 252: H et M eezennestje.
Hier kan overigens ook verband worden gelegd met Frans petit, het gaat immers om
kleine vogeltjes.
\angrenzend komt in het Kerkraads gebied keesmuts voor, dat ik hier verder niet bespreek,
/ i e vooral (suggestie van Jan Post): J.H. van Balen (1973), A comparative study of the
breeding ecology of the great tit parus major in different habitats. In: Ardea 61, 1-93.
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w in d h o o s
WBD
/ (wind)hoos(je)
(169)
O houwmouw
(155)
(69)
A wervelwind
(65)
Ohouw(tje)
(54)
□ draaiwind(je)
(21)
☆ echelstaart
▼ woera
(11)
1 banende, baande vrouw
(8)
X barende, baarne(de) vrouw
(8)
♦ houwvrouw
(7)
O oude vrouw %
(6)
(5)
A baarlievrouw

-
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WERVELWIND EN WINDHOOS.
EEN BARENDE VROUW IN BRABANT
Jos SWANENBERG

I leze paragraaf wordt de woordkaart besproken die betrekking heeft op de wervelwind of
ndhoos. Daarmee wordt een ronddraaiende wind, die stof en zand van de grond doet
,pwervelen of water als een zuil omhoogzuigt, bedoeld, alsmede een lichtere variant daarvan,

-een dwarreling van blaren en zand” (zoals dat in de begripsomschrijving in de Nijmeegse
r a u e n l i j s t 22 genoemd werd1). Dit weersverschijnsel heeft in de Brabantse dialecten aan. J-pg gegeven tot allerlei interessante dialectwoorden.
()p de kaart zijn de heteroniemen getoond die vijf keer of vaker zijn opgegeven. Wat hun
- ,p r e id in g s g e b ie d betreft, kunnen ze worden ingedeeld in twee groepjes: woordtypen die
.eografisch sterk beperkt zijn en woordtypen die meer verspreid over een groot gebied
»orkomen. D ie laatste groep staat dichter bij de standaardtaal, o f anders gezegd, de
gebiedsspecifieke woorden kennen een hogere graad van dialecticiteit.
Tot de gebiedsspecifieke woorden moeten de volgende heteroniemen gerekend worden. Het
/eer frequente houwmouw is typisch voor het midden en oosten van Noord-Brabant (het
komt niet voor ten westen van de stad Tilburg en niet in België). Het resterende westelijke
deel \an Noord-Brabant kent echelstaart als windhoosbenaming. De meest westelijke opgave
s voor Klein Dongen; er is maar één opgave voor België: Kalmthout. De Antwerpse Kempen
en het zuiden van westelijk Noord-Brabant hebben houw. Verder naar het zuiden vinden we

bütuiievrouw in het noorden van het Klein-Brabants dialectgebied, barende, baarnede of
\hime vrouw in het zuiden van het Klein-Brabants en in het Pajottenlands en banende of
hinde vrouw in het zuiden van het Klein-Brabants, in het oosten van het Pajottenlands en
te Kampenhout. In het noordwesten van het Hagelandse dialectgebied spreekt men vervolgens

\ an woera, aansluitend in het noordoosten van het Hagelands en het noorden van het Getelands
.ui houwvrouw en in het resterende zuiden van het Hagelands en het Getelands van oude
mmr. De woordgrenzen die hier geconstateerd worden, volgen duidelijk het patroon van de
gebiedsindeling (Belemans, Kruijsen en Van Keymeulen 1998); zo is de grens houwmouwt‘i Iklstaart gelijk aan de grens tussen het Noordwest-Brabants en het Midden-Noord-Brabants.
I)e heteroniemen die veel minder gebiedsspecifiek en meer standaardtalig van aard zijn, zijn
windhoos, wervelwind en draaiwind. Daarbij valt wel de rol van de staatsgrens op.
■^nnuwind komt veel vaker voor in de provincies Antwerpen en Vlaams Brabant dan in
\,.,ird-Brabant (slechts 8 van de 54 opgaven). Wervelwind komt verspreid over het hele
gebied voor, maar heeft sterke concentraties in het westen van de provincie Antwerpen en in
et Hollands-Brabants; dat zijn, niet toevallig, de twee gebiedjes waarvoor geen gebieds’Pecmeke woorden genoteerd zijn. Hoos en windhoos zijn op het kaartje samengenomen; ze
11 >n Nederland veel frequenter dan in België, maar ontbreken in het Land van Cuijk. Ook
)hoos vertoont sterke concentraties in het westen van de provincie Antwerpen en in het
! ^mds-Brabants.
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De heteroniemen kunnen ook wat hun etymologische verklaring betreft, worden in
in twee groepjes, een groep van woorden die sec het natuurverschijnsel benoemen
groep van woorden die refereren aan een volksgeloof dat verband houdt met dat « ^
verschijnsel.
" * “*·
De eerste groep bestaat uit draaiwind, wervelwind en windhoos. Het tweede lid van
laatstgenoemde samenstelling betekent eigenlijk ‘beenbekleedsel, kous’ en is een ver\vi'
naar het slurfachtige uiterlijk van de wervelwind. Aangezien die primaire betekenis stil
verloren is gegaan, kan hoos steeds meer in de zin van het weersverschijnsel gebruikt word
(dus zonder zijn specificeerder wind-). Niet op de kaart staan nog enkele zeldzaniwoordtypen, die ook bij dit groepje geschaard kunnen worden: dwarrelwind (Loenhout).
warrelwind (Veghel), windwurver (St.-Oedenrode), kringelw ind (Deurne in de Peel)
waterzuiger (Milheeze en Vlierden). Enig volksgeloof lijkt al door te schemeren in bo
wind (Lot), dwaze wind (Steenokkerzeel en Rotselaar) en zotte wind (Berchem, Mechelen ·>
Halle (Pajott.)).
Het woordtype echelstaart v ormt eigenlijk de overgang naar de volksgeloofbenamingen |n
het tweede lid van de samenstelling is weer een verwijzing naar de slurf van de wervelwind
te vinden. Maar het eerste lid heeft een benoemingsmotief dat is gebaseerd op bijgeloof
Weijnen (EDW: 41) identificeert het met echel in de betekenis van ‘bloedzuiger, hirudi
medicinalis’ en schrijft “het volksgeloof dacht sinds de totemistische tijd aan een bloedzuiger
die het water opzoog”. Enkele unica zijn sterk verwant aan dit woordtype: ek/cestaart
(Moerdijk), esselstaart (Heerle), eksterstaart (Lage Zwaluwe), hekkestaart (Dussen) en
nikkelstaart (Nieuwendijk).
De barende vrouw is volgens Brok (1973) voortgekomen uit varende vrouw. Deze windhoosbenaming die volgens hem letterlijk ‘een zich voortbewegende heks’ betekent, komt niet op
de kaart voor, maar werd wel tweemaal opgegeven (Huldenberg en Vaalbeek; in Hoeilaart
gaf men voddene vrouw). Omdat in het betreffende Klein-Brabantse en Pajottenlandse gebied
varen meer de betekenis van ‘varen met een schip’ en ‘rijden’ heeft gekregen, werd varemk
vrouw waarschijnlijk vervangen door barende vrouw (Brok 1973: 121). Woordtypen als
baarlievrouw en banende vrouw zijn vervolgens weer afgeleid van barende vrouw. Variante·
die niet op de kaart staan en uit volksetymologie zijn voortgekomen, luiden blarende vrouw
(Gooik), bedelende vrouw (Grimbergen), bollende vrouw (Weerde), bozende vrouw (Opwijk i
en bonte vrouw (Steenokkerzeel, Kortenberg en Leefdaal). Enkele dialect-benamingen. ik
ook een figuur uit het volksgeloof als benoemingsmotief hebben, zijn heks (Glabbeek en St
Pieters-Vissenaken), toveres (Blanden) en keujmenke (Boxmeer; ‘kwaad mannetje’?).
Ook het woordtype houwmouw is deels voortgekomen uit volksgeloof. Het eerste w oorddec
dat zoals gezegd ook zelfstandig voorkomt, is namelijk verwant aan het Hoogduitse holdi
‘vriendelijke vrouw’. De Holden zijn de Walkuren die Wodan op zijn tochten d o o r het
luchtruim vergezellen (EDW: 77). De wervelwind wordt zo verpersoonlijkt als een vrouwelijK
mythisch wezen, net als in het geval van de varende vrouw. Het tweede woorddeel is denkelijk
moude of mouwe, dat Verdam (1932) noemt voor ‘stuifzand, stof’ (Gothisch mulda, ‘stot 1
In het Kempenlands en het Gemerts kent men nog mouwen in de zin van ‘stuiven, stof doe"
opwaaien, hevig waaien’ (Hoppenbrouwers 1996: 222; Vos en van der Wijst 1996: 105).
ver buiten het Oost-Noord-Brabantse dialectgebied tekende Hugo Ryckeboer moude op voor
‘rulle grond’ en ‘stuivende grond’ in Frans-Vlaanderen (WVD.I, 1, blz. 87). Verwante

n zijn de unica haaiwaai (Kaatsheuvel), hagemaag (Berghem), holm ol (St
XOXyV _
7____ -------------______________ _ L ............./ O
\
Aln
--------wooiwvr
fjgjj’(jClein tVorst)
en klauwenhouw (Retie).
Als Lhouw
oorspronkelijk een soort
•*nt 1
geest is, is houwvrouw een appositionele samenstelling, i.e. een samenstelling
P®0 . .et tweede lid eigenlijk tautologisch is, maar werd toegevoegd omdat de betekenis
^ e t eerste lid duister geworden is (andere voorbeelden zijn rendier en walvis2). Oude
1 /ou vervolgens een volksetymologie kunnen zijn, eveneens veroorzaakt door de duister
rden betekenis van houw. Het is opmerkelijk dat enkele van de benoemingsmotieven
! t totemisme samenhangen, de worm (de echel) en de oude vrouw of heks, in andere
L 11 ?se talen en dialecten opduiken bij dje benoeming van dat andere indrukwekkende
eersverschijnse1, de regenboog (Alinei 1983).
\ jn de woordtypen die op de kaart getoond worden, is enkel woera nog niet aan bod gekomen.
k t de herkomst van dit woord heb ik in de literatuur niets kunnen vinden. Er zijn enkele
• a n k n o p i n g s p u n t e n . Misschien is woera een afleiding met waaien, dat in het verspreidings. -bied van woera wordt uitgesproken als woeën. Het suffix zou dan -erijkunnen zijn: waaierij.
pr )blematisch is dan evenwel dat woera telkens met korte of lange oe wordt opgegeven,
mnut met oe met sjwa-naslag. Wellekens (1994) heeft woere voor ‘vrouw’ in het dialect van
1 \ en. Tenslotte vermeldt De Bo (1873: 1072) dat Woehetzelfde is als Holde, de vrouwelijke
personificatie van de wervelwind.

Noten
In navolging van Brok (1973) wordt het onderscheid tussen hevige en lichte wervelwinden
niet op de kaart getoond.
\nderzijds is houwen in Niel bij Sint-Truiden, dat in het aangrenzende Limburgse Geteland
ligt. ook een verbum met de betekenis ‘waaien’ (Smets 1966: 489). Als Weijnens etymo
logie juist is, moet dit woord zijn ontstaan uit een betekenisverschuiving (van vrouwelijke
geest die een windhoos veroorzaakt, naar het waaien van de wind).
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BEVEN EN HUIVEREN
P iet V os
1 (De mens als licham elijk wezeri) van sectie 1 (De mens als individii) van het
'rj enboek van de Brabantse Dialecten (WBD) dl. III zullen een tweetal lemmata worden
■,nomen die als voorlopige titel het opschrift Beven, bibberen en H uiveren dragen. Daaruit
j voor dit artikel een selectie van woordtypen gemaakt. Zie de kaart “Beven, huiveren”.
tlevering

>t materiaal is afkomstig uit N 10, 96 (“huiveren, b.v. van kou”), N 10A, 28 (“beven”),
SGV "bibberen”, “huiveren” en “sidderen”, ZND 21,21 (“beven, bibberen”) en enkele addities
uit N 10. 97 (“huivering”), N 10, 98 (“huiverig”) en N 84, 6 (“ongevoelig worden van
. , j "). Niet aan de orde komen een groot aantal woordtypen als beven, bibberen (e.d.),
u ren, denderen, didderen (e.d.), sckibbelen, sckibberen, sehuiveren, touteren, vergriezelen/
vergrijzelen, etc.
Wel aan de orde komen hier de volgende woordtypen uit beide lemmata (met tussen haakjes
de lexicale varianten):
rijden {rijen)·,
rijderen {rieëren, rieren, rijeren, rijren, rojeren, rzijren, zrijren)\
rijdelen (rijelen, rijleri)\
rijdelen/rillen (rieleri);
rillen;
rijferen (raffereri)\
rijfelen (,raifelen);
rijgeren;
rijgelen (ook ruggeleri)\
rijleren (ook raileren)\
r ijzelen (rizzelen).
)e variatie in uitspraak van de ‘ij’ (zie de lexicale varianten) heeft een klankwettig karakter
1a/I, laai, lèèl etc.).
Iet gaat ons hier niet om de betekenis van de woordtypen, maar om de typering waarbij zich
'blemen voordoen en waarbij het interessant is om te zien hoe woordtypen, lexicale varianten
en \arianten in uitspraak, in een logische volgorde geplaatst in een lemma, een goede bijdrage
■innen leveren aan de verduidelijking van de etymologie.
\\ BD dl. I, afl. 4, pp. 615/616 treft men in het lemma Bevend schudden met de huid (bij
ten paard) vergelijkbare woordtypen aan. Onder het woordtype rillen worden daarbij de
‘lianten in uitspraak voor de klinker opgegeven: lil, liel (kort en lang/ en luul (kort);
het woordtype rijelen worden als varianten Irèèglel, Irééjelel en Iraalel gegeven;
81

onder het woordtype rijderen b.v. Iréérel, Iréjerel, Iröjerel, lrèrrel\ onder het type rir.
een variant met liel. Dat geeft al aan hoe men ook toen worstelde met de typering.
Het eerste gedeelte van de typeringen levert niet zoveel problemen op; het is
mooie illustratie van de etymologie:

e erder >

-rijden: zie het WNT bij rijden (II), bijvorm rijen ‘beven trillen’; intervocalisch kan |
dentaal verdwijnen;
-rijderen en rijdelen: zijn iteratieven (frequentatieven); zie het WNT bij rijderen, rije
en rijelen\ let op de sibilantische r in de lexicale varianten rzijren en zrijren\
-rillen: hier beginnen de problemen; VDEtym brengt, zoals NEW, rillen in verband m
Middeln. rideren ‘rillen’ (...) en Kiliaan rijeren, rijderen ‘beven’; zie ook EDW bij n'en
lijere (met een interessante verklaring); in de twee lemmata heb ik de uitspraakvariante·
met een lil getypeerd als rillen;
- rij delen/rillen: met deze typering wordt aangegeven dat de typering van uitspraakvariantemet liel (lang of kort) een probleem is; moeten we typeren als rijdelen of als rillen, m.a w
wanneer zijn de uitspraakvarianten zover opgeschoven dat ze meer in de buurt komen van de
ene of de andere typering die in het AN toevallig voorhanden is (aangenomen dat de etymologie
dezelfde is); bij het type rijderen echter is er voor de uitspraakvariant liel geen alternatieu
typering voorhanden in het AN; complicerend kan zijn dat het woordtype uit het AN kan
zijn overgenomen en b.v. op Vlaamse wijze als liel wordt uitgesproken (de schrijfwijze ‘i'
van de respondent in de vragenlijst zegt overigens ook niets over de uitspraak als hij geer
fonetisch systeem hanteert);
-rijleren is een iteratieve vorm van de lexicale variant rijlen (van het type rijdelen), die or
zijn beurt een iteratieve vorm is van rijden (met intervocalische uitval van de dentaal).
De overige typeringen, rijferen, rijfelen, rijgeren, rijgelen (vgl. WBD I, afl. 4, p. 615
\rèègle\ onder het type rijelen) wekken de nieuwsgierigheid: is er samenhang met de
voorafgaande woordtypen of hebben zij een eigen etymologie?
-Vgl. b.v. het WNT bij rijfelen (III, 1 en 2) en WNT rijven.
-Kan de dentaal intervocalisch overgaan in /g/ in het gebied waar rijgeren en rijgelen voorkon'
(vgl. Weijnen 19662, par. 76, p. 244)? In dat geval zouden de typeringen rijgeren en rijgelen
vervangen kunnen worden door rijderen en rijdelen; rijgeren en rijgelen zouden dan lexicale
varianten zijn.
-Weijnen zegt b.v. in EDW bij reren, reirn o.a.: “...rijzen heeft nl. -wsch. oorspr. ook de
algemene bet. ‘van niveau veranderen’ ...” Zie het WNT bij rijzen (II). Zou de iteratieu
vorm rijzelen dan, behalve de betekenis ‘af- of uitvallen’ die het WNT s.v. rijzelen (I) geef.
ook kunnen betekenen: ‘herhaaldelijk op en neer gaan > rillen, beven’?
-En zo zijn er nog vele vragen ....
In dit korte bestek is het echter onmogelijk hierop dieper in te gaan; bovendien moet de
dialectlexicograaf vaak als het interessant wordt, door tijdgebrek gedwongen, weer verder
naar het volgende lemma!
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KROOS EN GERGEL IN DE
ZUID-NEDERLANDSE DIALECTEN
T on

van d e

W

ijn g a a r d

Inleiding
\l de afronding van de laatste aflevering van deel II van het Woordenboek van de Limburgse
nj ilecten over de terminologie van de houtbewerkende beroepen, die voor dit jaar gepland
lt komen er opnieuw een aantal vaktalen voor het hele Zuid-Nederlandse taalgebied
tvschikbaar. Eén daarvan is die van de terminologie van de kuiper want daarvan verschenen
1 ■ iile v e rin g e n van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten en van het Woordenboek
Nm vlo B r a b a n ts e Dialecten al in 1988 respectievelijk 1996. Hugo Ryckeboer was één van de
vier aiiteu rs die tekende voor de vastlegging van de kuipersvaktaal in Oost-, West- en Frans\ ia.inderen.

De zaak
Hij het vervaardigen van vaten en kuipen worden de bodems geplaatst als de houten duigen
a met behulp van voorlopige banden tot een cirkel bijeen zijn gezet. Aan de binnenzijde van
hei zo gevormde vat, en wel aan boven- en onderkant, wordt dan met behulp van een speciale
schaaf een groef gemaakt waarin later de bodems kunnen worden geplaatst. In het ZuidVderlandse gebied wordt die groef naast minder specifieke woorden als kerf, g leu f en het
Franse rainure, vooral aangeduid met de vaktermen kroos/kreus en gergel. Op de bijge. i>egde kaart is de geografische verspreiding van die twee woorden afgebeeld. De kaart werd
vimongesteld met behulp van de opgaven uit het lemma K ro o sg ro e f in WVD II.4, pag. 50; I en het lemma K roos in WBD II.8, pag. 28 6 2 . De Limburgse gegevens zijn afkomstig uit
vragenlijst N E, 34b en een aantal dialectwoordenboeken en -lijsten. Uit de kaart blijkt dat
het westen en noorden van het gebied een duidelijke voorkeur hebben voor kroos/kreus,
terwijl in de oostelijke provincies vooral gergel wordt gebruikt. De overgangszone tussen

Heule vormen wordt gevormd door de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen: daar komen
beide woorden in gelijke mate naast elkaar voor.

De woorden
a.

kroos/kreus

Het WNT VIII , 363 verwijst s.v. b vo s I I I ook naar de nevenvorm kreus en geeft als eerste
mschrijving ‘de groef in de duigen, waarin de bodem van een vat moet passen’ en als
*eede een gereedschap waarmee de groef wordt uitgeschaafd’. In deze beide betekenissen
et woord ook bekend in het Zuid-Nederlandse gebied, vooral in West- en Oost-Vlaanderen
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lindere mate ook in Antwerpen, Vlaams- en Noord-Brabant. In de twee Limburgen
1 n iren komt kroos in de tweede betekenis alleen maar voor in het noorden van de
<^ LrJandse provincie, in en rond de steden Venlo (L 271) en Weert (L 289).

1 taliseerde nevenvorm kreus is, gespeld als Kröse, ook bekend in het Hoogduits.
' u 1979) geeft onder het gelijknamige trefwoord onder meer als omschrijving: ‘Einschnitt
" Falze) in hölzerne Faßdauben zum einsetzen des Faßbodens’. Het woord gaat terug op
V Middelnederduits adjectief krus dat ‘gedraaid, gekromd’ betekende en behoort tot de
r ieroep van Kringel (‘kring’), een diminutiefvorming bij het Middelhoogduitse krinc.
•en de in ablaut daartoe staande Middelhoogduitse vormen fcranc (‘cirkel’) en kranz
'nt\Qxng op een genasaleerde uitbreiding van de Indogermaanse wortel *ger- die ‘draaien,
^"en. krommen’ betekent (Duden 1989).

-) Nederduitse afkomst van het woord wordt bevestigd door het Duitse woordenboek van
, nmm Ook hier worden onder het trefwoord Kröse alleen verwijzingen naar Noordduitse
I uinen gegeven, onder meer uit Holstein, Hamburg en Bremen. De grote dialectwoorden\ ken uit Duitsland bevestigen dit beeld nog verder want daarin wordt het woord maar
niimelijks genoemd. Bij de weinige uitzonderingen hierop horen het Preussisches Wörterbuch
• het woordenboek uit de noordelijkste deelstaat van Duitsland, Schleswig-Holstein, dat
het woord attesteerde voor Holstein en een tweetal kleinere kuststroken.

b. gergel
[)e kuipersterm gergel komt, zoals uit de kaart blijkt, in het Zuid-Nederlandse gebied vooral
vu in de dialecten van de oostelijk gelegen provincies. Met uitzondering van de beide
l mburgen, waar het beide betekenissen kan hebben, duidt het woord daar steeds alleen de
L oef aan en niet het werktuig waarmee die groef wordt gemaakt. Dat laatste sluit dan aan bij
\;liaan, die het in zijn Etymologicum geeft onder het trefwoord gaerghel in de betekenis
compago, commissura’, dus ‘verbinding, voeg, naad’. De van het grondwoord afgeleide
worm ge/gelen, ‘de groef aanbrengen’, komt voor in de dialecten van de beide Limburgen,
\:uuerpen en, in Vlaams-Brabant, in het dialect van Tienen (P 145). Het Limburgs kent ook
een aantal samenstellingen van het simplex: gergelschaaf, gergelsnijder en, het meest
verspreid, gergelkamp.
De geografische spreiding van gergel in het Zuid-Nederlandse gebied sluit aan bij die in het
angrenzende Rijnland. Het Rheinisches Wörterbuch (II, kol. 1025) geeft namelijk als
- 'preidingsgebied van Gargel het Rijnfrankische, Moezelfrankische en Ripuarische deel
U1 het Rijnland op, dus het zuidelijk gedeelte van het gebied. In de dialecten van het Zuid''Cderfränkische en Kleverlandse deel van het Rijnland daarentegen is het woord onbekend.
Volgens het genoemde artikel uit het Rheinisches Wörterbuch was het woord oorspronkelijk
leen gebruikelijk in streken waar wijn werd verbouwd, maar verspreidde het zich later over
groter gebied. Inmiddels is het ook in een groot deel van het zuiden van Duitsland, en
: met name in de regio’s die bekend staan vanwege hun wijncultuur, algemeen bekend. Zo
nden we het bijvoorbeeld terug in de dialectwoordenboeken van Schwaben, Zuid-Hessen
de Pfalz.
die laatstgenoemde streken wisselen gargel- en gergel-vormen elkaar regelmatig af. Dat
"t het geval in het Zuid-Nederlandse gebied waar, met uitzondering van het Antwerpse
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Essen (K 189) alleen varianten met -e- o f-i- werden opgetekend. Zij zijn volgens
(189) jongere realisaties van gargel, met klinkerwisseling van -e- uit -a- vóór -r- plusISg FE\V\
ëutturaj]
(vgl. erg). Beide vormen gaan terug op het Middelhoogduitse gatgel dat op zijn beun
afgeleid is van het Middel- en Oudfrans gargouille ‘afvoergoot’. Dit woord gaat terug
lë op eer
Laat-Latijnse vorm gargala, gargila die ‘huig’ betekende en vermoedelijk verwant w
Was mv:
het Griekse gargaréon, ‘huig, luchtpijp’ (Duden 1989).

Tot slot
Hoewel zowel kroos als gergel in de grote Nederlandse woordenboeken als WNT en V
Dale zijn opgenomen en dus zo de suggestie wekken dat ze als algemeen Nederlands moet
worden beschouwd, lijkt het er toch meer op, dat zij in het Nederlandse taalgebied eerder
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ook ^kroos, dat ondanks zijn Nederduitse afkomst toch kennelijk niet in de dialecten van NoordoostNederland is doorgedrongen. Een rondgang in de dialectwoordenboeken in het noorden en
noordoosten van Nederland levert in ieder geval geen enkele vermelding op'. Het maakt
maar weer eens duidelijk dat de regionale woordenboeken een duidelijke taak kunnen hebber
bij het labelen van de geografische spreiding van woorden in algemene woordenboeken
zeker als het dit soort vakspecifieke termen betreft.

Noten
1

EDW (104) geeft sv. kreus, kreuze, kroos als verspreidingsgebied Vlaanderen, de Kempen
en Noordoost-Nederland, maar het wordt niet duidelijk waarop de auteur die laatste
verwijzing baseert.
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