
10. Gebruikte afkortingen 
 
afl.  afleiding 
Belg. - Fr. Belgisch-Frans 
ben.  benaming 
bep.  bepaling 
bet. betekenis 
bezit. bezittelijk 
bijn.  bijnaam 
bn.  bijvoeglijk naamwoord 
Brab.  Brabants 
bw. bijwoord 
D. Duits 
dakl.  daklegger 
deelw. deelwoord 
denigr.  denigrerend 
dim.  diminutief 
duivensp.  duivensport 
E.  Engels 
EDV Elvire De Vits 
eig.  eigenlijk 
elektr.  elektrotechniek 
enk. enkelvoud 
enz.  enzovoort 
erot. erotisch 
euf. eufemisme 
FFP fonetische en fonologische processen 
FG Frans Goossens 
fietsenm. fietsenmaker 
fig.  figuurlijk 
Fr.  Frans 
freq. frequentatief 
gal.  gallicistisch 
gen.  genitief 
geringsch. geringschattend 
germ.  germanisme 
gew.  gewestelijk 
gez.  gezegde 
godsd.  godsdienst 
hopt.  hopteelt 
hum.  humoristisch 
iter. iteratief 
i.t.t. in tegenstelling tot 
iem.  iemand 
iron.  ironisch 
kaartsp.  kaartspel 
Kil.  Kiliaen 
kindersp.  kinderspel 
kindert.  kindertaal 
klanknab.  klankbootsing 



kleerm.  kleermaker 
knikkersp.  knikkerspel 
Kob. Kobbegem 
KP Karel Pletinckx 
landb. landbouw 
Lat.  Latijn 
lidw.  lidwoord 
LL Laurent Leeman (Dr.)  
LVDS Liset van der Steen 
m.  mannelijk 
mandenm.  mandenmaker 
mech. mechanica 
meetsch. meetschieting 
meton.  metonymisch 
mets.  metselaar 
Mhd. Middelhoogduits 
mil.  militair 
Mnl.  Middelnederlands 
MP Miel Pletinckx 
mv.  meervoud 
nevenv. nevenvorm 
nl.  namelijk 
o.  ook 
o.  onzijdig 
obs.  obsceen 
off.  officieel 
Ofr.  Oud-Frans 
onbep.  onbepaald 
onderwerpsv. onderwerpsvorm 
ong.  ongunstig 
onoverg. onovergankelijk 
onregelm.   onregelmatig (van ww., sterk en 

gemengd) 
oorspr. oorspronkelijk 
overg. overgankelijk 
pers. persoon 
pleon. pleonastisch 
pln.  plaatsnaam 
Po. Pools 
PF Pierre Fontaine 
praet.  praeteritum 
pred. predicatief 
pregn.  pregnant 
regelm.  regelmatig (van ww., zwak) 
samenspr.  samenspraak 
samentr.  samentrekking 
sch.  scheidbaar 
scheldn.  scheldnaam 
scherts.  schertsend 
schoenm. schoenmaker 



schrijnw.  schrijnwerker 
seks.  seksleven 
spr. spreekwoord 
stud.  student 
subonregelm.  substantivering 
taut.  tautologie 
telw.  telwoord 
tgov. tegenover 
tgst.  tegenstelling 
timmerm.  timmerman 
toep.  toepassing 
tw.  tussenwerpsel 
uitbr.   uitbreiding (bij - ) 
uitdr.  uitdrukking 
v.  vrouwelijk 
v.d. voltooid deelwoord 
vand.  vandaar 
var.  variant 
verb.  verbinding 
verhasp.  verhaspeling 
vero.  verouderd 
verw. verwant 
vgl.  vergelijking 
Vl.  Vlaams 
vnw. voornaamwoord 
voc. vocalisme 
voetb.  voetbal 
volksetym. volksetymologisch 
volksgeneesk. volksgeneeskunde 
volksweerk.  volksweerkunde 
volkswijsh. volkswijsheid 
voorwerpsv. voorwerpsvorm 
vz.  voorzetsel 
Wa. Waals 
wagenm.  wagenmaker 
wederk.  wederkerend 
Wgm. West-Germaans 
wipsch.  wipschutter 
ww.  werkwoord 
z.  zie  
z.o.  zie ook 
zeispr.  zeispreuk 
zn.  zelfstandig naamwoord 
 


