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f in plaats van v  

Woorden met beginletter v worden zowel in 

het NLs als in ons dialect met een f uitgespro-

ken na de eindletters b, ch, d, f, g, k, p, s en t 

maar wij doen dat soms ook waar het NLs dat 

niet doet: 

Dè falt wel mee. = Dat valt wel mee. 

fabrikaant  

(zn) m. (de, 'ne) 

[fabrikaant] [fabrikaːnt] 

= fabrikant 

'ne Schoenfabrikaant. (73) = ’n Schoen-

fabrikant. 

fallikaant  

(bn) 

[fallikaant] (p, 23) [falikaːnt] 

*[fallikant] [falikant] 

= totaal, volkomen  

Ge hè-g-’t fallikaant mis. (M) = Je hebt ’t totaal 

mis. 

fantesiebroek 

(zn) vr. (de, ‘n) 

[fanteziebroek] [fantəzibruk] 

= lett: fantasiebroek  

= zwart/grijs gestreepte broek, die vroeger 

gedragen werd bij bijzondere gelegenheden 

zoals huwelijk en begrafenis en evt. op 

zondagen; door rijke mensen vaker 

Hedde gij nie zón aauw fantesiebroek? Dè was 

zun stripkes zwart mì grèès, 'n fantesiebroek 

noemde ze dè. (73) = Hebt u niet zo’n oude 

fantasiebroek. Dat was een zwart met grijs ge-

streepte broek, een fantasiebroek noemden ze 

dat. 

zie ook: billetikker, zije, zwaoluwestart 

faolie, * fallie  

(zn) vr. (de, 'n) 

[fàòlie - fàòlies - fàòlieke] (48) [fɔli] 

*[fallie] [fali] 

= van oud Fr. faille = sluier, zwarte doek die 

men om het hoofd drapeert 

= falie, zwarte linnen rouwdoek, 1 m breed en 

2 à 3 m lang, met aan de korte kanten soms 

franjes. De falie werd (in de lengte) dubbel ge-

vouwen over het hoofd gedragen en op het 

eronder gedragen faliemutsje vastgespeld. De 

falie hing tot de klompen af. Aan de voorkant 

werd de falie met de handen dichtgehouden 

op zo’n manier dat ongeveer alleen de neus 

eronder uit stak. Een vrouw werd bijna geheel 

door de falie bedekt.  

 (coll. M) 
 

Uit: Brabantse mutsen in grootmoeders tijd, Aug. van Breugel 

De falie werd tot halverwege de 19de eeuw zes 

weken lang over het hoofd gedragen als teken 

van zware rouw, eind 19de eeuw alleen nog 

maar op de dag van de uitvaart. Na de begra-

fenis droeg men de falie niet meer, maar bleef 

men wel in het zwart gekleed en droeg men 

een rouwmuts. Bij zware rouw (eerstegraads 

fami-lie) 1 jaar en 6 weken, bij lichte rouw 

(tweede-graads familie) ½ jaar en 3 weken of 

bij een doodgeboren of gestorven klein kind 

(symbo-lisch) 9 maanden.  

Na de 19de eeuw werd de falie niet meer 

gedragen en werd de muts vervangen door 

een hoed met een vaoltje, waarna speciale 

rouwdracht is verdwenen.  

De falie werd naast rouwdracht ook gedragen 

op weg naar de eerste kerkgang (ca. 40 dagen) 

na een bevalling. Op de terugweg mocht de 


