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Mededeelingen over Staphorst en Rouveen door 

C. H. Ebbinge Wubben.

Y I .  Woordenlijst 1).

Spellingsysteem: a (ndl. alle), a» (ndl. raai'), ao (fr. hornme), ë (toonloos, 
ndl. bezien), e (ndl. bek), ee (ndl. leeg), è (fr. lèvre), ei (ndl. geit), eu
(ndl. kleur), i (ndl. bil), ie (ndl. n ier), ij (ndl. bij), o (ndl. bol), oo
(ndl. droog), oe (hgd. rühe), ö (eng. shut), u (ndl. put), uu (ndl. huur), ui
(ndl. huis). — De h aan ’t begin van een woord of lettergreep wordt in
den regel niet uitgesproken; daarentegen laat men hem dikwijls hooren 
vóór een woord of lettergreep die met een klinker begint.

Aan enkele zelfstandige naamwoorden is het verkleinwoord tussehen 
twee ( ) toegevoegd; de cijfers, voorafgegaan door een V, verwijzen naar 
bladzijden in den vorigen jaargang der Driem. Bladen, die zonder V naar 
den loopenden jaargang ; hier en daar is een ' boven een woord aangebracht 
om den klemtoon aan te  geven; oud. beteekent: onderdeel.

achtë, acht.
aclitërnuus, ach ter in  huis. 
achtërhekkë, ond. wagen, V. 50. 
—  keer, ond. wagen, V, 49.
------ leggëa, kinderspel, Y, 7.
------Hendë, touw aan wagen, V, 51.
-----  neers, achterstevoren.

------ua t, achteru it.
— — waark, podex. 

aflftikaot, advocaat.
«IdiirIJn, eau de cologue. 
aldërlilllëgën, allei heiligen. 
nlloenSoh, alleen, 
nllemanlö, allemaal, 
nllooitlo, horloge, 
mnliolt, aanbeeld.
■viniini't, a lzo n d er l i jk .

anipmet, altem et, soms. 
anbeutën, (vuur) opstoken, 
andërweggëns, elders, 
audërliauds, tweedehandsch. 
anbaalëcli, inhalig, 
angaon, aangaan, leven maken, 
anhamgër, ond. w agen, V, 50. 
aukeerën, aanvegen, 
ankommën (Zeundag), aanstaande 

(Zondag), 
awlottën, aan loten, 
anmaakën, voortmaken, 
au slag, ond. m olen, 38. 
anspaimëu, inspannen, 
aiistookëlën, (vuur) opstoken. 
aïilodUlën aansjouwen. Waor komp 

det kiead weer met antoddënl

I)  hi-/,o lijst, b e v a t  s l e c h t s  h e tg e e n  g e d u r e n d e  de  l a a t s t e  j a r e n ,  t e lk e n s  
luj i***n li jdelijk v<*rI»1 ijI to S t a p h o r s t  opgc te t ikend  w e r d ,  en  k a n  d u s  n i e t  
op vollndiifluuil a a n s p r a a k  m a k e n .  W e l l i c h t  vind ik l a t e r  g e le g e n h e id  h a a r  
m l  In Innidcn.



62

antrëkkën,s (refl.), zich aankleeden. 
Hèj oe al anëtiökkëul Ben je al 
aangekleed? 

anvallëch, vatbaar. De grond is tlaor 
anrallëcli yeur onkruud. 

asrad, ond. m olen, 36. 
assënbultë, aschbult. 
aakër, ketel, 
aanë kraanë, sp e l, 10. 
aarëns], ergens, 
aarft, erwt. 
aarfgënaam, erfgenaam, 
aarch, erg. 
aol, aal.
aorbeezë, kruisbes, 
aorë, aar. 
aordën, aarden, 
aorëcli, aardig, 
aosëm, adem.
bakkien (koffie), kommetje (koffie;.
bald&odëch. baldadig.
balkë, balk.
ballë (ballëchien), bal.
bangë, bang.
barste, barst.
batlink, priktol, 26.
bats, trotsch.
baazëldër, iemand die bezig is te 
baazëlën, onbehoorlijk hard rijden 

m et paarden, 
baoj, baai.
bëdoldërën, versuffen, van schrik of 

vermoeidheid, 
bëdrenfd, bedroefd, 
bëgriepën, begrijpen, 
bëgönnën, beginnen, 
bëkiekën, bekijken, 
bëmeujën, bemoeien, 
bënamingë; in benamingë ïveezën, ge

zien zijn. 
bëreurtë, beroerte, 
bëschuttën, opsluiten, 
bëteun, schaarseh. 
bëzeuk, bezoek, 
bezien, probeeren. 
biizlk, afzonderlijk.

bëznndër, bijzonder, 
boddëbëtreksël, sloop om de 
bcddëbuurë, overtrek , zak die het 

veeren bed omsluit, 
beddëkestë, bedstee, 
bek, gezicht. En dikkë bëk, een 

dik gezicht; ën zeutë bek, een 
zoetigheidje. 

bessë, bessëvaar, grootvader, 
bessëm, bezem.
bessëvaars bossien, de takken die 

men hier of daar plukt op ander
mans land. 

bee, verzoek, V, 76. 
been, (mv. beende), been. 
beestap, zie 13. 
beerë, m annetjes varken, 
beest, (mv. beestë), koe. 
beestëvleis, koeienvleesch. 
beevërtién, dikke stof. 
beikër, bijenhouder, 
beunë, (beuntien), 1. galerij in de 

k e rk , 2. plank in een kast. 
beuntë, soort fijn rie t, zgn. pijpuit- 

haler.
beurse,broekzak(ouderwetsch woord), 
bijzinnëch, een weinig krankzinnig, 
bil, dij, V, 9. 
binnendams, zie dam.
Mester; op ’n biestërën, erg ziek, In 

dë Mester, in  de war. 
biestëbeu, boeman. Daor komp dr 

biestëbeu au , zegt men togen 
stoute kinderen, 

blattien, klappertje, Y, 80.
Maoze, blaas
bleeroppë, schreeuwleelijk. 
bleokëns, mazels. 
te blinder, bastaardvloek, 
bliede, blij. 
bllent, blind.
blonunë, (blompien), bloem. 
bloNHëm, bloesem.
MiiJhoI , bloesem.
blukmox, mes aan oen blok, klompon 

makors werktuig.
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bluktongë, ond. w agen, V, 49. 
hok, schuit.
bokkën, (hooi) in een schuit ver

voeren.
hollii, 1° stie r, 2° houten drinknap. 
liolHpil, oud. m olen, 37. 
bolt», bout, pen. 
hambozieii, geel pilo. 
bougël, dikke tak  of stok. 
bonkëlnnr, ond. m olen, 37. 
bonkortleu, duffelsch jasje , V, 8. 
borg, gesneden m annetjesvarken, 
borger, burger.
bos, *1. ond. m olen, 38; 2 , wie 

’t goed van een ander op m aak t, 
ol' hem in ’t spel alles afw int, 
maakt dien ander bos. 

boM; ncliter de bos, in het vlakke 
land, waar geen hout m eer staat, 

bomchëp, boodschap, 
bot bij, dicht bij. 
botter, boter.
bottërbennë, zie V, 47, noot. 
hottërën; det bottërt neet, dat wil 

niet lukken, 
bottërkaarnën, kinderspel, 15. 
bnok, boek.
iMiokiirt, w erktuig v. vlasbew. V, 55. 
liiMikneitë, boekweit, 
hookweltënbrijë, boekweit m et karne

melk.
bimnepootër, landbouw w erktuig , 

V, 53.
(ün) bo o Tc n zie V, 35. 
boovëiilicmilrok, kleedingstuk, V, 8.
..... . . kleedingstuk, V, 8.
iMiovëiiHpUf ond. molen, 36. 
im ppfi, grootmoeder, 
bllrkii, berk. 
bonnen, ploegen.
iiiiiininiuiiiMliIcii, vogelnaam, (kwik- 

Mt mvrljo 7) 
imiadkiiiiKt, brandwaarborg mtl. 
iiinniiellël, brandnetel, 
luim)')'», liciminii; lilj In goed ln de 

l i r t A K 'U .

brao, lessenaartje , (bureau), 
braokë, werktuig v. vlasbewerking, 

V, 55. 
braon, braden.
brellën, tobben, bijv. als men 

’s nachts wakker ligt. 
b rettë, breedte, 
breipennë, breinaald, 
breistok, breinaald, 
breurman, bruidegom, 
breursël, beslag (voor pannekoeken). 
brille, bril.
b rink , steeg naast het huis, V, 35; 

Oldëbrink, naam  van een stuk  
land.

bromkloot, brom tol, 26.
bros, dik, gezwollen. Bros öm dë kop.
brood, roggebrood.
broed, bruid.
broes, schuim.
broezën, schuimen.
bruds, broedsch.
bruggë, gesmeerde snee stoete.
brukkien, gesmeerde snee stoete.
brulftë, bruiloft.
brummël, braambes.
bruttien, bureautje , lezenaartje v.

d. m eester in de kerk. 
bruut, bruid, 
bruun of broen, bruin, 
buldërwagën, huifwagen zonder 

veeren, ook gezegd van een kind 
dat veel levtn m aakt, 

burgëiueistër, burgemeester, 
buugën, buigen.
buucktancliien, tang om ijzerdraad 

mee om te buigen, 
buulë, zak, V, 7. 
buussë, broekzak, 
buië, hooge hoed, V, 12. 
ceel, lijst der genoodigden bij een 

begrafenis, V, 86. 
oles, belasting, cijns, 
dngaëm, goedendag samen (groet), 
ringmiot, lengtem aat van landerijen, 

75 A HO aro.



64

daksparrë, oud. h u is , V, 38. 
dam, dam in een sloot naast de 

weg, vandaar: steeg over die 
sloot; Mnnëndams, van den weg 
af gerekend, over de sloot, 

damberbeiënbossien, jeneverbessen- 
struik.

dapper, flink; dapper langs dë diek 
loopën.

daawwëlën, gekheid m aken, elkaar 
plagen, 

daalë zetten, neer zetten, 
daaliassë, dahlia, 
daarm, darm. 
daokëns, (enkv.), dak. 
daomée, aanstonds, 
daon maken, gedaan m aken, danken 

nao dë middag1, 
daor, daar.
dolle (dellëcliien), g a t, kuil. 
dempë, benauwd op de b o rs t, kort

ademig, van paarden gezegd 
(cornaat). 

deegë; Mj liëf liier geen deegë, kan 
'nier niet aarden, 

dcef, dief. 
deupën, doopen. 
deurë, deur, 
deuzë, deussien, doos. 
dikke teen, groote teen. 
dillë, ijzeren steeltje van een vork 

of schop, waardoor de houten 
steel steekt, 

dissë, deze. 
dinsëdag, dingsdag. 
diek, dorpsweg; kaarkëndiek, weg 

vóór de k e rk ; uchoolëndiek, weg 
vóór de school, enz. 

diessë, diessënlioltë, term en bij 
het spinnen, V, 55. 

dolle, handvat van een zeis. 
doo, doode. 
dooniëneer, dominé. 
doowagën, lijkwagen, 
doemëkraclit, dommekracht, 
•loemëlink, duimelot.

doen, doen of geven; doet mij dë 
vorkë is , geef mij de vork eens aan. 

doevë, duif.
doeïênkaarfë, dolle kervel, 
draod deur dë naoldë, kinderspel, 8. 
dreglioltën, ond. h u is , V, 38. 
dren(t)s, niet volgens Staphorster 

mode, bijv. drents goed (kleeren); 
ën drents liuos. 

dree, drie.
dreejkekkë, hek, in een vreengë, 

dat men n iet behoeft op te lichten 
om het te openen (vgl. slingër- 
hekkë). 

drceiantig, driehoekig, 
dreelbeen, treef op een komfoor, 
dreeslag; op ’n dreeslag, hals over 

kop.
dreetips, driepuntig. 
dreejën, draaien, 
dreejguzzë, uitgeholde beitel, 
dreugë, droog, 
dreugën, drogen, 
driftollë, drijftol,- 26. 
drinkbollëchien, houten nap. 
drok, druk.
drong in mënaar, dicht in  elkaar, 
druwwën, treuzelen, aarzelen; det 

geet lièn met druwwën, er komt 
niets van; liet druwt, ’t is donkere 
lu ch t, er is neiging tot regen, 

dnramërëcii, suffig, kindsch. 
duustër, duister, 
duuzëlëcli, dronken, 
dwarsmandë, m and , tweemaal zoo 

lang als breed, 
echëlpierë, bloedzuiger, 
ekkël, eikel.
eis; dën Els, naam van eeii strook 

land. 
entë, eend. 
entënei, eendenei, 
entëwéér, oogenblikje. 
esscliërt, etgroen. 
eedënkloed, doodkleed, 
eek, azijn.

(Wordt vervolgd,)
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Mededeelingen over Staphorst en Rouveen. 

Y I I .  Woordenlijst.

eengaal, eegaal. Dij bookweite steet 
mooi cengaal. 

eenspan, dubbele disselboom aan een 
doekwagen. 

eerde, aarde, 
eerpël, aardappel, 
oerpëlkuulëchien, kinderspel, 25. 
eerpëlgat, aardappelkuil, 
eet; liej ’t  goed al in d’eet? Heb je 

de koeien al aan ’te te n ?  
eevëlëcli, driftig , kwaad; eevëlëeh 

ongemak, haastige ziekte, 
eevërtas, hagedis, 
eozël, ond. m olen, 37. 
eibër, ooievaar, 
euliekrappë, oliebol, 
faalïgrien, stof voor kleeren, Y, 7. 
flekansie, vacantie. 
flcn, fijn.
flappert, zomerhoed, V, 7. 
flessë, fles.
floddëropsë, iemand die slordig in 

de kleeren is. 
flut; ën flut e i, vuil ei. 
fluuns, slordig.
föchëlën, afraffelen, gauw afdoen. 
frossëlën, worstelen, u it gekheid, 
gaffel, ond. m olen , 37. 
galcliienspringen, k inderspel, V, 13. 
garrëbilllëcliicn, erwtvorm ig peper

muntje, 
garrlelialliehood, rond hoedje, 
gaste, tien garven; de rogge steet al 

nu gnstën.

gathand, ond. kleeding, V, 6. 
gaogël, verhemelte, 
gnon, gaan.
gaorën, tu in  voor een boeren

hu is , V, 36. 
gëbrukën, gebruiken, 
geilek, gelijk.
gërek, werktuigen van den dekker, 

V, 54. 
gëstaodëch, gestadig, 
gëvallëcli, toevallig, 
gëvaor, gevaar, 
gëveulëch, gevoelig, 
geldën, kosten: wat geldt dë botter! 
gee, term  bij ’t m aaien, Y, 51. 
geelëdonie, plantennaam  (welke?) 
geeneens, n ie t eens. 
geert, grove geert, roggenbrij. 
geessëm, lusteloos, misselijk. 
geetlink, gieteling, (vogelnaam), 
geevë, gaaf.
gifhongër, geeuwhonger, 
giftë, m aat voor melk. 
gier, 1° uier van de koe; 2° naam  

van enkele landerijen: korte en 
lange Gier, Berggier, Geldgier, 

gladiezën, ijzelen, 
gleunëcli, gloeiend, 
gloepënsë kolt, vinnig koud. 
gneelën, garnalen, 
gold, goud.
goldbloiuiuë, goudsbloem.
gorcli, zwaar ziek.
goed, l c k leeren , 2° koeien.



so

goejë, goeden dag (groet), 
goezën, zw aaien, 84. 
graopërëch, inhalig, 
grondel, grendel, 
grcun, groen, 
greupë, greppel, 
griepën, grijpen.
gril uut d’ oogën kicken, starend 

kijken, 
groetënis, groete. 
groeve, begrafenis, 
gros, gras.
grössclico, ond. ploeg, V, 53. 
guste, niet drachtig. En guste koe. 
halfslaggien, kinderspel, 12. 
hamstël in ’t gier, een dikke uier 

na  ’t kalven (ndl. zucht?) 
lians inë knecht, kinderspel, 11. 
hansë, handschoen. 
ha(r)sëns, hersens, 
liart; ik heb oe ën liartien, zegt iemand 

triomfankelijk. tegen een ander, 
die hem  iets n ie t kan na  doen. 

haspëlkoppë, ond. haspel, V, 57. 
haamë, nageboorte van een paard, 
haanëvars, nok, V, 38. 
haarbaargë, herberg, 
liaarfst, herfst.
haargoed, ham er en spit om een 

zeis te wetten, 
haarkë, h a rk , Y, 52, noot. 
haavërkin, ond. hu is, V, 46. 
haokë, haak.
haol, getand ijzer om een ketel aan 

te hangen, V, 42. 
liaor, haar.
haorfceczë, harige kruisbes, 
liaozë, kous.
haozcwo(r)të!s; op iiaozëwortëls, op 

kousen.
licggë, heg; ie zit mij in dë hegge, in 

de weg.
heldër; heldër kold, flink koud. 
helftë, helft, 
hcllëcli, boos.
hen, heen; hen Koppelt, naar Meppel,

hen buten, (naar b u iten , d i.) 
n aar ’t hooiland, V, 35. 

lien-en-vrcertien, ogenblikje, 
hengaon, heengaan, overgaan, m is

lukken.
hcngëldërije, gesukkel. Hij is an dë 

hengëlderijë. 
hcnnëchien, geelë hcnnëchicn, lieve

heersbeestje, 
hespë, dij van een varken, 
heechdë, heg. 
heelëndal, geheel en al. 
heerd, haard, 
hcerink, haring, 
heufd, hoofd, 
heuchtë, hoogte, 
heurën, horen, 
heujingë, hooitijd.
lienjkniertien, geraamte van latten  

op een kruiwagen, 
henjmietë, hooimijt, 
heujstuk, naam  van stukken hooiland 

die dicht aan de weg liggen. 
(Rouveen). 

keunlëk; daor is hij hennlëk ofëkomën, 
leelik afgekomen, 

hij, zij. Van een vrouw zoowel als 
van een man sprekend zegt 
m en hij.

liildë, ru im te  boven de s ta l, V, 48. 
hillëchiesbaargën, naam  van heu

veltjes in een bepaald hooiland, 
hinkëpaarkë, k inderspel, 86. 
hobbëlwaagën, levenmakend kind. 
hof, bloem entuin, tu in  bij een 

heerenhuis. 
hokkë, 1° gevangenis, 2° afgesloten 

zitbank in de kerk. 
holden, houden, 
holt, hout. 
holtmottë, pissebed, 
holtstekkë, schuur van een hout

handelaar, 
hond, ond. w agen, V, 49. 
hondëblom, paardebloem, 
hondënup, soort touw.
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hopholt, lijsterbessenhout. 
lioppë, fluitje, 27. 
liorst; Hoogë horst, naam  van een 

stuk land; Berghorst, fam ilienaam ; 
Linthorst, naarn van een erf; 
Staphorst.

hoogë, deftig; hoogë prootën, be
schaafd ndl. spreken. Het Hoogë 
is de naam  van een hoog gelegen 
streek, 

hoogveerdëch, trotsch. 
hoed, lichaam , rom p; zeertë in dë 

hoed, pijnlijk gevoel door de leden. 
Ook: ik wil ’t  in dë hoed graag, 
heel graag, 

hoetion, dopje op de as van een 
wagen, V, 49. 

hoepë, hoepel, 
houive, soort schop, V, 53. 
hulpzeel, bretel, 
hunnëch, honig.
huppël, sprong met de beide beenen 

naast e lkaar, 13. 
huppëlklinkë, sprinkhaan, 
huukë; op ’t  huukë zitten, op de 

hurken ; wat ’n huukërt, gezegd 
van iemand die wat huukerëcli, 
ineen gedoken, loopt, 

huus, huis. 
huusraod, huisraad, 
huussicsgoed, faecalien van ’thuussien. 
huistërëch, d ruk , beweeglijk, 
liuistërën, al te bedrijvig zijn. 
huistërwaagën, iemand die al te 

beweeglijk is. 
hui, de waterige zelfstandigheid die 

zich vormt als m en karnem elk 
kookt; hui is karnemelk borgë, 
’t eene is ook al even slecht als 
’t andere, 

ichön, hijgen, bijv. na  een stevig 
maal.

lngaon, beginnen; de schoolë geet in.

Ingcurën, naar binnen glijden, van 
zand gezegd, V, 49. 

inharkën, term  bij ’t  hooien, V, 51. 
inmenningë, ond. huis, V, 48. 
inschrift, hokje in de kleerkist, V, 44. 
inteegënkomën, tegemoet komen, 
iembikkër, boomkruipertje, 
iêmërtien, krekel, 
ie , j i j ,  u.
ielgat, opening in de bijenkorf, 

waardoor de bijen in - en uitgaan. 
ies, ijs.
jagën; kruulëballë jagen, spel, 25;

fletse jagen, fietsen, 
janneever, jenever, 
jonk weezën, geboren worden; hij 

is jonk ëwest op ën Zaoterdag. 
joegen, joelen, van kinders gezegd, 
jan in ’t  hemp, ’t zelfde als poddëk. 
ju k , ond. m olen, 35. 
jnklioltën, ond. w agen, V, 50. 
jnkscheenën, oud. wagen, V, 50. 
kafmeulë, kafmolen. 
kakkeië, stroopballetje. 
kakkëdink, vies ding, noem t men 

tegenover een kind een voorwerp, 
w aar het niet aan mag raken, 

kammcnët, kabinet, V, 44. 
kamzool, buisje, V, 8. 
kannë, kan ; kannëchien, vrucht van 

de maotblommë (waterlelie), 
kantschippë, soort schop, V, 54. 
k a ttë , kat.
kattëbalkën, hanebalken. 
kattënklompë, klomp waar de bovenste 

helft is afgebroken, goed als etens
bak voor een kat. 

kaarëmelk, karnemelk, 
kaarfzaagë, horizontaal te gebruiken 

zaag voor twee man. 
kaarkë, kerk ‘).
kaarkenspraokë, afkondiging in de 

kerk.

1) lïi'J lu dë kaark ’ëwcstJ vraagt men iem and die bij het binnenkom en 
de deur open laat.
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kaarkschölk, kerkschort. 
kaarnmeulë, karnmolen, 
kaarnstaf, stok met doorboorde schijf 

e raan , die past in de karnton, 
kaarnstoel, rek voor het drogen van 

de karn.
kaarnwaogë, hefboom die men heen 

en weer duw t, om de kaarnstaf 
op en neer te doen gaan. 

kaorën, kruien met de krulëkaorë. 
kaortë, kaart, 
kësaosie, avondkerk, 
kenlëk, m erkbaar. Hij wordt kenlëk 

minder.
kennen, begrijpen. Det ken ik niet. 
kcepërën, pijn doen; ’t  keepërt noch. 
keerën, vegen, 
keersë, kaars.
késsëmessë; op dë kessëmessë dragen, 

op de rug. 
kestë, kast. 
kccttn, ketting.
kecuivën, hoeken v. d. onderkaak, 
keezë, kaas.
keit, netjes: kelt (tver dë beende, 

vlug, netjes loopen. 
keu, varken. Slaopen as ën ken. 
keunëk, koning. 
keupër, koper, 
kiddë, hit.
kikkër, ond. m olenwiek, 39. 
killën, kietelen, 
kinnë, kin.
kip, ond. ploeg, V, 53. 
kipsticlë, ond. hu is , V, 39. 
kiebëch, flink, gezond, 
kiek; liij mach er uut dë kiek weezën, 

gaarne wezen, 
kiekën, kijken, 
klepë, kip.
kiepënloek, gat in  de buitenm uur, 

w aar de kippen door kunnen, 
kiepënrekkë, plank voor de kippen, 
kladde, (kladdëehien), stuk  papier, 

papieren zakje, 
klappë, 1 0 klep van een p e t , 2° voor

pand van een buis.

klaor, klaar.
klaark, klerk.
klom spiet, zie V, 55.
klcetërklassë, klis.
klolibë, jongensspel, 25.
kloitë, 1° klok, 2° klokhen.
klokken, kleine slokjes nemen.
klompë, klomp.
klontë, klont.
Mouwen, kluwen, 
klouïïër, klaver.
knaortën, kreunen van een koe. 
knellëchien, kanarie, 
knikkërtien, spel, 24. 
knittërën, knetteren, 
knien, konijn, 
kniepën, knijpen, 
knieptangë, knijptang. 
knollë, (knolléchien), knol. 
knotten, zaad van vlas, V, 55. 
kiiurrën; op dë knnrrën, op een 

hobbelige weg na de vorst, 
koffien, koffie, 
komfórtien, envelop, 
koptik, kinderspel, 25. 
kopzeertë, hoofdpijn. 
korstë, korst, 
koeflattë, koeienvla. 
kouwë, kooi. 
kookë, koek.
köppël, menigte. Eu lieclë koppel, 
koster, koster.
krabben; eerpëlskrabbën, aardappels 

rooien, 
krachien, karafje. 
kralkool, groene boerenkool, 
krallë, (krallëcliien), kraal, 
krampan, ternauwernood, 
kraag, verkeerd, averechts; ie hebt 

dë klompen krang an. 
kransëlen, babbelen, 
kransëlkoiitë, kletskous, 
krapkantien, kinderspel, 11. 
kraplappë, k leedingstuk, V, i.  
krappe, houtje  waarmee men bij 

wijze van grendel een d eu rslu it, 
krao, visnet.
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kraokë, ring  in de horens van een 
koe. Hij hef kraokens op de lioorëns, 
zegt men v. e. oneerlijk mensch. 

kraomë, kraam, 
kraon, kraan, 
krek, ju is t, precies, 
kremmën, van een kram  voorzien, 
krcntëwcggë, krentebrood. 
kreegël, ijverig , drok op ’t  -iraark. 
kreelë, rand van fijn stroo om een 

vrouwenhoed. 
kreemkoekë, soort koek. 
kriegen, krijgen; ’t  eten kriegën, 

’t eten klaarmaken, 
krietbeezë, kruisbes, 
kroddë, naam  van een onkruid, 
krodd’hoek, naam  van een buurt, 
kroddëzeevë, zeef om het koren te 

zuiveren van kroddë. 
kroone, toestel voor garen , V, 58. 
kroem, krom. 
kroepën, kruipen, 
kroeplieflen, k leedingstuk, V, 5. 
kroes, gevuld in ’t midden. Wat 

hef die dë rokken mooi kroes uitstaon. 
kruuleballëjagën, jongensspel, 25. 
kruulëkaorë, kruiwagen, 
krnulëwagën, kruiwagen, 
kruumtë, krom ming in den weg. 
kruuslam, van een paard gezegd, 

lam  in ’t kruis 
kruusnaark, ond. m olen , 35. 
kruuthof. Alleen als familienaam 

bekend.
krniën, term  van de molenaar, 35. 
kruiwagentjë, spel, 9. 
kundëch; ie bent hier noch zo kundëch, 

je  kent alles h ier zoo goed. 
kussen, ond. m olen, 37. 
knssëntreksel, sloop, 
kuukën, 1° kuiken; 2® handvat van 

een boor. 
kuupS, kuip. 
iuuKë, kies. 
kuuitliuoorlë, kiespijn, 
kul, tfrooto kn ikker, 25,

kuichien, spel met de kul. 
kwalstërëch is iemand w anneer bij 

’t hoesten veel loskomt. 
kwanskwies, kwasi. 
knappies, een soort visch. 
kwaol, kwaal.
kweekëbeienholt, lijsterbes, 27. 
lammënaodëch, lamlendig, 
lankwaagën, ond. w agen , V, 49. 
lankwaarpëch, lang van stof, lang

dradig, 
lanteern, lantaren, 
lappen, term  bij een spel, 19. 
laotën, laten.
leddër, 1” ladder; 2° zijstukken in 

een wagen, V, 50.
Ieggë, de laag rogge, die telkens op 

de deel wordt uitgespreid en ge- 
dorscht; laow dë leggë anlcggën. 

lest, laatst, 
lestënd, onlangs, 
leedëkant, ledikant, 
leedëraaot, lidmaat, 
leegë, leeg. 
lecchtë, laagte.
leepëlbru(r)d, lepelbord, rek  voor 

lepels, V, 45. 
leerë, catechisatie, 
leerzë, laars.
leidiek, naam  van een weg door 

de hei. 
le itë , luwte, 
leitouw, mentouw. 
leunsël, leuning van een stoel, 
lichten en bijholdcn, term en uit het 

m olenaarsbedrijf, 37. 
lich tër, ond. m olen, 37. 
liggër, onderste molensteen, 
lillek , leelik. 
l i t ,  deksel, 
lick, gelijk, 
lickdoorn, likdoorn, 
liekën, lijken, 
liekërt, liniaal, 
licmgardë, lijmgarde. 
liondë, touw.
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liendëbottën, beenderen van de koe 
die met het rugbeen ’t kruis 
vormen, 

licnkookë, lijnkoek, 
lienzaod, lijnzaad, 
liestërbijën, lijsterbessen, 
lievërlao, van lieverlede, 
lobbëchicn, oorlelletje, 
loddërein, eau de cologne, 
lot jonge, lootjongen. 
lottën, loten.
loopër, bovenste molensteen, 
loopwagën, Y, 45.
lo e i, 1* slim ; 2° verborgen; ën loekë 

stee, een verborgen plaats; 3° luik. 
luchten, weerlichten.
Inchtëch, helder licht, 
luttien, beetje, 
ln u , lu i, menschen. 
luunzë, luns.
luustërën; ’t ln u s të r t ,  ’t is stil. 
los, los.
muggen, mogen.
mak in tuuch, goed b e reden , van 

paarden gezegd, 
mallejan, stel van twee groote wielen, 

voor boomen-vervoer. 
mallëmeulë, draaimolen, 
mandë; in dë mande, voor gemeensch.

rekening, 
mandëgoed, gemeensch. bezit, 
mandeolëch, gemeenschappelij k. 
marsien, spel, 21. 
niartëltouw, dik soort touw. 
maachien, (klein) meisje, 
niaaeht, meid. 
m aal, meel. 
maanë, worm ‘).
maank, gemengd m et; zand maank 

dë mes doen.

maarënsteerties, (m orgensterredes), 
sneeuwklokjes, 

maarch, merg. 
maark, m arkt.
maarklanwër, naam  van een vogel 

(Ylaamsche gaai?) 
maondacli, maandag, 
maot; dë olde en dë nije maot, nam en 

van hooilanden te Rouveen. 
maotblommë, waterlelie, 
maotsël, stempel om boter te m erken, 
mënaar, elkaar.
mësestër, (m anchester) katoenen 

broekstof. 
melkaovënd, ’s avonds ongev. 6 uur ’). 
melk(en)kamër, melkkamer. 
mennigstëu, wat m ., de hoeveelste ? 
mes, mest.
mesdcurë, m estdeur, V, 47. 
meejën, maaien.
meelë, fijn ongedierte in ’t meel.
Meert, Maart.
meiblommë, madeliefje.
mein, meisje. En fiks moin.
meister, meester.
meizeuntien, madeliefje.
meuclilëk, mogelijk.
meajë, tante.
meulë, molen,
meultien, ond. ploeg, Y, 53. 
meutën, w eren, tegenhouden, 
middach, 1 ° m iddagmaal; liej dë mid- 

(lacli al op; 2° twaalf u u r; veur dë 
middacli, nao dë middag, 

mikzak, zakjvóór in een vrouwenrok, 
mildeurë, m iddeldeur, V, 46. 
ininnëch, m innetjes, schraal, 
minnëchlieitien, beetje, 
misseunën; det misseunt ’ëin, staat 

hem leelijk.

1) Als iemand die ’t goed heeft, het nog beter wil hebben, en ’t valt 
hem dan niet m ee, zegt m en: ’tgëe t mn as dë maanën, zij valt van weelte 
uut spek; zij muil kroepën det zë dër weer in koomt.

2) Het melken geschiedt b ijna uitsluitend door vrouwen.
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mieolioimnël, mier.
miegëbak, bak voor mestvervoer,Y,53.
miegën, wateren.
mien, m ijn (bez. vnm.),
mlezëm, verlegen.
miotë, m ijt (heujmietë, plaggën- 

mietë). 
motlappë, morspot, 
mottë, zeug. 
motten, morsen, 
motzeepë, groene zeep. 
moedwillëns, moedwillig, 
moerpeerd, m errie, 
moezënstarties, oostindische kers. 
muldër, molenaar, 
munt of willem, kl uis of m unt. 
mussë, m uts; hooge mussë, liooge hoed. 
muurë, m uur.
muurplatë, balk in de zijm uur, V, 38. 
nabbëcliien, het deel van een sleutel, 

dat in  ’t slot gestoken wordt, 
naclitmaol, H. avondmaal, 
naagëlliolt, bil van de koe. 
naakend, naakt, 
naxmë, naam. 
naarm , arm. 
nao, na of naar. 
naobër, buurm an , V, 86. 
naod, naad.
naoldë, naald; lat op het dak, V, 38. 
naossëk, broekzak.
--------- doek, blauwe doek om bij

regen of zou om ’thoofd te dragen, 
ncffön, naast.
n e j, n ieuw ; det döt mij ncjjë, dat 

verwondert mij; Én ncjjë wcckë, 
volg. week. 

nejjaor, nieuwjaar, 
ncjmelktë koe, koe die pas ge

kalfd heeft, 
nejsgiereeli, nieuwsgierig, 
neejën, naaien, 
ncejstër, naaister.
neemtür, dwarshout aan den dissel, 

V, HO.

lioorlng; HIJ zet dë teering nao de

neering en dë mond naar dë blokken, 
hij leeft op grooten voet. 

nèse, nageboorte van een koe. 
neigërën, hinniken, 
neudëch, noodig. Ie m in oe niet laon 

neugen, ie mun mar eetën. 
neunstër, unster, 
neuzë, neus. 
niclitë, nicht, 
nikkoppën, knikken, 
nies, nietsë, vlug, snel. 
nokkë, breisteek (recht of krang, 

averechts), 
nonnëcbien, ond. spinnew iel, V, 56. 
uotsërn, zuinig, overleggend, vlijtig, 
nöst, nest. 
nöttëch, brommig, 
of, af.
ofbraok, afbraak.
ofliandëch, afgelegen; het lig mij të 

ofhandëcli um daor licn të  gaon. 
ofkiemën, de kiemen (uitloopers) v. d.

aardappels afsnijden, 
olieen, een koe verlossen d o o r’t kalf 

stuk  te snijden, 
ofrikkën, een hek ergens omzetten, 
ofschöttclën, misdeelen. 
ofvoerën, de koeien vóór de nacht 

voeren.
ofvreen, (’t zelfde als ofrikkcn), een 

vreeugë (hek) ergens omzetten, 
old, oud. 
oldën, ouders.
oldër, leeftijd. Zij bent van gcliëk 

oldër, ze zijn even oud. 
oldërlink, ouderling, 
oldërwets, ouderwetsch. 
oldmelktë koe, koe die in lang geen 

m elk gegeven heeft, 
onmëngëlëk, onmogelijk. 
onbezoldën, onbezoldigd, 
ondërhomdrok, kleedingstuk. 
ondërmouwcliiën, kleedingstuk, V, 5. 
onderplanken, ond. w agen, V, 51. 
onderweggen», onderweg, 
onklaor, onwel.
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onneuzël, onnoozel. 
ontlnotën weer, dooi weer. 
opgaarën, verzamelen, 
opmeutën, tegenhouden, 
opneemën, term  by kinderspel, 13. 
oppassëu; wecj <lë dokter op passen as 

hij langs komp? wil je  de dokter 
aanhouden als hij langs komt? 

oprnsselën, opgooien, term  bij spel, 19. 
opscheutëls, dakla tten , V, 38. 
opschoonën, schoonmaken, 
opteemëu, term  bij ’t hooien, V; 52. 
opvorkën, met de vork toereiken, 
opzwillën, term  bij ’t hooien, V, 52. 
oofëndër, godsdienstonderwijzer, 
oogangëls, oogharen, 
oogënslag, oogenblik. 
ooghaarëu, wimpers, 
oo rt, *ƒ, Liter, 
ooriezer, oorijzer.
oostërt, in ’t oostelijk deel van het 

dorp.
oovërgaank, een laag draad op een 

klos.
ooïërliéndavërën, vlug over iets heen 

loopen.
oóvërwlnnen, krijgen. Hij èf ën kiend 

óvërëwunnën, een kind gekregen, 
oesterëch weer, buiig weer. 
paddë, pad.
paddëpistër, puistje op een ooglid, 
palmslag, toeslag bij verkoopingen. 
pampier, papier.
pannëkoekënblommën, prim ula’s, 
partien, sommigen. Partien zegt (zë) 

wel, d e t... ,  sommigen zeggen,dat. 
paarë, peer. 
paark, strook, 
paatërtjë, spel. 
pnavoot, turfschop, V, 54. 
pëstol, pistool, 
pelgastë, gepelde gort. 
peppë, tepel.

perkëment, kinderspel, 6. 
pettë, pet. 
peerd, paard, 
peerdëreepë, ruif. 
peordiezër, hoefijzer, 
peirómp, dik katnzool, V, 8. 
peupël, populier.
pinkë, kalf dat ongeveer een jaa r 

oud is *). 
pinkstërblomraë, gele lis. 
pisdoek, luier, 
pissëbed, kinderm atrasje. 
picpë, 1». pijp; 2». zijbeuk in  de 

kerk (oostër-, wcstër-, en bovën- 
piopë); 3°. soort val in de eenden
kooi.

piopënpurrëj stroo, pijpuithaler. 
piëpënstaalë, pijpesteel. 
piersteekëlëcli, vurig, van aardappels 

gezegd, 
plaggë, plag. 
plankiën ruien, spel, 22. 
plaatë, platte  knoop, V, 10. 
plaogë, vallende ziekte, 
plaostër, pleister, 
plessiën, broodje, 
ploegbalkën, ond. ploeg, V, 53. 
ploegstel, oud. ploeg, V, 53. 
ploegstraampël, stok , V, 53. 
plukliaorën, vechten, 
pluurës, pleuris.
poddëk in dë buul, boekweitenmeel 

m et gist en karnemelk, 
pollë, hoogte, 
pompë, pomp. 
pongël, zakje, 
pottien ruien , spe l, 25. 
pottierën, eten koken. Hij pottiert 

zeis, kookt zijn eigen potje, V, 40. 
poerë, fondament v. e. balk, V, 38. 
poessën, zaad van uitgebloeide paarde

bloem.
poetë, soort visch (welke?)

1) Als ergens een tweede kind geboren w ord t, zegt men van ’t eerste 
dat het naar ’t pinkënliokkë gaat.
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prakkezeerën, bepeinzen. 
p ratten, knorrig zijn. 
prebieren, probeeren. 
prentierën, presenteeren. 
preuyën, proeven, 
prikkëdil, kleinigheid, 
proppien, top v. e. boom. 
proels, pruilerig, 
proemë, pruim.
proemënkreuzë, gort m et pruimen, 
proot. Daor is proot van, daar wordt 

over gepraat, 
punter, schuit.
pnrrën ep dë naarm, kippevel op den 

arm. 
putte , put.
puus, (puussien), poes. 
puis, term  bij k inderspel, 4. 
radnaarm, ond. spinnew iel, V, 56. 
rap, n iet gaaf (o. a. van hout ge- 

zegd).
rapperëcli, barsterig . Eu rappcrëgë 

klompë. 
raom, raam. 
reddënierën, redeneeren. 
rëjaol, royaal, 
rekken, reiken.
reopë, 1°. w erktuig voor vlasbe

w erking, V, 55; 2”. ruif. 
reerën, 1°. huilen; 2°. loeien (van 

een koo). 
re l, verkwistend. En reië baos. 
reikaomë, haarkam , 
reizë, twee aan elkaar gekoppelde 

wagens; en roizë lieuj. 
reujën; van een koe wier vrucht 

telkens loslaat zegt men dat ze 
aan ’t roujën is. 

reuriezër, bakkersijzer om ’t vuur 
dooreen te halen, 

rik rak , toestel om een boom op een 
wagen te takelen, 

rllf t , kleedingstuk, V, 5. 
rllli;, oneffen plaats in ’t  land. 
ringen, (tu rf) opstapelen, 
rlnkholt, ond. m olen, 38. 
rlen, ond. molen, 37.

riesnat, soep. 
riezëbroi, rijstenbrei. 
roffel. Daor liej ën zwaorë roffel *n, 

dat is zwaar werk. 
roggëntien, broodje, 
roinbóm, term  bij k inderspel, 13. 
romp, oud. molen, 37. 
rongë, oud. w agen, V, 50. 
roof y. d. klonipë, bovenvóórstuk 

v. d. klomp, 
roor, druk.
roozëbui. Hij lief ën roozëbui, heeft 

kou gevat, 
rooi; urn die rooi, zóóveel ongeveer, 
roe, molenwiek, 39. 
roekëblad, kruizem unt, 
roekëdcussien, reukdoosje, 
roekën, ruiken, 
roepë, rups.
roestërëcli in ’t  kaor is een koe die 

na een ziekte eenigszins van k leur 
verandert, 

roetë, (roeticn), ru it. 
rönnen, rennen. 
rönnëwagSn, loopwagen, V, 45. 
russchën, een soort biezen, 
russëlën, opgooien, 19. 
m ug weer, ruw  weer. 
ruum, ru im , 24. 
ruut, '1°. onkruid; 2°. schurft, 
sam, sm euig, week. 
saabël, ond. molen, 37. 
saainën. Met saamës, roept iemand 

als hij ziet, dat zijn metgezel iets 
vindt.

saozëmën, voeden. Dat saozëmt beter, 
scliabbë, daklatte (verouderd), V, 3f>. 
scharrëmeie, soort llu itje , 27. 
scharrëweevër, meikever, 
schaarp, scherp, 
schaop, schaap, 
scliaorë, (schaortien), scherf, 
sqhaor weiland, x/j bunder. Maat voor 

weiland te Rouveen. 
uchermëzierën, drukte m aken (van 

kinderen), 
scliee veur ën dink, bang voor iets.



schee, dwarsplankje i. d. rugleuning 
v. e. stoel, 

scheerë, schaar, 
scheerwaark, ond. molen, 
scheurwortël, smeei'wortel, 
sclieutël, 1°. plank aan een steel 

om brood uit de oven te halen; 
2°. voor- en achterp lank i. d. 
miegebak; 3°. plank op zij en 
van voren in de toe-krulëwagen. 

schcuvël, 1°. schaats; schouvëls loopën, 
schaatsenrijden; 2«. eeltknobbels 
aan de pooten v. e. paard, 

schiftëch, scliuw, bang. 
schilder, p laat, prent, 
schinkë, ham.
schip, schip. Eu schip met zoerë 

appëls, een regenbui, 
scliippë, schop.
scliippersmussien, vingerhoedsplant. 
schippersweeltien, ouderwetsch spin

newiel, V, 56. 
schlw, vogelverschrikker, Y, 85. 
schier, zuiver, netjes; daar wordt 

’t  aordëch schier van, daar knapt 
het van o p ; schierë mes,
zuivere m est, zonder bijmengsel; 
ën schier maachien, een tenger 
meisje, 

scliienën, schijnen. 
schieTeloop, ond. m olen, 36. 
schobbëdag, dag om te luieren, 
schoddërëch, haveloos, slordig, 
schoft, tijdlang.
schol, ondiep. Schol bouwen, ondiep 

ploegen.
scholtë, schout, nog over in de 

plaatselijke benam ingen sclioltën- 
bos en scholtinnënlaud. 

schortë, rok. 
schoolë, school.
schoolmiddach, s’middags om 12 uur. 
schoopë, schop m et opstaanden rand, 

Y, 53. 
sclioc, ond. m olen, 38. 
selioef veur dë doem, geld.

schoeflen, spel, 26. 
schoevën, schuiven, 
sch ö lk , schort, 
schöttëlbaank, spel, 26. 
scliötteldoek, vaatdoek, V, 41. 
schöttelmaagd. Zie Y, 87. 
schöttëlrijë, bordenrek, V, 45. 
schorsteen, schoorsteen, 
schrao vleis, mager vleesch. 
schraon, naam  v. h. land wat ver

graven is om den stadwcgtemaken. 
Ook Oosterschraon. 

schraomërëcli, heesch. 
ën scliraotjammërtien van ’n jonchien, 

fijn, teer kind. 
schreen, (m et groote stappen) 

schrijden. 
schrieT en, schrijven, 
sch riew eggën s , schrijlings, 
sch ru u tëb u u l, schreeuwer, 
sclirnntën, schreeuwen, 
schupvat, emmer aan een steel, V, 54. 
schui, schuins.
schuurë, 1°. schuur; 2°. woonwagen, 
schuutë, 1°. schuit; 2°. beschuit, 
scliuutën, met een schuit (hooi) 

vervoeren, 
seezë, sjees.
sèns, gewoonlijk. Donderdags gaow 

sèns nao ïlöppelt. 
sikkerëcli, dronken, 
sittien, krijgertje, 
siepël, ui.
siëpeltriënë, iem. die steeds klaagt, 
sierp, stroop.
sjaal, dikke halsdoek voor m annen, 
sjokkien, drafje; op ’n sjokkien 

loopën.
sjokkien. Hij lièf dë aossën op ’n 

sjokkien, hij heeft plooien in zijn 
kousen, 

sjoep, soep.
slacht; ën slacht botter, 3 pond boter, 
slaclitënost, spek en vleesch. 
slag; 1». w ijk, b uurt v. d. gemeente, 

(in deze bet. verouderend); 2",
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um die slag, ongeveer zóóveel; 
3°. op slag, terstond, 

slaagën, gelijken.
slagbrüd, dekkers w erktuig, V, 54. 
slaghekkë, ’t  zelfde als een dreej- 

hekkë. 
slaon, vechten, 
slaat, sla.
slcboltc, slaapbol, papaver, 
slëmierëchien, kleedingstuk, V, 5. 
sleggë, ondiepe greppel als schei- 

teeken v. twee landen; Oldëmaots- 
sleggë. 

sleof, houten potlepel, 
sleep, d u n , te weinig goed aan 

hebbend.
sleepërt, plank aan een touw om 

’tlan d  vlak te m aken n a  het eggen, 
sleetël, slijts. 
slim , erg.
slingërdëslangër, kinderspel, 11. 
slingërhekkë, hek dat men even 

moet oplichten om he t te openen, 
sliepsteeu, slijpsteen, 
slietën, zolderbalken waarop de 

rogge komt te  liggen, 
sloffën, groote boonen. 
slop, slap.
slop, opening in de balken, V, 46. 
slootën, een sloot uitgraven, in orde 

maken, 
sloekën, slokken, 
sluas, sluis, 
smeu, zacht, week. 
smeulen, een soort heide, 
smietën, smijten, 
smokkiui, kusje, 
smolt, gesmolten varkensvet, 
smoel weer, w arm , groeizaam weer. 
smoorpannëcliicn, (steenen) pannetje, 
snarrë, ondeugend kind. 
snaorë, touw bijv. om een tol op te 

w inden, of ter overbrenging van 
k rach t, (spinnewiel, V, 56). 

snej, sneeuw.
«noltin, sneeuwen.

sneupën, snoepen, 
sniertien, ietsje.
snotdoek, suottërdoekien, zakdoek, 
snotdompë, het vuil a. d. neus. 
snoevën, ru ik en ; snoef ’t  ër is an. 
snöjën, snoeien, 
snuk, hik.
snurrëbot, botten schijfje m et twee 

gaatjes, waardoor touw tjes, zoo
danig dat men het kan doen 
rond snorren, 

snnarë, hetzelfde als snaare. 
sobbërëch, dik, gezwollen, 
spaondër, spaander, 
spelde, speld, 
speltien, kinderspel, 
spee, te kijk. Aj bot an diek woont, 

zit io wel wat spce. Als je  dicht 
aan den weg woont, zit je wel 
wat te kijk. 

speegël, 1°. spiegel; 2°. paneel, V, 44. 
speekë, spaak, 
spel, spuug, 
spelen, spuwen, 
speulën, spelen.
speundër; van een koe die n iet ge

kalfd heeft, zegt m en, hij lief al 
aordig spenndër, d.i. uier. 

spil, 1°. sport tusschen de pooten 
v. e. stoel; 2°. nij spil, noemt de 
kooiker jonge eenden die pas op 
de kooi aankomen, 

spilbalk, ond. m olen, 37. 
spinnëkop of spinnëköpër, spin. 
spinnekeupërsnöst of ra f, web. 
splekër, spijker, 
spiendo, etenskast, 
spient, koornm aat ('/» schepel?) 
spiet, afval v. vlas, V, 55. 
spietbussë, proppeschieter. 
spleutën, houten deel van de vlas

stengel.
splitkamp, in de lengte gedeelde 

kamp.
spoorstok, dwarshout a. d. dissel, V, 50. 
sprao, spreeuw.
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spraobak, kuip.
op dë spreo, term  bij vlasbewerking, 

V, 55. 
sprooband, balk, V, 37. 
sproetëls, zomersproeten, 
spuitë, kinderspeeltuig, 27. 
stalpaolën, palen waar de koeien 

aan staan, 
stalreië, rij stalpalen, 
stangen van dë cerappels, aardappel

loof.
stangëboonën wassen op den grond 

(tegenover: stokkëboonën). 
stappien, hekje, Y, 36. 
startklokkë, Y, 45. 
staalë, steel, 
staamërën, stotteren, 
staarvën, sterven. Mak staarvën as 

’tn ie t  waor is. 
staavë, ding, hoep. 
të staon koomën, te stade, 
staon, staan. Ik heb ër nog geen 

staon bij ëhad, nog n ie t over na
gedacht, 

ilet stekt mij, dat kwetst mij. 
stel, oud. ploeg, V, 53. 
stëmpël, stam per in een proppe- 

sohieter, 27. 
stendert, ond. molen , 35. 
stennën, steunen, hijgen, 
stertë, staart, ond. ploeg, Y, 53. 
stee, plek, pijnlijke plek. 
steegë, zandweg, V, 35. 
steenbalk, ond. molen, 35. 
steengooiën, spel, 20. 
steenkettën, staketsel, 
steerën, ster.
steernscliot, gruis van een s te r, 

V, 94. 
zo steilë, zo even. 
stcucliien, oogenblikje. 
stikkë, houten pen (bijv. om een 

hek te sluiten), 
stikkëldraod, prikkeldraad, 
stikziendë, bijziende, 
stillë weozën, bidden voor en na  de 

middag.

stip in ’tg a t ,  boekweiten meel met 
zeulo melk. 

stippiesdag, V, 80. 
stiel, balk, V, 37. 
stiessël, stijfsel, 
stobbë, tronk.
stekmannëchien, oude m u n t, V, 8. 
stork, ooievaar, 
stoovë, stoof.
stoelstaapël, pool v. e. stoel, 
stoevën, stuiven.
stöppëlkattien, katje dat geboren 

wordt als de stoppels op ’t veld 
staan (Aug.) 

stonwë, waterkeering. De Börken- 
stoüw, de Stouwdiek. 

straampël, gaffel, 
strempies, ond kleeding, Y, 5. 
strengëbeezën, aalbessen, 
strleekien deurloopën, spel, 5. 
strik, stuk  hout dat tegen liet 

handvat van de zeis losjes be
vestigd is, en waarmee de zeis 
gestreken wordt na het aanzetten 
met den wetsteen, 

strikzied. Hij zit op strikzied, (hij 
is onklaor), hij is onwel, 

strieken, strijken. 
striekëb(r)örd, ond. ploeg, Y, 53. 
striekëplankë, dekkerswerktuig, V,54. 
striekharke, zie noot op bl. 52. 
strijën, strooien; messtrijen, m est 

strooien.
strijingë, strooiïng onder de koeien, 
struupën, afstroopen. 
studie, liefhebberij. Kerel, wat hef 

hij en studie an haarkën. 
stukkien, i “. plak stoete; 2°. opzetsel 

op een schort, Y, 6; 3°. stukkien 
achterleggen, spel, Y I, 7. 

stutkarrë, schuif k a r, Y, 53. 
stuukën. Turf stuukën, aan bultjes 

zetten, 
stuuvër, stuiver.
stuit verder, term  bij ’t knikkeren, 25 
suk, suk, woord waarmee men koeien 

bijeenroept.



suukër, suiker, 
suukermopplen, koekje, 
tacliëntig, tachtig, 
takkë, ond. spinnewiel, 
tam, honk , 5. 
tangë, tang.
taampër, zu u r, samen trekkend, 
taarpëntien, terpentijn , 
taatë, vader (door kleine kinderen 

gebruikt), 
taatër, ond. ploeg, V, 53. 
taofël, tafel, 
taofëllaa, latafel.
taofëlblök, plankje onder de tafel, 
taofëltien, tafeltje op den schoorsteen, 

V, 38. 
tao j, taai. 
rëruggë, terug.
telgarvën, de vier garven, die men 

op den koop toe geeft in een 
viem. 

téstëlëk, kieskeurig, 
tcegënholdërtien, spel, 26. 
teumëcli, niets doend. Altied teumëch 

zitten, det kuj ook niet. 
tilbër, roerend goed. 
tied, tijd. Hut dë tied, overleden, 
tiedkortingë, tijdkorting, 
tiech, gereed, klaar. Hej ’t  lieuj al 

tiech J 
tieloozë, narcis, 
tienë, tien. 
tierek, kastje, 
tiessën, niezen.
liezen; wollë los tiezën, u it elkaar 

halen, 
toltër, schommel, 
tonge, tak .
toppiën lieuj, handjevol hooi. 
toofë, bundeltje stroo , V, 38. 
tooftnussë, m u ts , V, 7. 
toelieurdër, hoorder (die n aar een 

vreemden dominé luistert), 
toukë, toef.
toe-krulï'naaKi'ii, kruiwagen m ctplan- 

ken; Achoutols, op zij en van

achter. (Een lössë krulëwaagën. 
heeft alleen een achterrek), 

toesseboltë, lischdodde. 
tootë, naaf.
toetert, kindertrom pet. 
toetniussë', m u ts , V, 7. 
tootreust, toestemmiug. 
tóeraakë, zoo vaak. Ik heb ’t  um al 

toevaakë ëzegd en hij wil ’t  uiot 
doen.

toevëdan, binnenkort, 
tóeveulë, verscheiden. Hoeveulë volk 

of ter was, det wee ’k neet, maar 
daor waren der wel tóeveulë. 

tömmerman, tim m erm an, 
tooboltë, ond. wagen, V, 50. 
trappierën, betrappen, te pakken 

krijgen, 
traon , traan.
trecmë, sport v. e. ladder, 
troefël, troffel.
turfgraver. Honger as ën turfgraver, 
turfspa, V, 54.
tusschën twee ën beiden, tusschen 

beide, zóó zóó, as ’t  zo wat 
ansteet, en zo wat neet. 

tuucli, linnengoed, 
tungun. Hij kan ’t  neet langer tungen 

det hij z it, hij kan ’tn ie t  langer 
uithouden om te zitten. Als A 
met B iets wil ru ilen , en ’t  lijkt 
B onvoordeelig, dan zegt h ij: ik 
kan ’t  neet tuugen. 

tuuchkeetël, ketel voor de wasch, 
V, 42.

tnnchliende, touw om de wasch op 
te hangen, 

tweerndink, w erktuig bij vlasbe
w erking, V, 57. 

twiegiezër, dekkersinstrum ent, Y,54. 
umtied, binnenkort, 
ummëlmntën, ruilen, 
unimëdreejën, omdraaien, 
uiumënielen, (een door een plank 

geslagen spijker) omslaan, 
mitblaozën, uitblazen.
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uutgaon, uitgaan. 
untlaot, ond. huis, V, 38. 
uutlaotënd, wild, uitgelaten, 
uutreedën, uitkam men, 
uutsehaorën, (de kousen) uitschoppen, 

(van kinders gezegd), 
uutsnoovën, uitsnuiten. Snoef dë 

iieuzc is uut. 
uutwassën, uitgroeien (uit een klee

dingstuk). 
valhoed, dik zwart kinderhoedje. 
van, familienaam. De familienamen 

worden weinig gebru ik t, veelal 
noemt men iem and óf m et een 
bijnaam , óf men spreekt van 
Albert’s Jan , Klaos (de zoon) van 
Jan die l ijs  hèf, (getrouw d heeft) 
enz.

vang, ond. molen, 37. 
vangërtien, krijgertje, 
vaaltën, (mest) tot een vaalt zetten, 
vaarën, rijden iu een wagen, 
vaarkën, varken, 
vaarkënbrulftë, zie Y, 80. 
vaarkënhekkë, geraamte van latten  

om op een wagen te zetten, 
V, 51. 

vaarvë, verf. 
vaarvër, verver.
vaartë, v aart, (in ’t bijzonder de 

Dedemsvaart). 
verbluft, overbluft, 
vërdaanën, vergaan (vooral van hout 

gezegd).
verduld; wel verduld, wel verbaasd, 
vërdweelën, verdwalen, 
vëreeringë, geschenk, 
vërhebbën (wederk.), zich vergissen, 
vërliuuzëlën, verhuizen, 
vërliekëdierën, 1°. (een terrein) ver

effenen; 2°. (goederen) gelijkelijk 
verdeelen. 

vërlössien, spel.
vërluun, verluiden, doodsklok luiden 

voor iemand, 
vërnomstëch, slim , vernuftig.

vërpouding, grondbelasting, 
vërroppën, baldadig vernielen, 
vërscheel, verschil, ruzie, 
vërschillëch, tw istziek, oncenig mot.

Zij bent altied vërschillëch. 
vervangen wezen, kou gevat hebben, 

ledepijn hebben, 
vërveerd, verschrikt. Wat kiek ie 

verveerd toe. 
vërwiggëlën, heen en weer bewegen.

Ik kan die psol niet venviggëlën. 
vërzien. Wat weej der op verzien, dan 

zal ik . . . .  wat heb je  er voor 
over, dan zal ik. 

verzoorën, verdorren, 
veegë, bang; daar was hij veegë veur, 

angstig voor. 
veelëwagën, vrachtwagen die in den 

ouden tijd over de Yeluwe n aar 
Amsterdam trok. 

veerë, vier. 
veerkautëch, vierkant, 
veertienë, veertien, 
veertë, verte.
veersë, koe die twee jaar oud is. 
veugël, vogel, 
veulë, veel.
veur, voor; vuernuus, voor in huis. 
veurbij, voorbij, 
veurdeel, voordeel, 
véürdeurë, voordeur, 
veurdéürë, vóór ’t huis. 
véurliendë, touw, Y, 50. 
véurspooksël, voorteeken. 
véurzeumë, ond. molenwiek, 
visweiër, vischvijver. 
vielë, vijl.
viem, vim , 100 bos riet of 100 

garven stroo. 
viendën, vinden, 
viefschaft, kleedingstof, Y, 5. 
vïevë, vijf.
vxezël, soort dommekracht, 
vlasreepë, toestel bij vlasbewerking, 

V, 55.
vlaakën, vlechtwerk van tw ijg, ge-



hruikt als b ru g  over een s lo o t'). 
vlcorbos, vlierstruik, 
rlol, vlies op gekookte melk. 
vlelN, vleesch.
vlcinwiemë, plaats aan den zolder, 

-vvaar het vleesch h a n g t , Y, 41. 
vleukën, vloeken, 
vloersteen, vierkante platte steen, 
vlocrzand, w it z an d , V, 36. 
vlössien, spel, 6. 
v lucht, ond. spinnew iel, V, 56. 
vlugge, gezond. Bej noch goed vlugge 1 
volde, 1“. plooi, vouw; 2°. scharnier, 
volk, huisgenooten, Y, 77. 
voegspiekër, spijkervormig ijzer om 

de m uren te voegen, 
voel, nageboorte van een dier. 
voerkistë, ond. wagen, 
voerlakën, soort laken , V, 56. 
voortdanlëk, aanstonds, 
völ, veulen.
vörrël, verre l, vierdepart, 
vraogën, vragen.
vraogëndreet, vraagal, ecnë die oc 

’themp van ’tg a t  vriig. 
vreengë, planken hek. 
vrommës, vrouw.
vroog, (vergr. trap, vroogdër), vioeg. 
vrömt, vreemt. 
vurtbrengën, zoek maken, 
vuurplaatë, ijzeren plaat onder of 

achter den vuurpot, 
wacht; eene dë wacht nazeggen, 

iemand eens flink de waarheid 
zeggen, 

nallee, wat blief, 
wanne (wannëchicn), schelp, 
wapsë, wesp.
want, 1°. handschoen m et een duim , 

zonder vingers; 2°. m aat voor 
bouwland (ruim  110 M.?) 

waagënliaokë, ond. wagen.

waarën, (reflex); waa(r)toe, pas op, 
uit den weg. 

waark, werk. Bij dë waarkën, bij 
of in huis. 

waark/.uchtëcli, ijverig, 
waor, waar.
waornaarëns, waar ergens, 
waorschouwën, waarschuwen, 
weddë; in dë weddë loopën, om 

’t hardst loopen. 
weg; hij is al weg, is al overleden, 
wegbrengën, zoek maken, 
wegkroepertien, verstoppertje, 
weltërën, van paarden gezegd, zich 

op den rug wentelen, 
weedëman, weduwnaar, 
weedëvrouw, weduwe, 
weegë, wieg. 
weekë, m annetjes-eend. 
woelë, 1°. eenige; weelë appels, 2°.

w ie , weelë hef det ëzegdl 
weemë, pastorieland (Rouveen). 
weerdë, Waarde.
wocrummëtrouwën, echtscheiding aan

gaan.
weetërën, (vee) drinken geven, 
weezëboom, paal bij hooiopladen ge

b ru ik t, Y, 50. 
welt, Turkse weit, mais. 
wikkën, voorspellen (wichelen), 
w ille, plezier.
willëm, munt(zijde) van een cent. 
wissë det! uitroep ter bevestiging, 

zeker 1 
wiodweg, ver weg. 
wielbaank, ond. spinnewiel, V, 56. 
wielnaarmpies, ond. spinnewiel, V, 56. 
wiendëldaorë, wiendheksë, wervelwind, 
wien, wijn. 
wiendroevë, wijndruif, 
wicpëdoorn, bottelroos, 
n ierë; in dë wierë, in  de war.

1) Tegenwoordig m aakt men meest planken bruggen.
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wies, wijs. Eenë wat wies maakën, 
iern. wat aan ’t verstand brengen, 
duidelijk maken, 

wievenmaol, zie V, 82. 
wonsëdacli, woensdag, 
worf, ond. huis, V, 48. 
worgliolt, soort w ilg, 27. 
wortëldacli, werkdag, 
woord; hij lief ’t  woord det . . ., er 

wordt van hem gezegd dat. 
wrangen; de koe wrangt, als de melk 

n iet goed i s , dik wordt, 
wuunst, wensch. En jonclüen en ën 

maa<;liien is riekëmans wuunst. 
zaklappën, spel, 19. 
zaod, rogge, 
zaosëm, voedsaam. 
zaotërdach, zaterdag, 
zeggepollë, soort zode (onbrand

baar).
zeliezër, oud. wagen, V, 50. 
zeljammërëcli, verdrietig, n iet goed 

alleen kunnende wezen. Als van 
twee paarden uit een stal een 
sterft, wordt ‘t audere wel zel- 
jammërëcli. 

zendë, zeis. 
zessë, zes. 
zetter, schatter, 
zetting, (gem eentebelasting, 
zeijër, zaaier, 
zeejvat, zaai vat. 
zeerëcli, pijnlik.

zeertë, pijn. Zeerte in dë kop, in il 
Jniuzën, hoofdpijn, kiespijn, 

zeulë melk, gekookte karnem elk, 
zeundach, zondag, 
zeuvën, zeven, 
ziftë, zeef. 
ziedëpampier, vloei, 
ziel, sloot, 
zieldeurë, V, 46. 
zoddë, brandbare heideplag, 
zolt, zout.
zoegër, kamperfoelie.
zoegën of zoevën, zuigen.
zoor, verdord.
zuks, zulks, zoo iets.
zuiver, zilver.
zundë, zonde.
zunnë, zon.
zunnën, in de zon zetten, 
zwaa, term  bij ’t hooien, V, 51. 
zwaai, zie zwee.
zwad, term  bij ’t hooien, V, 51. 
zwalvërsnöst, zw aluwnest, V, 92. 
zwaarm, zwerm, 
zwaarvën, zwerven, 
zwaogër, zwager, 
zweevël, zwavel.
zwee of zwaai, verstelbare winkel 

haak.
zwil, term  bij ’t hooien, V, 51. 
zwiemëlën, zwaaien. Kiek die drunkè 

kerel is zwiemölën. 
zwommen, zwemmen.

C. H. E b b i n g e  W u b b e n .


