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Voorwoord

Thans komt de IJsselakademie er na zoveel jaren toe, de Woordenlijst van het dialect 
van Kuinre van Roelof Kamman uit te geven, en is mij, Roelofs broer Jan, gevraagd een 
voorwoord in het boek te schrijven, waar ik graag aan wil voldoen.

In de woordenlijst beschrijft Roelof Kamman, geboren in 1895, de gesproken woorden 
van Kuinre, een dorpje aan de Zuiderzee.
Na zijn pensionering heeft hij er veel tijd aan besteed: iedere dag werkte hij eraan, 
alsmede zijn zwager, de heer IJ. Oost.
Met deze woordenlijst heeft hij een stuk historie van Kuinre weergegeven.

Kuinre, 1988 J. Kamman





Verantwoording Ph. Bloemhoff- de Bruijn

Het manuscript Woordenlijst van het dialect van Kuinre werd door Roelof Kamman 
afgerond in 1969. Het kwam, met een kopie ervan, terecht in de bibliotheek van het 
Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, opdat geïnteresseerden het 
zouden kunnen raadplegen.
In 1970 wijdde Prof. dr. K. Heeroma, hoogleraar-direkteur van datzelfde instituut er een 
artikel aan in de Driemaandelijkse Bladen. Hij schreef onder meer:
’Een uitvoerig manuscript als dat van Kamman zal wel nooit in zijn geheel gepubliceerd 
kunnen worden: het is eenvoudig niet te betalen, niet door de plaatselijke dialect
sprekende gemeenschap en ook niet door ’de wetenschap’.’
Met de oprichting van de IJsselakademie kwam evenwel de mogelijkheid van een uitgave 
in zicht. Nadat hij in 1978 als dialektmedewerker bij de IJsselakademie in dienst was 
getreden, nam Henk Bloemhoff de kopie van het manuscript mee naar Kampen, met de 
bedoeling het manuscript te zijner tijd uit te geven.
Daartoe moest, vond hij, wel de Nederlands-Kuinderse woordenlijst worden omgezet in 
een Kuinders-Nederlandse. Het was en is immers gebruikelijk, alfabetische dialektwoor- 
denlijsten zó in te richten dat men het dialektwoord in de reeks lemma’s kan opzoeken, 
waarbij de betekenis, in het Nederlands, achter het dialektwoord komt te staan. De heer 
W. Ratelband, tijdelijk administratief medewerker bij de IJsselakademie, bracht de 
woorden en betekenisomschrijvingen op fiches over, ter voorbereiding van een Kuin
ders-Nederlandse woordenlijst.
Nadat Bloemhoff in 1981 een andere betrekking had gevonden en ik zijn werk bij de 
IJsselakademie had overgenomen, ben ik een tijd lang bezig geweest met het realiseren 
van een Kuinders-Nederlandse woordenlijst, waarbij ik de betekenissen van de Kuinder- 
se woorden zo nauwkeurig mogelijk wilde omschrijven. Dat laatste bleek echter toch een 
te lastige opgave. Het kwam nl. dikwijls voor, dat de exacte betekenis van een Kuinders 
woord niet direkt viel af te leiden uit Kammans gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
de woorden waspot en duveltjen. Denkelijk behoefden naar de opvatting van Kamman 
deze woorden geen nadere verklaring, want hij noteerde achter waspot eenvoudig ’was
pot (fornuispot); klein: duveltjen.’
Het Nederlandse woord rijtuig vertaalde Kamman met rietuug, brik, utrechse wagen, 
maar op basis van deze gegevens kon ik de drie dialektwoorden niet voldoende nauw
keurig ’terugvertalen’. Nederlands boeren (ww) is volgens Kamman in het Kuinders 
boeren, en dat betekent in zijn dialekt o.a. ’zaken doen’. Maar als het Kuinderse woord 
boeren moet worden omschreven, welke andere betekenissen behalve ’zaken doen’ 
moeten dan vermeld worden?
Nadat ik een hele serie van dit soort 'probleemgevallen’ had verzameld, heb ik kontakt 
gezocht met enkele autochtone Kuundersen: mevrouw M. de Boer-Kamman (een tante-
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.zegster van Roelof Kamman), de heer Y. de Boer en de heer H. Kroes. Zij konden mij heel 
veel nieuwe informatie verstrekken. Ze legden geduldig uit dat het woord rietuug het 
algemene woord was voor rijtuig, dat een brik een ’rietuug’ met vier wielen inhield waar 
je achter in kon stappen, en dat een utrechse wagen een tentwagentje was, zoals de dokter 
er vroeger een had. Bovendien kenden ze nog de zgn. tilbury.
Boeren bleek naast ’zaken doen’ ook ’een boer laten’ te betekenen, maar nu juist niet ’het 
boerenbedrijf uitoefenen’. Voor deze laatste betekenis gebruikt men in Kuinre het woord 
boerken. Het duvelt jen kenden de Kuundersen allemaal nog wel van vroeger, en om me 
helemaal duidelijk te maken hoe zo’n kacheltje (!) eruit zag, tekende de heer H. Kroes er 
een voor mij.
N a drie lange gesprekken met de informanten uit Kuinre (de laatste maal zonder mevr. 
M. de Boer, maar mèt de echtgenote van de heer Kroes) was mijn vragenlijst voor 
ongeveer een vijfde deel afgewerkt, en was het ook duidelijk geworden dat het Kuinders 
van nu enigszins afwijkt van het dialekt dat Roelof Kamman beschreef. Dat is eigenlijk 
ook geen wonder: Kammans Kuinders immers is het Kuinders van het begin van deze 
eeuw. Zou ik nu de toegevoegde informatie van mijn zegslieden in de woordenlijst van 
Kamman verwerken, dan zou de lijst niet alleen ’oude’ maar ook ’nieuwe’ woorden gaan 
bevatten; bepaalde betekenisomschrijvingen zouden veranderen, terwijl andere woorden 
en betekenissen, die in eerste instantie bij mij géén vragen opriepen, nog eens nagevraagd 
zouden moeten worden.
Het zal duidelijk zijn dat er dan een heel andere woordenlijst zou ontstaan dan de 
oorspronkelijke van Kamman.
Daarom besloot ik af te zien van verdere vraaggesprekken met mijn zegslieden en de 
woordenlijst van Kamman uit te geven zoals hij die had nagelaten.
De meeste opmerkingen met betrekking tot de grammatika echter heb ik eruit gelicht. 
Ik bespreek ze afzonderlijk in Enkele grammatikale bijzonderheden. In dat inleidende 
hoofdstuk heb ik een klein deel van de gegevens van mijn zegslieden verwerkt; het overgrote 
deel ervan is op de IJsselakademie in een kaartenbak terug te vinden.
Door al het voorbereidende werk, onder andere door dat van de heer Ratelband zoals 
hierboven omschreven, bleek het vrij eenvoudig om aan de Nederlands-Kuinderse woor
denlijst van Kamman een lijst van Kuinderse woorden toe te voegen, met verwijzingen naar 
de lijst van Kamman, zodat toch de bruikbaarheid van de woordenlijst is vergroot.

Kamman hanteerde in zijn Woordenlijst een min of meer fonetische spelling, waarmee hij 
de uitspraak van de woorden zeer nauwkeurig kon weergeven.
Tijdens het tikken van Kammans manuscript op de tekstverwerker, bleken echter niet alle 
door Kamman gebruikte tekens te kunnen worden overgenomen. Daardoor was ik helaas 
genoodzaakt de volgende wijzigingen in de spelling van Kamman aan te brengen:
-  schwa werd ’e’ ;
-  boven en onder de regel geplaatste tekens werden waar mogelijk weggelaten, waar dat 

minder gewenst is, vervangen door op de regel geplaatste tekens.
Enkele voorbeelden: loe“:rn > loe:rn, jaagr^ % jaagng, Fraas > Fraans, eevm% eevm, 
ambrer^ » ambrengng, spaa'n % spaarn.
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Om te laten zien wat Kammans bedoeling was geweest, is de oorspronkelijke spelling in 
diens Inleiding tot de woordenlijst gehandhaafd, en zijn de nodige fonetische tekens 
daarin handmatig aangebracht.

De spelling van de Kuinderse woorden in de door mij toegevoegde Kuinderse woorden
lijst, alsook in deze Verantwoording en in Enkele grammatikale bijzonderheden wijkt af 
van de schrijfwijze van Kamman zelf (zie zijn Inleiding tot de woordenlijst).
Ik heb voor de Kuinderse woorden een schrijfwijze gekozen die vrijwel identiek is aan de 
in de Stellingwerven gebruikelijke en door de Stichting Stellingwarver Schrieversronte 
vastgestelde spelling. Men heeft zich bij het ontwerpen van die schrijfwijze destijds 
zoveel mogelijk gericht naar de spelling van het Nederlands.
Dat levert winst op wat het zetwerk en de leesbaarheid betreft, maar gaat ten koste van het 
weergeven van de uitspraak.
Tot besluit van deze Verantwoording wil ik graag allen danken die in een eerder of later 
stadium aan de totstandkoming van deze uitgave hebben bijgedragen.
De heer Jan Kamman, broer van Roelof, die ik in de zomer van 1988 bezocht en die ik 
toen bereid vond, een Voorwoord voor het boek te schrijven, heeft helaas het verschijnen 
ervan niet meer mee mogen maken. Hij overleed op 88-jarige leeftijd op 12 februari 1989.
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Enkele grammatikale bijzonderheden Ph. Bloemhoff-de Bruijn

0. Inleiding

De woordenlijst van Kamman is méér dan alleen een lijst van woorden met de erbij 
horende betekenissen en toepassingen in het ruimere verband van woordgroep of zin. De 
auteur schenkt onder meer ook aandacht aan grammatikale verschijnselen als het geslacht 
van de zelfstandige naamwoorden (in het manuscript vindt men tussen de ingangen onder 
geslacht enkele opmerkingen hierover en voorbeeldzinnen met voornaamwoordelijke 
aanduidingen), aan de gebruiksmogelijkheden van het lidwoord (onder lidwoord) en aan 
de gebiedende wijs (onder gebiedende wijs).
De meeste van Kammans opmerkingen die betrekking hebben op dergelijke grammatika
le verschijnselen heb ik uit de lijst gelicht en in § 3 van dit hoofdstuk bijeengebracht.
In § 1 en 2 worden verschijnselen toegelicht waarover behalve Kamman ook reeds andere 
auteurs het een en ander hebben opgemerkt: de aanspreekvormen van het persoonlijk 
voornaamwoord (§ 1) en het verkleinwoord (§ 2).
Wat Kamman meedeelt over spelling en uitspraak van h, sch/sk en z, heb ik in de lijst 
onder de betreffende lettertekens laten staan.

1. De aanspreekvormen van het persoonlijk voornaamwoord

Het Kuinders kent geen speciale beleefdheidsvorm van het persoonlijk voornaamwoord: 
iedereen wordt met jie (enk.) aangesproken. Wil men beleefd zijn, zo schrijft Kamman, 
dan gebruikt men de derde persoon: meneer, (de) juffrouw, (de) dominee, (de) dokter... 
In godsdienstige taal wordt het Nederlandse gij of «  gebruikt.
Je  en j ’ zijn de vormen die in onbeklemtoonde positie optreden:

Daor gaoj’ henne ’daar ga je naar toe’ of ’dat komt niet goed!’
H ej’ dat wel weten ?
Dat weet je toch wel?

De objectsvorm bij jie is jow; deze vorm is gelijk aan die van het bezittelijk voornaam
woord. ]ow  kan ook verbogen worden: dat is jowweng ’dat is het, de jouwe’.
’Jullie’ is in het Kuinders julen,jowlen of jielen. Hiervan wordt jielen, aldus Kamman, wèl 
als subject, maar niet als object gebruikt. Het bezittelijke voornaamwoord hierbij luidt 
volgens Kamman jullen of jouwel.
Vroeger werd het dialekt van Kuinre wel getypeerd met het volgende zinnetje, zo geeft hij 
op:
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Aanspreekvor
men in Oost-Ne- 
derland (de oor
spronkelijke 2' 
pers. mv.).
Naar: Kloeke
1952 (1920).

J f
1 

* 
y

- 
v

f
i

Jowludens moeders geitjen loopt in oonsludens moeders bleekjen.

Dat het Kuinders samen met het dialekt van Blokzijl wat de aanspreekvormen betreft een 
aparte plaats inneemt in vergelijking met de dialekten van overig Noordwest-Overijssel, 
heeft Kloeke in 1920 al laten zien in ’De aanspreekvormen in de dialecten onzer noordelijke 
provinciën’, een artikel dat in 1952 werd opgenomen in zijn Verzamelde Opstellen. 
Kuinre en Blokzijl blijken de enige Overijsselse plaatsen waar jie voor ’jij’ gezegd wordt 
(zie de kaart); in overig Noordwest-Overijssel zegt men ie.
In het begin van de jaren zeventig noteerde Entjes overigens, toen hij opnamen maakte 
voor deel 14 van de Reeks Nederlandse Dialektatlassen, in Kuinre verscheidene malen 
en in Blokzijl éénmaal ie in plaats van jie.
Wat de objectsvorm jow  betreft, sluit Kuinre zich wèl aan bij het omringende gebied (zie 
de kaart); Blokzijl heeft vandaag de dag echter jou (en niet jow, zoals Kloeke blijkens 
diens kaart nog noteerde).
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Sassen geeft in zijn dissertatie Het Drents van Ruinen uit 1953 jou op voor Blokzijl en 
Blankenham (p. 282).

’Jullie’ is volgens Kloeke (t.a.p.: 18) in Kuinre jullen (zowel in subjects- als in objectsposi- 
tie) oijeluden en in Blokzijl jieluden, waarbij jouluden de objectsvorm is. Jullen wordt 
door Kamman slechts genoemd als bezittelijk voornaamwoord, maar wordt thans in 
Kuinre gebruikt als persoonlijk èn bezittelijk voornaamwoord. Sassen (t.a.p.) merkt 
op dat Kuinre voor jieluden heeft (met als bezittelijk voornaamwoord jouludens)
en Blokzijl juul, maar Entjes noteerde voor de R N D  in Blokzijl jullen en éénmaal ju l
lie.
In enkele plaatsen in Noordwest-Overijssel die aan de grens met de Stellingwerven 
liggen, n.1. Oldemarkt, Ossenzijl, Steenwijkerwold en Eesveen komt jim  of jum  voor. 
Elders in Noordwest-Overijssel kent men geen aparte meervoudsvorm en gebruikt men 
ie (Sassen: t.a.p.).

de besproken aanspreekvormen in het Kuinders in schema:

Nederlands Kuinders
jij jie/je
(subject, enk.v.)

jou jow
(object, enk.v.)

jouw jow
(bez.vnw., enk.v.)

jullie julen, jowlen, jielen (Kamman) /  jullen, jelu-
(subject, mv.) den (Kloeke) /jieluden (Sassen) / jullen (he

dendaags)

jullie julen, jowlen (Kamman) / jullen, jeluden
(object, mv.) (Kloeke) /jullen (hedendaags)

jullie jullen, jouwel (Kamman) / jouludens (Sas-
(bez.vnw., mv.) sen) / jullen (hedendaags)

2. Het verkleinwoord

Kuinre onderscheidt zich met Blokzijl niet alleen wat de aanspreekvormen betreft van 
overig Noordwest-Overijssel maar ook inzake de verkleinwoordvorming.
Dat constateerde Kloeke al in zijn artikel ’Ostniederlandische Diminutiva’, dat hij in
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1929 schreef, en dat, evenals bovengenoemd artikel over de aanspreekvormen, in 1952 in 
zijn Verzamelde Opstellen is opgenomen.
In heel Noord-Overijssel, d.w.z. het gebied ten noorden van de lijn Genemuiden - 
Hasselt - Dedemsvaart en in het aangrenzende Stellingwerf gaan de verkleinwoorden 
volgens Kloeke (t.a.p.: 81) uit op -ien, zonder dat umlaut optreedt (koegien, lampien, 
pottien), terwijl ten zuiden van deze lijn sprake is van -ien met umlaut (kügien, lampien, 
pöttien) (t.a.p.: 82).

Kuinre, Blokzijl en Vollenhove hebben een afwijkende verkleinwoordvorming. 
Vollenhove vormt volgens Kloeke een enclave in het umlautloze gebied; dit dialekt heeft 
verkleinwoorden zonder umlaut, bijv. musien 'muisje’ (naast muus), usien ’huisje’ (naast 
uus) en skoegien 'schoentje’ (naast skoe), maar ook verkleinwoorden mèt umlaut, bijv. 
sköpien 'schaapje’ (naast skaop), vogelden Vogeltje’ (naast vogel) en vütien ’voetje’ (naast 
voete).
In Kuinre zegt men volgens Kloeke beetjen, blaadjen, brukjen 'boterham’, husien ’huisje’ 
(naast huus), lampien, musien (naast muus), nefien 'neefje', potjen, skoegien 'schoentje', 
voegeltjen, voetjen, in Blokzijl moppien, muusjen (naast muus),potjen, uusjen (naast uus) 
en voegeltjen (t.a.p.: 84). Hieruit blijkt dat men in Kuinre en Blokzijl zowel verklein
woorden op -ien als op -jen heeft.

In het artikel ’Het dialect van Kuinre’ dat Heeroma in 1970 in de Driemaandelijkse 
Bladen publiceerde naar aanleiding van het ontvangen van Kammans manuscript Woor
denlijst van het dialect van Kuinre, stelde hij aan de hand van de vele verkleinwoorden 
die Kamman gaf, een regel op voor de vorming ervan. Deze regel abstraheert overigens 
van bepaalde details die wèl aan de orde komen in de beregeling van de verklein
woordvorming zoals die gegeven werd in een tweetal later verschenen artikelen van 
Bloemhoff (1980 a en b; zie hierna). Heeroma’s regel luidt als volgt:
'N a de explosieven k en t is het suffix steeds -jen, na l ,r tn n  steeds -tjen, na de explosief^ 
en de spiranten/, 5 en ch steeds -ien, na m steeds -pien en na vocalen steeds -chien.’ 
Voorbeelden (ontleend aan Heeroma 1970: 157): 
met verkleinwoord op -jen: 
bak - bakjen
brokke - brokjen (met verlies van de 'stomme e’; vgl. Bloemhoff 1980a: 110) 
hoed - hoedjen 
lot - lotjen
met verkleinwoord op -tjen\ 
baal - baaltjen
baord - baordjen (met verlies van -t; vgl. Bloemhoff t.a.p.: 113)
hane - haantjen (met verlies van 'stomme e’)
met verkleinwoord op -ien:
grap - grappien
(kopen) - kopien ’koopje’
lief - liefien ’vrouwenonderkleed’
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neve - nefien (met verlies van 'stomme e’) 
vis - vissien
beest - bezien (met verlies van -£; vgl. Bloemhoff t.a.p.: 111) 
brugge - bruggien (met verlies van 'stomme e’)
lucht - luchien, lichien 'lichtje' (met verlies van -1; vgl. Bloemhoff t.a.p.: 111 - 112)
met verkleinwoord op -piert:
bloeme - bloempien (met verlies van 'stomme e’)
bliksem - bliksempien
aovend - aovenpien (met verlies van -t; vgl. Bloemhoff t.a.p.: 111)
(uitspraak volgens Kamman: oavmt - oavmpien) 
met verkleinwoord op -(e)gien: 
la - lagien 'laatje'
bujje - bujgien 'buitje'; buie - buigien 'buitje' (met verlies van 'stomme e ';;’ =  halfvokaal, 
vgl. Bloemhoff t.a.p.: 112)
balie - ballegien (zonder verlies van 'stomme e’; vgl. Bloemhoff t.a.p.: 112)
karre - karregien (idem)
man - mannegien (vgl. Bloemhoff t.a.p.: 113)

Heeroma meent dat het naast elkaar voorkomen van -jen en -zen-vormen als volgt 
verklaard moet worden: Blokzijl en Kuinre zouden een hollands -(t)jen hebben kunnen 
overnemen in de 17e eeuw dat in de plaats kwam van een verkleinwoorduitgang met 
gevocaliseerde;: -(g)ien. Later zouden Blokzijl en Kuinre ieder op eigen wijze met dit 
-(t)jen zijn omgegaan, en zouden er ten dele weer -ien-xormen uit zijn ontstaan (Heero
ma 1970: 158).

O f de door Heeroma geschetste ontwikkeling in feite wel heeft plaatsgevonden, wordt 
ernstig betwijfeld door Bloemhoff in een tweetal artikelen over de verkleinwoordvor
ming in het Kuinders (1980a en b), waarvan het eerste een meer populaire versie is van het 
uit twee delen bestaande tweede. Laatstgenoemde auteur geeft in deze artikelen een 
gedetailleerde beregeling van de verkleinwoordvorming in het Kuinders. Hij komt op 
grond van de door hem opgestelde 'geordende set van regels, waarbij blijkbaar het 
interpretatievermogen van de spreker nl. met betrekking tot de kontekst een grote rol 
speelt’ tot de conclusie dat het niet erg waarschijnlijk is dat dit systeem 'door Hollandse 
invloed totaal (zou) zijn vervangen door een ’proces’ van verkleinwoordvorming met 
-tjen'.
Evenmin is het waarschijnlijk dat ’in de volgende drie eeuwen (...) het huidige patroon 
(zou) zijn ontstaan, als gevolg van verschillende assimilatieregels. Juist de sterke mate van 
samenhang van regels bij verkleinwoordvorming en het korte tijdsbestek waarbinnen 
allerlei aanpassingsregels zouden zijn gaan werken, doen veel eerder denken aan een van 
voor de 17e eeuw (evt. grotendeels) bewaarde situatie’ (Bloemhoff 1980a: 123).
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3. Andere grammatikale verschijnselen 

Deelwoorden (vgl. Sassen 1953: § 75, § 78, § 135)
Kamman geeft een groot aantal zinnen met zowel tegenwoordige als verleden deelwoor
den. Het verleden deelwoord wordt in het Kuinders niet gevormd met het voorvoegsel 
ge-: hi’j  het de melk opslobberd; hi’j  had (was) er henne west; hi’j  het eten; ik heb de fiets 
er had staon; ’k heb ’t zellef zien; hi’j  is naor skoele gaon; wi’j  hebben ’t werk daon ’klaar’ 
en hi’j  is wel wat wend.
Het tegenwoordig deelwoord wordt gevormd als in het Nederlands: wi’j  bin al lang 
doende; hej’ er lopend naor toe west ?; en dan gong ’t zingende op huus an; ’n ankoemende 
knecht 'aankomend, halfwas’ (naast ankem week); veskillende meensen; die motte was 
ondeugend; slaopende honden; ’t water is kokend hiet; hi’j  is zwaortillend; de naobesta- 
onden en van dat angaonde: ’t is net zien vader ’wat dat betreft’ .
Wanneer het verleden deelwoord als bijvoeglijk naamwoord vóór het zelfstandig naam
woord staat, wordt het wèl voorzien van ge-: ’n eigengereide kerel; eigengebakken stoete; 
’n angetrouwde neve; ’n ongeskeuren skaop; en ook wel wanneer het de funktie heeft van 
bepaling van gesteldheid of naamwoordelijk deel van het gezegde: hi’j  is niks ongedaon 
(Kamman vertaalt ongedaon met ’onwillend’. In het huidige Kuinders kent men van dit 
woord zowel de betekenis ’niet zo gezond’ als 'verontwaardigd, boos’); zie vetelt alles 
halfgebakken; dit bin gekochten 'confectie'; d’r is hum niks an gelegen; jie kun van hum 
niks ge daon kriegen. Daarentegen wèl hi’j  is niet trouwd tegenover ’n getrouwde kerel. 
Ge- komt daarnaast ook als voorvoegsel voor in geloven, (ene) geworden (laoten) ’zijn 
gang laten gaan’, (dat bi’j ’) gewaar (worden), (’tis me ’n) gedoe, en in of gemieterd. Van dit 
laatste woord geeft Kamman de betekenis niet op; tegenwoordig kent met het in Kuinre 
niet meer. In het dialekt van Ruinen is het een bijwoord van ’zeer hoge graad’ (Sassen 
1953: § 75 opm.2).

Infinitieven
Al komen de infinitieven (onverbogen vormen van het werkwoord) als zodanig in de 
woordenlijst zelf voor, toch laat ik hier een aantal van de zinnen volgen die Kamman 
onder de ingang Infinitief e.a. w.w.vormen heeft opgenomen, omdat ze een aantal 
gebruiksmogelijkheden van de werkwoorden laten zien:
Ik kan ’t niet wachten 'heb geen tijd’; de meensen willen bedreugen worden; daor willen 
we nog wat an beleven 'dat wordt nog wat’ ; jie zouwen zégen, zon kerel; wi’j  magen niet 
tappen 'hebben geen vergunning’; op ’t stro gaon légen; de skaopen gaon je lopen; sundes 
gaon ze uut kuieren; wi’j  hebben (liever bin) vandage uut gasten west; jie hadden wel 
even kunnen kieken; ik wou nog even keken hebben ’ik had nog even willen kijken’ of ’ik 
zou nog even hebben gekeken’; ’t meien mit de zende dat is oflopen; wi’j  hebben ’t hooien 
daon kregen 'we zijn klaar gekomen met hooien’; daor is gien werken teugen; hoe moej’ 
mit ’t graven van die sloot an ?; das ok wel te denken, dat ze daorop teugen hebben; jie ok 
altied te motten 'jij ook altijd met je gemors’.
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Gebiedende wijs
Tegen ouderen, gelijkwaardigen of hoger geplaatsten gebruikt men volgens Kamman 
geen gebiedende wijs, maar een omschrijving, behalve in drift.
Tegen een jonger persoon kan gezegd worden Gao mar even zitten, hoor!
Andere voorbeeldzinnen met de gebiedende wijs zijn: blief daor mar mooi zitten; gao 
weg; gao ’s even weg; krieg ’n stoel en gao zitten; haol die wagen op; heb mar gien nood; 
wees veurzichtig. Geen imperatief (gebiedende wijs) maar vaste uitdrukking noemt 
Kamman: geloof mar, dat ie lui is!; och man, skei uut!; zeg!; kiek!; hoor!

Onvoltooid verleden tijd
In de woordenlijst wordt verscheidene keren de opmerking gemaakt dat men in plaats 
van de onvoltooid verleden tijd (bijv. hi’j  blaosde, hi’j  urf 'erfde’) liever de voltooid 
tegenwoordige tijd (hi’j  het blaosd, hi’j  het urveri) gebruikt.

Aanwijzende voornaamwoorden
De volgende aanwijzende voornaamwoorden somt Kamman op: dit, dizze, ginne, die, 
zokke, zellef, dezelde, en daarna geeft hij een aantal zinnen en woordgroepen waaruit 
blijkt dat in ieder geval dat en zon ook tot de Kuinderse aanwijzende voornaamwoorden 
gerekend moeten worden:
an dizze kant; an ginne kant; ’n boom van die d ’r grootte ’van die, van een dergelijke 
grootte’ ; wi’j  bin nog wat ouwerwets van dat ’wat dat betreft’ ; lang niet zo mooi as 
dissend; vroeger haj’ van die mooie zwarte varkens; mit zokke takken der an; ik heb net 
zonnen ’zo een’; wi’j  waren nog zokke snotjonges; ’t is lang zon mooi werk niet; wi’j  
hadden ok nog zon ouwe slipjasse; we hebben toch zon W//e(’plezier’) had; zon vuuftien 
koenen ’±  15’; ’t is altied ’t zelde liedjen; dat is netzelde ’maakt geen verschil’ .

Lidwoorden
Kamman geeft een aantal zinnen en woordgroepen waarin het lidwoord (de, ’t of ’n) 
wordt gebruikt: wat ’n dikke boom!; hi’j  zat mit ’t been ’hij had iets aan zijn been’; hi’j  
zette de pette of; ’n dubbeltjen de liter ’per liter’ ; ’n twintig vaten 'ongeveer 20’. 
Plaatsnamen voorafgegaan door een lidwoord zijn o.a. De Kuunder, ’t Heerenveen, De 
Lemmer en De Ouwemark ’Oldemarkt’.

Het geslacht van de zelfstandige naamwoorden
Het Kuinders kent de- en Act-woorden. Bij de aanduiding van personen wordt onder
scheid gemaakt tussen mannelijk en vrouwelijk, maar voor het overige luidt de voor
naamwoordelijke aanduiding vaak hij. Hej hum zien f kan bijv. op een naolde 'naald', een 
motte 'zeug', een koe of een peerd slaan. Bij stofnamen hoort men wèl ze: de melk is zuur, 
ze is niet goed meer, maar heel dikwijls ook ’t. Kamman geeft hierbij voorbeeldzinnen in 
het Nederlands: die tabak is wel geurig, maar ’t (ze) is wat droog; ik kan die groente niet 
waarderen, ze (die) is me te vezelig; zet de melk op het gas, maar laat ’t (ze) niet 
aanbranden; eet nou eerst je  soep op, ’t is zonde als je  ’t koud laat worden; vis smaakt 
gebakken beter dan gekookt, maar als je geen olie hebt, kun je ze niet bakken; kunstzij is
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wel mooi, maar ’t kreukt veel gauwer dan echte zij; wijn moet je  eerst op temperatuur 
brengen, dan is ’t pas goed. Kamman schrijft dat ’t in veel gevallen niet te vervangen is 
(door ie of ze), wat ook uit deze zinnen blijkt.

Woorden die een aantal, een maat, een gewicht o f geld aanduiden staan altijd in het enkel
voud: twee paar kouzen, drie dozien zakdoeken, twee stel bekers, dertig bos takken, zes vim- 
me riet, twee kilo koffie, drie kannepieterem, zes gullen. Wel treedt het meervoud op in geval 
van drie maotjes jenever, en bij dubbeltjes, kwartjes, menuten, dagen, weken en maonden.

Voornamen
Bij Aaltje tekent Kamman aan dat vrouwennamen op - 3 (bijv. Aole) gaandeweg ver
vangen werden door de bijbehorende verkleinwoordvormen (bijv. Aoltjeri).

Achternamen
'Gebruik van achternamen neemt toe; saamhorigheid neemt af; bevolking heterogener’ 
schrijft Kammen onder naam. Toch wordt volgens hem nog wel gezegd Roelef Albers 
(Roelof, zoon van Albert), of Jan  van Warner (Jan, zoon van Warner). Ook de naam van 
de moeder wordt wel vermeld, bijv. in Rommert Aorendjes (Rommert, zoon van Arend
je), en Jouk van Koos (Jacob, zoon van Koosje). Vader èn moeder worden genoemd in 
Willem van Griet van Jouk  (Willem, zoon van Griet die getrouwd is met Jacob).
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Woordenlijst van het Dialect van Kuinre R. Kamman

Inleiding

Jaren geleden heeft Prof. Kloeke mij gevraagd, een woordenlijst samen te stellen van het 
dialect van Kuinre, mijn geboortedorp. Dat heb ik hem beloofd, en de hier volgende lijst 
is het resultaat van de arbeid van mij en mijn helpers.
Het werkje heeft niet de minste pretentie; men zie er een eenvoudige poging in, een snel 
verdwijnend dialekt schriftelijk vast te leggen.
Geraadpleegd zijn voornamelijk:
A. Sassen, Het Drents van Ruinen,
P.J. Meertens en L. Kaiser, Het Eiland Urk,
J. Gunnink, Het dialect van Kampen en omstreken,
en vooral: D. van der Haar, Gaellemuun en ’et Gaellemunegers.

De beschreven taal is die van 1900-1920. N a de Eerste Wereldoorlog raakte het dorp uit 
zijn isolement; jongens in militaire dienst waren in contact gekomen met mensen uit 
andere streken, huwelijken werden gesloten met meisjes uit andere plaatsen, de auto en de

Roelof Kamman in één van de vele gesprekken met zijn zwager, IJ. Oost (1967).
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autobus kwamen in de plaats van het rijtuig; er werd meer gereisd; er kwamen meer 
verhuizingen voor en het gevolg was: snelle verandering van de taal. In later tijd heeft de 
droogmaking van de Zuiderzee veel termen uit de wereld van schippers, vissers en de zee 
doen verdwijnen. Schippers, vissers en zee zijn verleden tijd geworden.
En.... de oude Heerlijkheid Kuinre was al gedegradeerd tot Gemeente Kuinre; weldra zal 
het dorp slechts een deel zijn van een grotere gemeente!

Geboren in 1895 te Kuinre, heb ik het dorp verlaten in 1911, van 1919 tot 1922 heb ik er nog 
gewoond, en daarna de invloed van het zich wijzigende dialect niet meer ondergaan.
Mijn voornaamste zegsman is geweest mijn zwager, IJ. Oost, geboren in 1902 te Kuinre, die 
met assistentie van zijn vrouw, G. Oost-Kamman, geboren in 1909 eveneens te Kuinre, mij 
onophoudelijk een grote steun heeft gegeven bij samenstelling en controle van de lijst. Zij 
hebben in hun gezin steeds het dialect gesproken, en daar ze een groot deel van hun leven op 
andere plaatsen hebben gewoond, is hun taal weinig beïnvloed door latere ontwikkelingen. 
Door deze werkwijze meen ik een vrij betrouwbare beschrijving te hebben kunnen geven 
van het Kuinders, zoals dit werd gesproken in het begin van deze eeuw.

De dialectwoorden zijn onderstreept (in de lijst vet gezet, Ph. BI.). Staat het onderstreepte 
(in de lijst vet gezette, Ph. BI.) woord vooraan, dan had ik geen corresponderend 
Nederlands woord ter beschikking.

Spelling

loe‘ :rn , ónd3rwie:zar, huu:znO O de dubbele punt geeft rekking
kata, Jan , Jantjsn de a van kat
öfbraak, jaagr^ de aa van afbraak
Fraas (Frans) dezelfde aa met neusklank
ee“rapdl, gsloovm de toonloze e
breekrj, steega de ee van breken, steeg
méés (mens), wêêst (winst) dezelfde ee met neusklank
ee“rapal, heeanr\ de ee van beer, peer
Stê'eawiek' (Steenwijk) dezelfde ee met neusklank
peta, stema de e van pet, stem
lêjs (lens), pêjz (pens) dezelfde e met neusklank
E:bart (Egbert), ze:k (zeg ik), de è van misère
be:da (bed)
mist, stifta de i van mist, stift
hi-j (hij), li-j (luw), dezelfde i + j
tröwari-ja
stiekam, mietar, de ie van riet
kriejoeln
bie:r, lie:ra de ie van bier, lier
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kóp, möh
kófie, módar, tóbs
boom, doof, hoog, pook, hoop
booan, doo“t, koo“l,
boo*ri3, rooaZ3, glooajn
5oas (ons), aastöb‘‘s (aanstonds),
göö'zn (gonzen)
boas, loatn, joar
goet, noemm, toe
toea:r, koea:rs
wöe“:sdag (woensdag)
muda, puta
huus, muus, puupd
huu:zn,puu:r, zuw.gr^
keuky, keus
keüst (kunst)
keuar, zeuarnO
aajn, baajtabak 
kawm, brówm, kowt

O O

aböjs, snöjtar, flöjtn 
mujlsk, blujn, uj (ooi) 
blöjn, ströjn

kej a hejsn, wejda 
foej, knoejn 
lee“w, ee“w, ee“w3g 
foo‘j, goo“jn 
kiews
eevm, hoevm

. o  . O

weezn, loopm, hak-g

heear i), birfoln, 
anrekr,, ambrer.ri

o ‘ ' d

haamar, óphitsn
spieg'<l, ofle:gró ,
mörgr^, woagrj 
dór^sr, dót)kard3r, 
spaa'n, sóldee"n
*  O O

hasns (hersens), 
bóst (borst)
skaars, skienn, miskienO

de o van kop, mol 
de o van modder, tobbe 
de oo van boom 
de oo van boor

dezelfde oo met neusklank

de o van Frans loge 
de oe van goed 
de oe van toer 
dezelfde oe met neusklank 
de u van mud, put 
de u van ruw, ruzie 
de uu van puur, turen 
de eu van keuken, keus 
dezelfde eu met neusklank 
de eu van keuren, zeuren 
de aai van aaien, baaitabak 
de au, ou van kauwen, koud 
de ui van abuis 
de u van mud+j
de ö van Hd Hölle+j; u en ö staan dicht bij 
elkaar
de ei, ij van kei, hijsen
de oei van foei
de eeu van leeuw
de ooi van fooi
de ieu van kieuw
de v wordt uitgesproken als b
de n, m, r\ hebben de voorafgaande toonloze
e in zich opgenomen (enkele keer de l:
keearl )

°
de ng van haring, hinkelen

de h altijd geschreven, vrijwel nooit gehoord 
de g is de klank van de eerste k in 
zakdoek(zagdoek) 
duidelijke r, dan gewoon 
geschreven; onduidelijk, dan boven de lijn 
de r is verdwenen

sch = sk

22



Opmerkingen

1 Vele woorden komen geheel overeen met de Nederlandse; opzettelijk zijn ze vermeld.
2 Dikwijls meer dan één mening over een woord, soms is dit vermeld, meestal is er eejn 

keus gedaan.
3 Dit kwam ook wel tot uiting in de spelling; bijv. het werkwoord worden: wórdn , 

wórdn , wórn.
O O

Woordenlijst

Aafje, Oavien (vrouwennaam).
aaien, aajn.
aak, aak (soort schip).
aal, oal (paling), vkw oaltjen.

Mestvocht heet: gie:r, mie:ge, zejke. 
aalbes, rooje beje, mv bejn, vkw bejchien, 

mv bejckies.
Aaltje, Oaltjen, Oale (vrouwennaam);

later: Aaltjen, Aale. 
aambeeld, ambeelt. 
aambeien, aambejn. 
aamborstig, bósteg.
aan, an: hi-j het er gien zin an (wil ’t niet 

doen); wi-j bebm an Amsterdam 
leegng (met ’t schip), 

aanbakken, ambakng (le  stadium van 
aanbranden). Ook: kleven: de sni-j 
bakt an (ook: halstert an). 

aanbevelen, anrikemandeern. 
aanbesteden, ambesteedn. 
aanbranden, ambrann. 
aanbreien, ambrejdn. 
aanbrengen, ambrengng (bij de politie), 
aandeel, andeel.
aandraaien, andrejn (ook: anskroe:vm). 
aaneten, aneetn (voortmaken met eten), 
aangaan, anggoan: 1. verbintenis; 2. te 

keer gaan; 3. bij iemand aanlopen, 
aanhalen, anhoaln (zich met iemand 

inlaten).
aankomen, angkoemm (bijv. in gewicht 

toenemen); angkoemeling, halfwas

jongen, meisje, vakman, 
aankomend, angkem, bijv. angkem week 

(volgende week), 
aanlanden, anlann: ze bin zeeker hier o f 

doar anlant. 
aanlopen, anloopm: 1. vlug doorlopen;

2. hard aankomen, 
aanmaken, ammaakng: 1. kachel 

aanmaken; 2. voortmaken; 3. 
inpolderen, 

aanmatigen, ammoategng. 
aanmerking, ammerkeng. 
aanmoedigen, ammoedegng. 
aannemer, anneemer. 
aanneming, belijdenis van geloof 

afleggen; zn bestaat niet, wel ww 
anneemm. 

aanpakken, ampakng (maatregelen tegen 
iemand nemen), bijv. an de ketn 
le.'gng (schip!), 

aanreiken, anrekng (bijv. bij iemand 
afgeven), 

aanrijgen, anrie:gng. 
aanschaffen, anskafm. 
aanschrijven, anskrie:vm  (niet 

vriendelijk, wel dringend 
kennisgeven), 

aanslibben, anslipm.
aanspannen, anspann (paard voor wagen 

zetten).
aanspraak, anspraak, ansproak (tussen 

aa en oa in!) (aanspraak, gezelschap,
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vertroosting), 
aanspreken, anspreekng (bezoeken van 

een zieke). Liever: ’n zieke ópzeukng; 
deur de anspreeker wórt ’t anzegt 
(overlijden!), 

aanstaan, anstoan (naar de zin zijn), 
zinn.

aanstonds, aanstoons (dadelijk), 
aanwas, anwas, ww anwasn (bijv. water, 

gras). Ook anwinn: ’t waater is 
anwónn. 

aanwensel, anwejnsel. 
aanwinnen, anwinn (toenemen, vooral in 

gezondheid), 
aanzeggen, anze:gng (bekend maken, 

bijv. van overlijden), 
aar, oare (aar, ader), alles mv oarn, bijv. 

spatoarn. Zie ook ader. Aren van 
graan vrijwel onbekend, 

aard, oart, bijv. dat legt niet in zien oart;
ww: hi-j oart noar zien vaader. 

aardappel, eerapel. 
aardappelschaal, eerapelskoale. 
aardbei, eerebeje. 
aarde, oarde (weinig gebruikt), 
aarden (o.a. thuis voelen), aardn. 
aardig, oareg, ook wel = erg, vreemd: 

hi-j het ’m oareg bezeert; dat liekt 
oareg. 

aardigheid, oardeghejt. 
aarzelen, oarzeln (weinig gebruikt), 
aas, oas, ook in kaartspel, vkw oazien. 
abrikoos, abrekooze. 
abuis, aböjs.
acht (8), acht(e); 8e = achste; 7 1/2 = 

achthalf', met z’n achten = mit ’n 
achtn.

achteraf, achteröf; achternoa (=later). 
achterbaks, achterbaks (=stiekem): wat 

achterbaks höwm (iets stiekem 
bewaren), 

achterblijver, achterblie:ver. 
achterbuurt, achterbuu:rte (weinig

gebruikt, in K. kent men geen 
achterbuurt), 

achterdeur, achterdeure. 
achterdocht, achterdöcht(eg), weinig 

gebruikt, 
achterende: jie bin zoo dóm as ’t 

achterende van ’n varkng. 
achternaam, achternaam; van. 
achterste voor, achterste veur. 
achtertuintje, achtertuuntjen. 
achteruit, achteruut: 1. tot een paard: 

truge; 2. achteruut boem  (achteruit 
gaan in zaken), 

adem, oasem: hi-j g a f  er gien oasem óp 
(reageerde niet); hi-j is achter oasem. 

ader, oare, ook: aader, vkw oartjen, 
aadertjen. 

advocaat, afekoat.
af, öf: doar is ’t liesien o f  (lijstje van een 

schilderij); dat goet is ö f  (versleten); ’t 
werk is o f (klaar); ik bin van de mejt 
öf  (verkering is uit); inleiding bij 
herhaling van een vraag: öj ók koemm 
binn. 

afbraak, öfbraak.
afbranden, ofbrann (een huis bijv.), zie 

verbranden; ópbrann (opruimen door 
brand).

afbreken, öfbreekng; ook: bi-j de hann 
öfbreekng (werk niet kunnen 
voltooien), 

afdanken, öfdankng. 
afdekken, öfdekng (bijv. slaan), 
afdeling, öfdeeleng (vroeger: öfdeelege?

zie helling), 
afdingen, ofdingng. 
afdoen, öfdoen. 
afdraaien, öfdrejn. 
afgappen, öfgapm, öfniefeln. 
afgeren, èfgeern (schuine kant van 

kledingstuk afnemen), 
afgescheidenen, öfgeskejdenn (kerkelijke 

gezindte).
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afgezonderd, bijzonder, apart, 
afgieten, öfgietn (aardappels), 
afgunst, öfgeunst.
afhalen, öfhoaln: 1. boontjes öfdroadn;

2. iemand afhalen, bijv. van trein, 
afhandig, öfhandeg maakng (stelen), 
afhangen, öfhangng (hellen, is niet 

waterpas), 
afhelpen, öfhelpm (bijv. stelen), 
afhouden, ofhöwm: 1. afhouden; 2. van 

de wal afsturen, 
afleggen, ofle:gng (o.a. een lijk); de e iets 

verlengd, 
aflopen, ofloopm. 
afluchten, öfluchtn (laatste

avondrondgang door de stal maken), 
afmaken, ofmaakng: 1. voltooien; 2.

voortmaken; 3. doden, 
afnemen, öfneemm; bijv. öfneemm van 

de moane.
afrafelen, öfraafeln; ofreefeln, öfdroadn

(boontjes), 
afranselen, ofraanseln. 
afrastering, ofrikeng, ofrastering 

(cultuurwoord), 
afrekenen, ofreekenn. 
afritsen, öfritsn (bijv. bessen van een 

steel), 
afschieten, ófskie.-tn. 
afschroeven, öfskroe:vm. 
afslanken, ofslankng (in omvang, 

gewicht afnemen), 
afsluiten, ófsluutn. 
afsnijden, ofsniedn. 
afspraakje, öfspraakjen. 
afstand, öfstant.
afstropen, öfstreupm: 1. afritsen, bijv. 

bessen; 2. de broek öfstreupm. Ook 
wel: oal struupm (zie ook stropen), 

afstelen, öfsteeln, ofniefeln. 
aftroggelen, öftrógeln; öftökng (vrij 

onbekend), 
afvoeren, öfvoe:rn (vóór de nacht ’t vee

verzorgen), 
afzetter, öfzeter: 1. oplichter; 2. koe die 

te vroeg kalft, 
akelig, aakeleg.
akkefietje, akefietjen (akelig werkje), 
akker, aker, vkw akertjen. 
akkermannetje, akermanechien, 

kwikstoartjen(?). 
akkorderen, akedeern: 1. overeenkomen;

2. met elkaar opschieten, 
al, wel: dat docht ik al. 
ala, tussenwerpsel om aan te sporen. 
Albert, Albert. 
algemeen, algemeen, 
allebei, alebejde.
alleen, aleen; aleeneg (eenzaam), 
allegaartje, alegaartjen (samenraapsel), 
allemaal, alemoale. 
allerhande, alerhande (koekjes), 
allerlaatste, alerleste. 
alles, ales; ze koemm ooveral óme (om 

alles).
almachtig, alemachteg. 
als, as: hi-j is grooter as ik, as mi-j (niet 

’dan’); hi-j is eevm groot as ik, as 
mi-j; as ’t knip en weer knip...
(knijpt); ak et doen wil (als ik mijn 
best doe...), 

alstublieft, asjeblief, 
altemet, altemet, altemis: er stónn 

altemet vier, vejf fietsn in de ganke. 
alteratie, alderoazie, alderaazie (tussen 

oa en aa in), 
altoos, altoos, altiet. 
aluin, aluun.
alvast, voorlopig, ik geef je vast ’n guln. 
amandelen, mangels (vruchten, 

keelklieren), vkw mangeltjen 
(vruchtje), 

amen, aamm.
Ambt-Vollenhove, lantfenoo 
amperan, nauwelijks.
Amsterdam, Amsterdam.
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ander, ander; die van een ander = ’n 
ander zienn; des anderen daags = 
sanderdaas; de volgende morgen = 
sanderdaasmórgngs. 

angel, angel (van insekt); hengel = angel, 
anijslikeur, anies.
anle:gng, ’n skip anle:gng (meren); hi-j is 

er veur anlegt, er op uit zijn, ervoor 
geboren.

anloopm, 1. aangaan bij iemand; 2.
vlugger lopen, 

anlötn, bij loting soldaat moeten 
worden.

Annigje, Anechien (vrouwennaam), 
anskeutn, dronken.
Antje, Antjen (vrouwennaam), 
antwoord, antwoort. 
apart, bijzonder, afgezonderd, 
aparteghejt, eigenaardigheid, 

nukkigheid. 
apenoot, aapeneute (pinda), 
apotheek, apteek.
appelmoes, apelsmóts, later apelmoes. 
apropos, aperepoo. 
arbeid, arbejt; arbejder (woord had 

ongunstige klank).
Arend, Oarent (mannennaam);

Oarentjen (vrouwennaam), 
ark, arke (vissersschip); woonarke. 
arm, lichaamsdeel, arm, vkw armpien, 

mv arms. 
armenhuis, arm huus; van de armm 

kriegng (diaconie), 
armoede, aremoede (armoede, ruzie), 
arren (met de slee), narn (mit de areslee). 
as, aske (verbrand hout enz.), ase (van 

een wiel), 
asla, askelaa. 
astrant, astrant, 
attraperen, trapeern.
Augustus, awgustus.
auto, owtoo, vkw owtoochien;

automatisch =  öwtoomaaties (pas

opkomende woorden), 
avanceren, avezeern (opschieten) - as ’n 

luus óp ’n teertóne, óp ’n zeer hooft 
(langzaam), 

averechts, aaverechs, vekeert (geheel 
verkeerd). Ook: aaverechs (bi-j ’t 
brejdn), soort breien, 

averij, aaveri-je.
avond, oavmt, vkw oavmpien; groet: 

genoavmt; ’s avonds = ’s oavms. 
Avondmaal (kerk), nachtmoal, later 

oavmtmoal. 
avonturen, wagen, aavm tuu:rn, 

woagng.
avontuur, aavm tuu:r; óp aavmtuu:r, op 

goed geluk, 
azijn, eek.

baaien, boajn (wollen stof voor hemden);
baajtebak. 

baal, baal, vkw baaltjen. 
baan, baan, bijv. iesbaan. 
baar, boare (lijkbaar), 
baard, boart, vkw boartjen; sike, vkw 

sik jen.
baars, boars, vkw boarsien. 
baas, boas, vkw boazien; ik bin de boas. 
baat, baat, ww baatn. 
baggelaar (turf), bageler (vierkante turf, 

zie turf), 
bagger, modder, bager, móder. 
bak, bak: 1. turfbak, regenbak; 2. kom:

’n bakjen kófie; 3. gevangenis; 4. 
grapje.

bakbeest, bakbeest (iets dat groot is in 
zijn soort), 

bakboord, bakboort, 
baken, baakng.
bakeren, baakern; zn baaker en 

baakster. 
bakkebaard, bakeboart. 
bakkeleien, bakelejn. 
bakken, bakng, hele ww zwak; deelw
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bakng en bakt. 
bakker, baker; bakeri-je, vkw bakeri-j- 

chien.
bal, bale (speelgoed, muis van de hand), 

vkw balechien; bal (dansfeest); bal: ik 
snap er gien bal van. 

baldadig, baldoadeg. 
balein, belejn.
balesteen, ronde veldkei voor bestrating, 
balg in bloasbalg (smederij); ook lichaam 

= balg. 
balie, tóbe.
balk, balke, vkw balkjen, mv balkng. 
balkenbrij, balkngbri-j (soort 

leverworst), 
ballast, balast.
baln: 1. leren zool onder klomp slaan 

met houten pennen; 2. samenpakken 
van sneeuw onder de klompen, 

banaan, benaane.
band, bant, vkw bantjen, bijv. ijzerdraad 

om een gescheurde klomp; mv bandn 
of bann. 

bang, bange.
bangerd, bangeskieter, krentekaker. 
bank, banke; voor geldkantoor: bank. 
barbier, skeerboas, later ook barbier.
baron(es), berón, barónese ( beron ook: 

dikke man, deftige man, opschepper), 
bars, bars.
barst, barste, ww barstn (teg. tijd ik 

barst, jie barstn, bi-j barst, wi-j, juuln, 
zie barstn. verl. tijd ik barste, jie 
barstn, hi-j barste, wi-j, juuln, zie 
barstn. verl. deelw. barstn); barstnde 
duu:r, barstnde pien in de kop. 

barte of poeste, los bruggetje over een 
sloot.

bartöle, soort tol, zie tol. 
bazelen (in ’t wilde praten), baazeln. 
bazig, baazeg.
bed, beide (vroeger iets langer: bèède), 

vkw be:dechien, mv be:dn; men ligt

óp be:de\ komt van be:de; 
bedegoanderstiet =  tijd om naar bed 
te gaan; in beide koemm =  bevallen, 

bedaard, bedaart, stoadeg. 
bedankje, bedankjen (uitsluitend vkw). 
bedaren, bedaarn.
bedelen, beedeln; eveneens gebruikt: 

skoojn.
bedeling, bedeeleng (van de diaconie), 
bederven, bedervm. 
bediening, bedieneng (o.a. allerlei 

kerkelijke handelingen), 
bedoeling, bedoeleng (niet meer: 

bedoelege). 
bedompt, bedómt.
bedplank, be:deplanke (losse plank vóór 

en ook in bedstee), 
bedriegen, bedriegng (teg.tijd. ik

bedrieg, jie bedriegng, hi-j bedriegt, 
wi-j, juuln, zie bedriegng. verl. tijd ik 
bedreug, jie bedreugng, hi-j bedreug, 
wi-j, juuln, zie bedreugng. verl. 
deelw. bedreugng), beduuveln, 
belaazern. 

bedrijf, bedrief (bedrijf, beroep,
bezigheid), mv bedrie:vm; ónder de 
bedrie:vm deur (intussen), 

bedroefd, bedroeft. Ook: ’n bedroeft 
beetjen (weinig), 

bedrog, bedrog, veneukeri-je (ruw), 
bedstede, be:destee, be:dekaste (woord 

verdwijnt met zaak), 
bedstro, be:destroo (idem), 
beduiden, beduudn (teg.tijd. ik beduu(t), 

jie beduudn, hi-j beduut. verl. tijd ik 
beduude, jie beduudn, hi-j beduude. 
verl. deelw. beduut)', beduu jie ’m 
dat? 

beeld, beelt.
been, been (been, voet), bijv. köwe beenn 

(voeten); grónt ónder de beenn hebm 
(fig) ; bij breien wel: ’n voet 
ambrejdn-, ik kón hoast niet in de
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beenn koemm (overeind), 
beer, beer (wild dier, mannetjesvarken), 

vkw beertjen, mv beern. 
beest (dier, koe), beest, vkw beezien. ’n 

óndeugngt beest (jongen, vrouw), 
beet, beet.
beetje, beetjen (ook slókjen, slukjen

jenever, brandewijn, flurtjen (melk)), 
beetnemen, beetneemm, besjoecheln (dit 

weinig gebruikt), 
bef, befe (rechtopstaande boord), 
begaafd, begaaft. 
begeerte, begeerte, 
begeren, begeern. 
begerig, begeereg, ook = gulzig, 
beginnen, beginn (teg. tijd ik begin, jie 

beginn, hi-j begint, wi-j, juuln, zie 
beginn. verl. tijd ik begón, jie begónn, 
hi-j begón, wi-j, juuln, zie begónn. 
verl. deelw. begónn)', in ’t begin, in ’t 
eerste. 

begrafenis, begrafenis, 
begraven, begraavm (zie graven), 
begrijpen, begriepm. 
begrotelijk, begrootelek: 1. tot

medelijden bewogen; 2. jammer, erg. 
begroten, begrootn: 1. schatten; 2. aan ’t 

hart gaan, bijv. dat begroot me van ’t 
geit. 

beide, bejde. 
beitel, bejtel.
bek, bek, o.a. in: ’n bek ópsetn (uitvaren), 
bekend, kundeg: bi-j doar ’n beetjen 

kundeg? 
beker, beeker.
bekvechten, bekvechtn, (ze bin an ’t) 

bekeri-jn, bekng (= twisten), 
beknopt, beknopt (klein), bijv. ’n 

beknopt beezien (koetje), 
bekomen, bedaren, bekoemm, bedaarn. 
bekwaam, bekwoam; ook: niet dronken, 
bel, bele, skele; oorbele, vkw belechien. 

ww bellen = skeln.

belasting, belasteng.
belazeren, belaazern.
beledigen, beleedegng, öfrónteern.
beleggen, bele:gng.
belegging, belegeng.
beleid, belejt.
beleren, beleern (paard africhten), 
beleven, beleevm. 
belhamel, belhaamel. 
belijden, beliedn. 
belijdenis, beliedenis (in de kerk), 
belofte, belofte.
belopen, beloopm: 1. schatten: ’t beloopt 

zoowat f100,-; 2. jie kun ’t niet 
beloopm (’t is te ver), 

beloven, beloovm. 
belroos, belrooze.
bemoeien, bemujn, bemöjn (tussen u en 

ö in).
benaderen, benoadern (in beslag nemen 

van slachtvee wegens te lage 
belastingaangifte). 

benard, benart: ’n benarde toestant. 
benauwd, benowt (borstgebrek); benöwt 

betekent niet ’bang’ . 
bende, troep, bende (niet alleen 

ongunstig, ook: ’n heele bende = 
velen).

bengelen, bengeln, bóngeln (heen en 
weer slingeren); ook luudn 
(kerkklok), 

benieuwen, beni-jn (zweemt naar 
benejn). 

bentgras, bente (lang, taai gras), 
bepaling, bepoaleng (vroeger: 

bepoalege). 
beraden, beroadn.
beredderen, ópredn, liever beredern. 
bereid, berejt. 
bereiden, berejdn.
Berend, Beernt (mannennaam), 
berg, berg, hoojberg; ook berg, duust 

(hoofdzeer).
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bergen, bergng (teg. tijd ik berg, jie 
bergng, hi-j bergt, wi-j, juuln, zie 
bergng. verl. tijd ik burg, jie burgng, 
hi-j burg, wi-j, juuln, zie burgng. verl. 
deelw. burgng). 

berk, berke, liever berkngboom, 
berkeboom. 

beroerd, beroe:rt.
beroeren, bereurn, besloan (beslaan van 

gebak); beslag. 
beroerling, beroe:rling. 
beroerte, beroe:rte. 
berouw, beröw.
bes, beje, vkw bejchien (aalbes, kruisbes), 
beschadigen, beskaadigng, 

skendelezeern. 
beschimmeld, beskimelt. 
beschoeiing, beskoejeng. 
beschot, beskot (houten wand), 
beschrijven, beskrie:vm. 
beslaan, besloan (o.a. paard van 

hoefijzers voorzien), 
besniedn: dat besniet ’m (wordt te duur, 

loopt verkeerd af), 
best, best, o.a. in: niet al te best (slecht); 

zoo kuj ’t óp zien best zien 
(uitstekend), 

besteden, besteedn (o.a. zich verhuren), 
bestellen, besteln. 
bestelling, besteleng, bestelege. 
bestemming, bestemeng. 
bestendig, bestendeg (kalm, rustig, van 

weer en mensen), 
betaling, betaaleng; ww betaaln, 

uutbetaaln. 
beter, beeter.
beteuterd, betuutert (beduusd, gek), 
betijen, beti-jn, betejn (laten rusten): loat 

mar beti-jn.
Betje, Betjen, Betsje (vrouwennaam), 
betraand, betroant. 
betrappen, betrapm, trapeern. 
betrekking, betrekeng.

beugel, beugel.
beuk, beuke, liever beukeboom. 
beul, beul.
beun, beun (in vissersschuit voor 

bewaren van vis), 
beuren, beurn: 1. dat mag me niet beurn 

(kan ik niet betalen); 2. ontvangen 
van geld; 3. optillen, liever: óptiln. 

beurs, beurs (later pörtemenee). 
beurt, beurt.
bevallen, aanstaan, bevaln, zinn.
bevalling, bevaleng.
bevelen, beveeln ( verl. deelw. beveuln;

geen verl. tijd), 
beven, beevm.
bever (grof weefsel), beevertiense (jase, 

rok, broek). 
bevolking, bevolkeng. 
bevriezen, bevrie:zn; van straten: 

glaazebakng. 
bevuilen, bevuuln.
bewaren, bewaarn (bewaren, sparen); 

bewaart bleevm (’t leven behouden 
hebben).

bewegen, beweegng (teg. tijd ik beweeg, 
jie beweegng, hi-j beweegt, verl.tijd ik 
beweug, jie beweugng, hi-j beweug. 
verl. deelw. beweugng). 

beweren, beweern.
bewijsje, bewiesien (beetje), ook: (klejn) 

beetjen. 
bewijzen, bewie:zn. 
bezadigd, bezaadegt. 
bezem, besem. 
bezending, bezendeng. 
bezeren, bezeern. 
bezeten, bezeetn.
bezinnen, bezinn (verl.deelw. bezónn). 
bezoek, veziete, bezeuk, bezoek, 
bezoeken, bezeukng, ópzeukng. 
bezoeking, bezoekeng, bezeukeng.
bezopen, bezeupm (dronken): as ’n 

kenón.
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bezorgd, bezorgt: 1.vervuld van zorg; 2.
heeft onderdak, 

bezwaar, bezwoar.
bezwaarlijk, bezwoarlek, bijv. hi-j proat 

bezwoarlek (moeilijk), 
bezwijken, bezwiekng (teg.tijd. ik 

bezwiek, jie bezwiekng, hi-j 
bezwiekt. verl.tijd. ik bezweek, jie 
bezweekng, hi-j bezweek, verl.deelw. 
bezweekng). 

bibberen, bibern.
bibliotheek, biebeleteek, boekuutdeeleng. 
bidden, bidn (teg.tijd bid ik, bit jie. 

verl.tijd bide ik, bide jie), stile weezn 
(bidn met schroom gebruikt; wel de 
inf.: bi-j ’t bidn). 

bieden, biedn (teg.tijd ik biet, jie biedn, 
hi-j biet. verl. tijd ik beut, jie beudn, 
hi-j beut. verl. deelw. beudn-, bied ik, 
beud ik', biejie, beujie; bied hi-j, beud 
hi-j). 

biefstuk, biefstuk, 
bier, bie:r, vkw bie:rtjen. 
bies, bieze: ’n bós biezn', ’n biezn mate 

van ’n stoel. 
biest, biest (eerste melk van een kalfkoe). 
biet, beete (kroot, groente), maar

suukerbietn. rónde beetn, lange beetn, 
rooje beetn (bietn). 

big, bige.
bij (voorz.) bi-j, (bijna bej): bi-j de herst, 

bi-j winterdag, bi-j lichtn (= bij dag), 
bi-j tiedn (soms), bi-j toe:rn (soms), 

bij (insekt), beje, vkw bejchien.
Bijbel, biebel.
bijdehand, bi-jdehant.
bijdehands, bi-jdehants (peert).
bijdrage, bi-jdraage.
bijkans, bi-jkaans.
bijl, biele, vkw bielechien.
bijlichten, bi-jluchtn.
bijna, zoowat, ’n stuk hene.
bi-jspie:ze, groente bij ’t middagmaal;

ook al: greunte. 
bijster, biester; biester weer (slecht); ’t 

spoor biester (kwijt), 
bijten, bietn.
bijtijds, bi-jtiets, bijna bejtiets. 
bijvoorbeeld, bi-jveurbeelt. 
bijziend, bi-jziende. 
bijzonder, bezunder. 
bikkel, bikel.
bikkelen, bikeln (meisjesspel). 
bikken, bikng (eten, stenen afbikken), 
bil (dij), bile, vkw bilechien. hi-j goat mit 

de bilewaagng (te voet), 
biljart, biljert.
binden, bienn (teg.tijd ik bien,jie bienn, 

hi-j bient. verl.tijd ik bón, jie bónn, 
hi-j bón. verl.deelw. bónn). 

binnendijks, binndieks. 
binnenland, binnlant (o.a. Ossenzijl, 

Kalenberg). 
binnenpolder, binnpölder. 
bitter, biter.
blaar, bloare, vkw bloartjen, mv bloarn'.

1. blaar aan de hand bijv.; 2. zwarte 
koe met witte kop; 3. bloarebieter = 
soort libel, 

blaas, bloaze (o.a. gedroogde en 
opgeblazen varkensblaas), 

blaasbalg, bloasbalg. 
blad, blat, mv altijd blaadn. 
blaffen, blafm.
blak: de zee is sóms blak (windstil); zie 

vlak.
blaker, blaaker (kaarsestander). 
blakeren, blaakern. 
blaksem, bliksem (basterdvloek). 
Blankenham, Blankngham; bewoner: 

Blanknghameger. 
blauw, blaw. 
blauwtje, blawchien. 
blazen, bloazn (teg.tijd ik bloas, jie 

bloazn, hi-j bloast. verl. tijd ik 
bloasde, jie bloasdn, hi-j bloasde. verl.
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deelw. bloast). 
bleek, bleek (wit), 
bleeke, grasveldje 
blei, blej (witvis), vkw blejchien. 
bleken, bleekng.
blerrn, huilen, ook bij schapen en 

kalveren.
bles, bles (witte streep voor kop van koe 

of paard, ook ’t dier zelf), 
bleu, bleu.
blijde, bliede (verheugd), 
blijken, bliekng.
blijven, blievm (teg.tijd ik blief, jie 

blievm, hi-j blif, blieft, verl. tijd ik 
bleef\jie bleevm, hi-j bleef. verl. 
deelw. bleevm; doar bliek stoan, bliej 
stoan, blift ie stoan-, doar bleek stoan, 
bleej stoan, bleef ie stoan). 

blikken (bn), blikng. 
bliksem, bliksem, weerlicht: as de

bliksem, as de weerlicht', bliksempien 
= rakker. 

blikstien(der), basterdvloek, vgl.
dondersteen, 

blind, blint (ooggebrek): blinde muge 
(paardevlieg, men meent dat ze blind 
zijn); bliende (vensterluik): de 
bliende.

blinder, basterdvloek voor bliksem, 
blinken, blinkng. 
bloed, bloet. 
bloedblaar, kniepbloare. 
bloeden, bloedn.
bloedspuwen, bloetspiegng, bloet 

ópgeevm (t.b.c.). 
bloedvaten, bloetvaatn (alleen mv). 
bloedzweer, bloetvine (steenpuist), 
bloeien, blöjn; ook de lucht blöjt (er 

komt onweer), 
bloem, bloeme, vkw bloempien. 
bloem (van meel), bloem, 
bloesem, blusem. 
bloesje, bloezien.

blok, blok, vkw blokjen, blukjen.
bloktóne =  deel van een wagenwiel. 

Blokzijl, Blókziel, bewoner:
Blökzieleger. Zo ook: Osenzieleger 
(in beide woorden klemtoon op ziel). 

blond, blónt. 
bloot, bloot, 
bluffen, blufm.
bóbelköp, scheldwoord; ook: iemand 

met een groot hoofd, 
bóbeln (ww), vormen van bellen op 

vloeistof; bóbels (zn). 
bochel, bochel, bulte; ook voor persoon: 

bochel.
bocht, bocht (bijv. in de weg), vkw 

bóchien. 
bod, bot.
bode, boode (postbode); ook: de post. 
bodem, boodem. 
boedeldag (verkoop), boelegoet. 
boeg, boeg. 
boei, boej.
boek, boek, vkw boekjen. 
boekhouder, boekhöwer. 
boekweit, boekwejtnmeel, 

boekwejtngörte. 
boel, boel, vkw boeltjen; ’n raare boel; ’n 

boel volk. 
boeman, buustekeerl. 
boemelen, boemeln, bómeln (heen en 

weer slingeren); boemeln ook in: an 
de boemel weezn. 

boender, beunder, vkw beundertjen. 
boenen, beunn. 
boer, boe:r, vkw boe:rtjen. 
boerderij, boe:rderi-je, vkw boe:rderi-j- 

chien, boe:rkeri-jchien; mv boe:rde- 
ri-jn.

boeren (ww), boe:rn (ook = zaken 
doen).

boerin, boe:rine, vkw boe:rinechien 
(’boer’ en ’boerin’ worden niet in 
ongunstige zin gebruikt).

31



boete, boete.
boeten (ww), boetn (repareren van

netten). Ook: de pliesie het ’m beboet, 
bekeurt. 

boezem, boezem (water), 
boezeroen, boeze(g)roen (kiel van 

katoen of linnen), 
bof, bóf (ziekte); ook ww bófm (geluk 

hebben).
bok, bók, vkw bókjen, mv bókng-, 1. 

dier; 2 platboomd vaartuig, bijv. de 
stróntbók (= gemeentereiniging). 

bokking, bókng: 1. vis; 2. standje. 
Uitdrukking: de deure dicht, gien 
bókngs =  ga weg! 

bol, ból (studiekop), 
bolderen, bóldern (stotend rijden), 
bóle, stier, vkw bólechien. bóleg = 

tochtig van koeien; weerome bóln = 
niet bevrucht raken van een koe. 

bóle ( ö tussen lang en kort), wittebrood. 
bölechien, krentebölechien (o kort) = 
broodje, krentebroodje; mit de 
bólemande loopm ( ö kort) =  venten 
met brood, 

bóleböjzien, flink kind. 
bolleboos, bóleboos = flinke jongen, 
bómedeern, met geweld op of tegen iets 

slaan.
bomen (ww), boomm (schuit met een 

boom voortbewegen), 
bomijs, bómies (ijs waar ’t water 

onderuit gelopen is), 
bon, bón, vkw bónechien. 
bond, bónt.
bóngel, ijzer dat met een ketting aan de 

poot van een paard bevestigd wordt, 
bonk, bónke = groot van stuk.

snoekboars is ’n bónke; ’n bónke vlejs; 
’n bónke van ’n koe (grote koe), 

bont, bónt. 
boodschap, böskup.
boog, booge, vkw boochien, mv boogng.

boom, boom; boompien vewiseln 
(kinderspel), 

boon, boone; in de boonn = in de war. 
boor, boore.
boord, boore (om de hals); boordevol = 

boorndevól; aan boord = am boort. 
boos, kwoat, vekeert. 
boot, boot, vkw bootjen. 
bord, bórt. 
borduren, letern. 
borduurlap, leterlape. 
boren, boorn. 
borg, borg: 1. gesneden

mannetjesvarken; 2. iemand die zich 
garant stelt; 3. ik stoa je der borg veur 
= ik verzeker het je. 

borgen, börgng (kopen, verkopen op 
crediet). 

borrel, bórel.
borst, bóst; kient an de bóst (of: an de 

pape). 
borstel, bósel. 
borstkas, bóstkaste. 
borstrok, bóstrók (wollen onderkleed), 
bos, bós (bos; bos takken, worteltjes), 

vkw bózien. 
bot, bót, vkw bótjen: 1. vis; 2.

afgekloven been. 
boter, bóter. 
boterham, brukjen. 
botervlootje, bótervlootjen. 
boterzeef, bóterzi-je, later: bóterzeeve 

(waarmee men de boter van de melk 
afzeefde), 

botter, bóter (vissersschip), 
bout, bèwte, vkw böwtjen. 
bouwen, bowm.
bouwmeestertje, bówmanechien, 

böwmeestertjen (zie ook: 
akkermannetje, kwikstaartje): 

boven, boovm.
bovenmeester, boovmmeester. 
braaf, braaf, broaf: ’t is ’n braave
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(ironisch!); maar: heel wat = broaf 
wat (?). 

braambezie, brumel. 
braden, broadn (teg.tijd ik broa,jie 

broadn, hi-j broat. verl. tijd ik 
broade, jie broadn, hi-j broade. verl. 
deelw. broadn; broad ik (teg. tijd, 
verl. tijd), broa jie (teg. tijd), broade 
jie (verl. tijd)), 

brak, brak (water), 
braken, braakng, spiegng. 
brand, brant: 1. brand; 2. brandstof;

eigennaam Brandsma = Braansmaa. 
branden, brann, o.a. brann van 

ni-jskie:reghejt. 
brandewijn, brandewien; ’n 

brandewientjen. 
brandkast, brantkaste: 1.

brandverzekering; 2. brandvrije kast. 
brandnetel, brantneetel, stiekel (twee 

soorten, men noemt vaak alles 
stiekel). 

breed, breet, zn breete. 
breeuwen, breewm (waterdicht maken 

van schepen met hennep), 
breien, brejdn; goarn ópbrejdn. 
breihout, brejdekooker, waarin bij het 

breien een van de breipennen werd 
gestoken.

breilap, bródellape (bij ’t leren breien op 
school).

breischool, brejskoele (handwerkles na 
schooltijd; aan de school was geen 
onderwijzeres), 

breken, breekng (teg. tijd ik breek, jie 
breekng, hi-j breekt, brek. verl. tijd ik 
brak, jie braakng, hi-j brak. verl. 
deelw. breukng). 

brem, brem (plant niet bekend): zoo 
zöwt as brem. 

brengen, brengng (teg.tijd ik breng, jie 
brengng, hi-j brengt, verl. tijd ik 
bröcht, jie bröchtn, hi-j bröcht. verl.

deelw. bröcht; breng jie, bröch jie). 
bretels, galgng. 
breuk, breuk.
brief, brief, vkw briefien, mv brievm.

briefien: o.a. bankbiljet, 
briefkaart, briefkoarte. 
briek, scheef, eigenaardig, 
bries, bries (sterke wind); ’n dike bries 

(idem), ’n dike wient, ’n flinke koelte. 
brievengaarder, brievmgaarder. 
brij, bri-j (bijna brej): rie:znbri-j 

(rijstepap); karemelksebri-j of 
görtnbri-j (karnemelksepap). 

brijpot, bri-jpöt.
brik, brik (gesloten personenrijtuig), 
briket, breket(e).
bril, brile, vkw brilechien; spottend: 

föke. 
broche, brösien.
broddelen, bródeln (knoeien, prutsen);

zie breilap. 
broeden, broeien, brujn: 1. broeden van 

vogels; 2. peinzen, 
broeds, bruts: de kiepe is bruts, zit te 

brujn.
broeien, brujn: 1. broeien van hooi; 2. 

warm houden (ziekte), brujereg weer, 
smoek weer (drukkend), 

broek, broek: 1. kledingstuk, vkw
broekjen; 2. laag land: Rónde broek bij 
Kuinre. 

broekzak, buuze.
broer, breur, vkw breurtjen, mv breurs. 
broes, schuim, broes; ww broe:zn. 
brok, bröke, vkw brökjen. 
brommen, brómm (brommen, 

mopperen), hi-j kreeg brómm 
(standje), 

bron, brón. 
brons, broons. 
bronstig, beereg.
brood, broot (rögebroot, tarwebroot). 

allerlei namen: mike (groot, rond
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krentenbrood); bölechien (rond 
krentenbroodje); stuutjen (langwerpig 
krentenbroodje); hartbrootjen 
(langwerpig dubbelgebakken broodje 
zonder krenten); krentebölechien; 
stoete, vkw stuutjen; roggebrood = 
broot, wittebrood was luxe en heette 
böle (zie bóle). 

broodeten, brooteetn (zowel ’s avonds als 
’s morgens), 

bros, bros.
brouwen, browm, de huig-r spreken, 

bier brouwen, 
brug, bruge, vkw bruchien, mv brugng. 

veur de bruge (praathoek van ’t 
dorp).

bruid, bruut (weinig gebruikt), 
bruidegom, bruudegóm (weinig 

gebruikt), 
bruiloft, bruleft. 
bruin, bruun. 
bruis, broes, skuum. 
bruisen, broe:zn, liever skuumm. de zee 

bruu:st. 
brukjen, boterham, 
brutaal, bruutoal. 
buffel, bufel (lompe vent), 
buffet, bufet, tapkaste (dit woord in ’t 

café).
bui, buje, böje, vkw bujchien, böjchien. 
buigen, buu:gng ( teg. tijd ik buu:g,jie 

buu:gng, hi-j buu:gt. verl.tijd ik beug, 
jie beugng, hi-j beug. verl. deelw. 
beugng; buug jie, beug jie; hi-j 
buu:gt, ook: hi-j bug). 

buik, buuk.
buikpijn, pien in ’t lief; spottend en bij 

kinderen: pien in de buuk. 
buil, buule, vkw buulechien: 1. 

knikerbuule; 2. buule mit geit; 3. 
puist, bult. 

buis, böjs (jas), weinig gebruikt; zie jas. 
Buisman (achternaam), Buusman.

buiswater, böjswaater. 
buiten, buutn (buiten de deur), buiten ’t 

dorp = óp de ruumte, het zn betekent 
’ villa’ .

buitendijks, buutndieks. 
buitengaats, buutngaats. 
buitenpolder, buutnpölder (’s winters 

vaak door de zee overstroomd), 
buitenshuis, buutnshuus. 
buizen, böjzn (hard werken); löjböjzn = 

luieren, 
bukken, bukng. 
buks, bukse.
bulken, bulkng (schreeuwende huilen).

Ook: bulkng van ’t geit. 
bult, bulte: 1. gebochelde; 2. ’n bulte 

geit; 3. hoogte in ’t land; 4. buule (na 
een val bijv.); 5. óm de bultn loopm 
(luieren), 

bultereg, vol bulten, 
bunder, hectare, bunder, niet als 

landmaat, alleen als naam van een 
stuk land: de drie bunder (zie mat), 

bungelen, bungein.
bunzing, beuzeling, liever: mude. altijd: 

mudhónt, óp mudejacht, mudejaagng 
(zie mud), 

burgemeester, burgemeester, 
burgerij, burgeri-je. 
bus, buse: 1. blikken doos, brievenbus; 

2. dop voor as van wagenwiel; 3. 
autobus; hier liever: bus. 

buur, buu:r, buu:rm an. 
buurt, buu:rt; in de buu:rt (dichtbij);

kerkbuurt. 
buuze, zak van een kledingstuk.

cacao, poejer: ’n kopien poejer. 
canapé, kanepee.
capucijners, kapsienders, grawe ertn. 
carbol, karböl.
catechisatie, katechesoazie, vraagng, 

vraageleern.
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ceel, seel: er stón ’n heele seel naamm óp
(rij).

cent, sent.
centrifuge, sentrefuu:zje. 
chagrijnig, sagerejneg. 
chauffeur, sjefeur. 
chef, sjef.
chilisalpeter, sieliesalpeeter. 
chinees, sienees: ’n raare sienees. 
chirurg, sierurg.
chocola, suukeloa (ook: vloeistof), vkw 

suukeloachien. 
cholera, keleeraa. 
christelijk, kristelek. 
christen, kristn.
Christus, Kristes. 
cichorei, suugerej, suukerej. 
cijfer, siefer.
citroen, setroen; soort sterke drank = 

setroentjen. 
club, klup. 
cognacje, kejakjen. 
cokes, kooks.
commanderen, kómedeern, besteln. 
commissaris, kómesaares. 
confectie, koopgoet.
Cornelis, Kneeles (mann.); Kneelesien 

(vr.). 
courage, keroazie. 
couvert, enveloppe, koevert (zie 

enveloppe), 
croup, kroep (kinderziekte).

daad, doat.
daags, daas: drie guln daas; daas zit ik 

hier noojt; daas goet (daagse kleren), 
daak, daak (half vermolmde ruigte of 

riet, aangespoeld uit zee), 
daalder, daalder (f. 1,50); hóndert 

daalder (alleen deze twee gevallen), 
daar, doar, bijv. in: nów doar dan 

(asjeblief, niet van harte), 
daardoor, doardeur.

daarginds, doarginder. 
daarmee, doarmee, doarmit. 
daarom, doaróme. 
daarvoor, doarveur. 
dadelijk, doalek (niet snel); derekt, vórt 

(snel).
dag, dag, vkw dachien, mv en ww 

daagng. 
groet: gedag, goeje dag. 
daghuurder, daghuu:rder (los arbeider), 
dagwerk, dagwerk (één dag), 
dahlia, daalieaa. 
dak, dak, mv daakng. 
dam, dam, vkw damechien. 
dame, daame, geen vkw. 
damp, damp, zie mist. 
dan, wel, aan ’t eind van een vraag: ike 

niet, jie dan ? 
danig, doaneg (erg), hi-j het ’t dik en 

doaneg te pakng (ongesteld), 
dankbaar, dankber. 
danken, dankng. 
dansen, daa:nsn; daa:nzeri-je 

(minachtend), 
dapper, daper (ook = gezond), 
darg, dareg (derrie, stuk veen van 

zeebodem losgeraakt), 
darm, darm, mv darms. ’t zal je wel dun 

deur de darms loopm (weinig te eten 
krijgen), 

dartel, dartel, 
das, dase (sjaal).
dat, dat, bijv. opdat in: kóm hie:r dak je 

’s eevm óp de ribm geef. 
datum, doatem. 
dauw, dow. 
dauwen (ww), dowm. 
dauwworm, dówwurm (kinderziekte), 
daveren, daavern. 
deeg, deeg.
deel, deel: 1. gedeelte van een boerderij;

2. niet veule deel van leevm. 
degelijk, deegelek.
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degene, degeene. 
deinen, dejnn. 
deken, deekng. 
dekken, dekng.
deksel, deksel, lit: ’t lit van ’n melkbuse. 
delen, deeln. 
deling, deeleng.
dempig, demp, dempeg (aamborstig bij 

paarden).
den, deneboom, dene, vkw denechien. 
denken, denkng (teg. tijd ik denk, jie 

denkng, hi-j denkt, verl.tijd ik docht, 
jie döchtn, hi-j docht. verl. deelw. 
docht); ik denk dat ’t wat laat wórt 
(veronderstel), 

derde, derde, 
dertig, derteg. 
desnoods, desnoos. 
deugd, deugt, 
deugen, deugng. 
deugniet, deugeniet, smakert. 
deuk, deuk.
deun, deun, vkw deuntjen. 
deur, deure, mv deurn. hoovmdeure en 

ónderdeure; zie keerl. 
deurwaarder, deurwaarder.
Deventer, Deevmter. 
deze, dize, bijv. dize kant óp. zelfst. ook: 

disnt, disnde. eveneens: dize. 
diaconie, dieaakeni-je. 
diaken, diejaakng. 
diarree, poeperi-je; hi-j is an de loop. 
dicht, dicht, 
dief, dief, mv die:vm. 
diender, diender (politieagent), 
dienen, dienn (als knecht, meid, soldaat), 
dienst, die:nst.
dienstbode, mejt; ook verloofde = mejt. 
diep, diep. 
diepte, diepte.
dier, die:r, vkw die:rtjen, mv die:rn. 
dij, di-je; ook bil =  bile; uitspraak bijna 

deje.

dijen, di-jn (bijna dejn): groeien; zwellen 
door opname van vocht, 

dijk, dieke, vkw diekjen, mv diekng. 
dik, dik: 1. zn: kófiedik; 2. bn: ’n dike 

boom, ’n dik ej; 3. bijw: hi-j het ’t er 
dik an hat (slag verloren), 

dikker, diker, dikerder (naar analogie 
van bijv. dónkerder). 

dikkerd, dikert.
dikkop, dikkop, o.a. maat voor jenever, 

ongeveer = musien. 
dikzak, dikzak, gófert. 
ding, ding, vkw dingechien. 
dingen (ww), dingng, öfdingng. 
dinges, dinges: aanduiding voor iemand, 

wiens naam men zich niet herinnert. 
Bij groet in deze situatie: Dag...e! 

dinsdag, deensdag; ’s dinsdags = 
deensdes, deensdaas. 

direct, derekt.
Dirk, Dirk.
disponeren, dispeneern.
dissel, disel (disselboom aan een wagen). 

Ook bekend: diselboom, króme disel 
(een naar boven gebogen uiteinde, 
waarmee de wagen kan worden 
gestuurd). Eveneens: rechte disel. Zie: 
zuule. 

distantie, distaa:nsie. 
distel, diezel; meer: stiekel. diezel- of 

stiekelsteeker. 
dit, dit; dite (zelfstandig), 
dobbelen, döbeln. 
dobber, döber, vkw döbertjen 

(hengelen!), ww döbern. 
dochter, dochter, vkw döchtertjen, mv 

dóchters. 
dode, dooje.
doek, doek, vkw doekjen. 
doel, doel.
doen, doen (teg.tijd ik doe, jie doen, hi-j 

doet, soms: hi-j dót. verl.tijd ik deu, 
jie deudn, hi-j deu. verl. deelw. doan;
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deed ik = deuk, deudik, deed jij = 
deuj, deujie, deed hij = deudie). ik 
had dat wiln doen en ik had dat doen 
wilt.

dof, dóf (ook = vochtig); dófe spiegel, dóf 
behang.

doffer, dófer (mann.duif), vkw dófertjen. 
dokken, dókng (betalen), 
dokteren, döktern (dokteren, knutselen), 
doktersflesje, medicijnflesje, 

döktersvlesien. 
dol, dól. 
dolk, dólke. 
dom, dóm.
dominee, doomeneer. er goat ’n 

doomeneer veurbi-j (stilte in een 
gesprek), 

domineren (spel), doomeneern. 
dominospel, doomeneespul. 
dommekracht, dómekracht 

(hijswerktuig), 
dommelen, domein, doezeln. 
dommelig, dómeleg, doestereg. 
donderdag, donderdag, ’s donderdags = 

donderdes, dónderdaas. 
donderdagsmorgens, 

dónderdaasmoarns. 
donderdagsavonds, dónderdaasoavms. 
donder, donder, ww dóndern. Werd 

liefst vermeden, alleen in gebruik als 
’t nog ver weg was, anders: slag, 
ónweerslag, luchtn, dindern. 

donderjagen, dónderjaagng (vervelend, 
lastig zijn), 

donker, dónker: ze zaatn in ’t dónker 
(duuster wordt weinig gebruikt), 

dons, doons. 
dood, doot. 
doodkist, dootkiste. 
doods, doots.
doof, doof, o.a. doove kooln (deels 

verbrande turf), 
dooi, dooj.

dooien, doojn.
dooier (van een ei), doore, vkw doortjen. 
doolhof, doolhóf (bijv. raadsel in een 

almanak), 
doop, deup, ww deupm. 
door (voorzetsel), deur. 
doordat wordt niet gebruikt: dat kwam 

ik hat niet zien. 
dooreten, deureetn (doorgaan met eten), 
doorgaans, deurgoans. 
doorheen, deurhene. 
doorn, doorn.
doornat, deurnat, driefdeurnat.
doorslaan, deursloan (opsnijden, in de 

war zijn).
doorslag, vergiet (vroeger voor vis, niet 

voor groente), 
doorwassen (spek), deurwasn. 
doos, deuze.
dop, dope (bijv. van een ei), vkw dópien, 

mv döpm. 
dor, dór.
dorp, dorp, vkw dörpien, mv dörpm. 
dorsen, dósn. 
dorst, durst. 
dot, döte (bijv. watten), 
doven (ww), doovm. 
dozijn, dezien, vkw dezientjen. 
draad, droat, ww droadn = bonen 

afhalen, hij geeft geen draad = gien 
droat, gien oasem. 

draadnagel, droatnaagel. 
draai, drej, vkw drejchien, mv drejn. 

ginder óp die drej goaj de bócht óme; 
’n drej óm de oom. 

draaien, drejn (o.a. door de wind gaan).
liegen = hi-j drejt er wat óm hene. 

draaierij, drejeri-je, vkw drejeri-jchien. 
mit drejeri-je ómegoan = niet te 
vertrouwen zijn. 

draaikolk, drejkölk. 
draaimolen, malemeuln. 
draaiorgel, drejórgel, lie:re, zie lier.
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dracht, dracht: in dat goet zit goeje 
dracht.

draf, draf: óp ’n draf (hard lopend), vkw 
drafien.

dragen, dreegng (teg. tijd ik dreeg, jie 
dreegng, hi-j dreegt. 

verl. tijd ik dreug, jie dreugng, hi-j dreug. 
verl. deelw. dreugng): 1. dragen, 
torsen; 2. drachtig zijn. 

drager, dreeger (bij begrafenis), 
drank, drank (sterke drank); drankjen 

(van de dokter), 
drassig, söpereg. 
draven, draavm. 
dreg, drege. 
dreigen, drejgng. 
drempel, drumpel. 
drenken (van vee), weetern. 
drentelen, drenteln.
Drents, Drejns.
drenzen (dwingerig zeuren), zeurn. 
dreumes, dreumes.
dreun, dreun (eentonige wijs, gezeur), 
dreunen, dreunn. 
dreutelen, dreuteln (treuzelen), 
drevel, dreevel.
drie, drie. Bij tellen vaak: eene, tweeje, 

drieje. 
drieerlei, drie-erlej.
driespeuns, uit drie spenen melk gevend.

Zie uier. 
driest, driest, 
drijfnat, driefdeurnat. 
drijftol, drieftóle.
drijven, drie:vm (teg. tijd ik drief, jie 

drie:vm, hi-j drieft. verl. tijd ik dreef, 
jie dreevm, hi-j dreef. verl. deelw. 
dreevm).

dril, drile (gestold vleesnat en wat erop 
lijkt, bijv. kikerdrile). 

dringen, dringng (teg. tijd ik dring, jie 
dringng, hi-j dringt, verl. tijd ik 
dróng, jie dróngng, hi-j dróng. verl.

deelw. dróngng). 
drinken, drinkng (teg. tijd ik drink, jie 

drinkng, hi-j drinkt, verl. tijd ik 
drónk,jie drónkng, hi-j drónk. verl. 
deelw. drónkng). 

drinkglaasje, drinkglaazien,
drinkersglaazien (o.a. drinkglas voor 
kanarie), 

drinkkan, drinkerskane. 
drinkkuil, drinkerskuule (poel met 

drinkwater voor ’t vee), 
droes, droes in kwoaje droes 

(paardenziekte). 
droevig, droeveg. 
drogen, droogng. 
drogerij, droogeri-je. 
drogist, droogist. 
drol, dróle (mensendrek), dröle 

(haarwrong), 
dromen, droomm. 
drómhene, er omheen, 
drommel, drómel.
dronken, drónkng(t), siker, anskeutn,

enz.
droog, droog, o.a. in de koe stoat droog 

(geeft geen melk), 
droogje, droogien: op ’n droogien zitn. 
droogruimte, droogruumte. 
droogskuu:r, poetsmiddel; ook 

droogskuu: rmidel. 
droogte, droogte.
drop, drup: 1. drupwaater (aftreksel van 

dropstaaf); 2. zn drup (druppel), mv 
en ww drupm; 3. ’n drupien-, a. sterke 
drank; b. zuurtje, 

druif, druu:ve, vkw druu:fien, mv 
druu:vm (zie wijndruif), 

druk, druk, o.a. lastig, luidruchtig, 
drukken, drukng. 
drukkerij, drukeri-je. 
drukte, drukte, o.a. ruzie in: drukte 

kriegng.
druppel, drup, drupel; ’n drupien tee (zie
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drop).
druppelen, drupm, drupeln. 
dubbel, dubel(t). 
dubbeltje, dubeltjen. 
duffel, dufel. 
duidelijk, duudelek. 
duif, duu:ve, vkw duufien, mv duu:vm\ 

zoo gries as ’n duu:ve. 
duikelen, duukeln, bijv. köpien duukeln. 
duiken, duukng (teg.tijd ik duuk,jie 

duukng, hi-j duukt. verl.tijd ik deuk, 
jie deukng, hi-j deuk. verl. deelw. 
deukng). 

duiker, duuker, o.a. soort sluis, 
duim, duum: 1. van de hand; 2. 

lengtemaat 2/4 cm; 3. koekje: 
duumpien. 

duimeling, duumeling (los 
duimbekleedsel). 

duin, duun (sneeuw, zandheuvel), o.a.
De Duun bij Blokzijl, 

duister, duuster, liever: dónker, 
duit, döjt; 2'A centstuk = vierdöjtn. 
Duits, Duuts.
Duitser, Duutser, poep, o.a. bloaspoepm 

(hoornblazers), 
duivekater, duuvekaater, bijv. in 

duuvekaaterse jónge. 
duivel, duuvel; een klein, bijdehand 

kind: duuveltjen. 
duivelstoejager, duuvelstoejaager. 
duivenhok, duuvhóke. 
duizelen, duu:zeln. 
duizelig, duurzeleg, drejereg, dwiel, 

dwareleg. 
duizend, duu:zent. 
dulden, duldn (verdragen), 
dun, dun.
dunken, dunkng (mi-/ dunkt, mi-j 

docht). 
duren, duu:rn. 
durf, durf, lef.
durven, durvm (teg.tijd ik durf, jie

durvm, hi-j durft. verl. tijd ik durfde, 
durst, jie durf dn, durstn, hi-j durfde, 
durst. verl. deelw. durft). 

dutje, dutjen, tukjen. 
dutten, dutn, tukng. 
duur, duu:r, vergr. trap: duu:rder. 
duurte, duu:rte. 
duw, duuw, döw.
duwen, dówm: ’n boat veuruut dówm. 
dwaas, dwaas, 
dwalen, dwaaln. 
dwang, dwang.
dwarrelen (sneeuwvlokken), dwareln. 
dwars, dwars.
dwarsdrijven, dwarsdrie:vm. 
dwarskop, dwarskop (koppig mens), 
dwarssloot, dwarsloot. 
dweil, vejl, fejl (in ’t algemeen bij v, f, z, 

s sterke neiging tot stemloze 
uitspraak), 

dweilen, vejln, ook dwejln. 
dwepen, dweepm. 
dwerg, dwerg, mv dwergng. 
dwingen, dwingng.

eau de cologne, öweklónje, löderejn, 
reukersgoet, reuk.

eb, eb (laag water).
echo, weerklank (echoo soms gebruikt), 
edel, eedel. 
eed, eet.
eekhoorn, eekhoorntjen (alleen vkw 

gebruikt), 
eelt, iel, eelt.
een, ’n : ’n vri-jdag (vorige of volgende); 

mit ’n aln, mit zien aln (gezamenlijk); 
mit ’n bejdn, mit zien bejdn; ’n 
duu:zent guln (±  f 1.000,--); ’n goeje 
sesteg guln (ruim), 

eend, eent, vkw eentjen (zie kroos), 
eender, eender.
eene: ’t is er eene van Jan  (kind van Jan); 

’t kóst mar eene vejmtwinteg

39



stuuvers.
eens, eens: ’k bin ’t niet mit je eens; 
es: doar was es...
eenspan, inspan (bomen waar ’t paard 

tussen loopt voor de wagen), 
eenzaam, eenzem, eenlek: eenlek woonn. 
eer, eer: hi-j was er, eer ik kwam; eere: 

geef hum de eere. 
eerbied, eerbiet.
eerder, eerder (vroeger, voorheen).
eergister, eergister(n).
eerlijk, eerlek: ’k hep ’t eerlek niet doan.
eerst, eerst.
eetbaar, eetboar.
eetwaren, eetwaarn.
eeuw, eew.
eeuwig, eeweg.
effenen, slechtn (vlak maken, bijv.

molshopen), 
egaal, eegaal (vlak, onverschillig): ’t is 

mi-j eegaal.
Egbert (mannennaam), E:bert. 
egel, stiekelvarkng.
ei, ej, vkw ejchien, mv ejer: ’n dik (groot) 

ej; ’n vuul ej (bedorven, bebroed), 
eierschaal, ejerdópe. 
eiertikken, ejertikng. 
eigen, ejgng, bijv. d’r is meer geliek as 

ejgng (twijfel, of iemand iets 
toebehoort), 

eigenaardig, ejgngoardeg. 
eigenaar, ejgenoar. 
eigenlijk, ejgelek. 
eigenwijs, ejgngwies. 
eigenzinnig, zineg. 
eikeboom, eekeboom. 
eikel, ekel.
eikenhout, eeknghöwt. 
eiland, ejlant.
eind, ende: ’t Noortende, ’t Zuutende 

van ’t dorp; ’t ende van de haavm 
(ingang); zoo is ie an zien ende 
koemm.

eindelijk, ejndelek. 
eindigen, ejndegng. 
eisen, ejsn, verejsn: oonze tiet verejst 

dawe nów óphbwm. 
ekster, ekster, 
el, ele.
elders, ergngs anders: ik heb er ’n heekel 

an, mit de zundag ergngs anders te 
weezn.

elf, elef: mit ’n elvm, mit zien elvm; ’t 
leup óm elvm (’t was ongeveer elf 
uur); óp zien elef en dertegsten 
(langzaam), 

elk, elk, al, bijv. ale weekng (elke week), 
elkaar, mekaar, menaar. 
elleboog, elebooge: die het ze achter de 

elebooge. 
els, elze (priem), 
emmer, emer.
en die: hej Kloas en die nóg zien?

(knechts, makkers), 
enfin, afejn. 
engel, engel.
enig, eeneg: 1. mooi, aardig

(vrouwenwoord); 2. ’n eeneg, eenegst 
kient.

enkel, enkel (van de voet); enkelt: dat 
kómt es enkelt veur (soms); je hoar 
wórt al wat enkelt (dun), 

enkele, enkele, ’n paar. 
enter, enter (éénjarig paard), 
enveloppe, koevert (later ook envelöpe). 
epidemie, smoe:ge (geen ernstige ziekte), 
erebaantje, eerebaantjen. 
erf, erf (van een boerderij), 
erfenis, erfenis, 
erfgenaam, erfgenaam, 
erg, erg, slim: hi-j is slim ziek (erg); ik 

deu ’t zónder erg. 
ergens, ergngs.
ernst, eernst: ’t wórt eernst; spulechien 

uut eernst (om geld, fiches), 
ernstig, eernsteg.
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er omheen, erómhene, drómhene.
erven, ervm (teg. tijd ik erf, jie ervm, hi-j 

erft, wi-j, juuln, zie ervm. verl. tijd ik 
urf, jie urvm, hi-j urf, wi-j, juuln, zie 
urvm. verl. deelw. urvm). 

erwt, erte.
eten, eetn (teg.tijd ik eet, jie eetn, hi-j 

eet. verl.tijd ik at, jie aatn, hi-j at. 
verl. deelw. eetn). lekker eten = 
möjzn. 

etenstijd, eetnstiet. 
etgarde (nagras), etgarde, noagrus, 

noagrös. 
etter, eter.
even, eevm (en óneevm), efm (voorkeur 

voor eevm). 
eventjes, eevmpies. 
evenaar, eevmnoar. 
evenaren, eevmoardn. 
evenredig, eevmreedeg. 
evenveel, eevmveule. 
evenwicht, eevmwicht.
Evert (mannennaam), Eevert. 
examen, eksaamm. 
ezel, eezel.

fabeltje, faabeltjen (onwaarheid), 
fabriek, febriek, mv febriekng. de febriek 

en vroeger: ’t febriek. 
failliet, feliet. 
fakkel, fakel. 
falie, faalie.
familie, femielie en: wi-j bin nog in de 

palmetoasie. 
fanfarekorps, fanfaarekórps. 
fat, fat, vkw fatjen (ijdeltuit), 
fatsoen, fesoen, fesoenlek. 
februari, feebrewaarie. 
feeks, feekse (kwaadaardige vrouw), 
feit, fejt.
fel, verzot; ook vezöt. 
feliciteren, fieleseteern.
Femmetje, Femmigje (vrouwennaam),

Femechien. 
fiene, fijne, dweper, 
fietern, 1. ópfietem =  opstoken van een 

kachel; 2. as de fieter = heel snel. 
fiets, fiets.
figuur, feguuir, vkw feguu:rtjen. 
fijn, fien, vergr. trap: fiender: 1. fien 

uutpluu:zn (fig.); 2. fien tóngechien, 
neuzien (smaak, reuk); fejn, vergr. 
trap: fejner (aardig, lekker), bijv. fejn 
uutgoan. 

fijt, fiet (zweer aan de vinger), 
fiks, fiks. 
finaal, fienoal. 
fladderen, fladern. 
flanel, flenel. 
flansen, flaansn. 
flapuit, flapuut. 
flard, flarde. 
flarte, hoop koeiemest. 
flater, flaater. 
flauw, flöw. 
flauwte, flöwte. 
flemen, fleemm. 
flensje, flensien. 
fles, vlese. 
fleurig, fleureg.
fliestertjen, dun sneetje, schijfje, 
flikeri-je, voordelig zaakje, 
flikflooien, flikfloojn. 
flikkeren, flikern: flik er óp (ga weg); 

ook: ópflikern (opknappen); 
skoefliker -  schoenlapper, 

flink, fiks, flink.
flodderen, flódern (pootje baden; ook 

genoemd: zwemm); ook: ’t hoar 
flódert h’r óm de kóp. 

floepm, aan- en uitgaan van een vlam: 
anfloepm, uutfloepm. 

floers, floe:rs. 
flonkeren, flónkern. 
fluim, fluume, rachel (slijm), 
fluisteren, fluustern.
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fluit, flöjte.
fluiten, flöjtn (teg. tijd ik flöjt, jie flöjtn, 

hi-j flöjt. verl. tijd ik flöjte, jie flöjtn, 
hi-j flöjte. verl. deelw. flöjt-, flöjt jie, 
flöjte jie). 

flurtjen, kleine hoeveelheid vloeistof, 
flut, flute (dunne melk, koffie, thee), 
fluusien, vliesje op melk. 
fluweel, fluuweel. 
foei, foej.
foekepot, rommelpot, foekepöt. 
foeteren, foetern (mopperen); foeters 

(alleen mv) = standje, 
fok, fóke, vkw fökjen: 1. bril (spottend); 

2. voorzeil van een schip, waarbij: de 
föke te loevert zetn (snel verdwijnen); 
de fok (het fokken van vee), 

föksn, slordig naaien, 
fonds, foons (verzekering), waarbij: 

foons loopm = premies ophalen, 
fooi, foojchien, soms: fooj. 
fopspeen, speene.
forceren, fökseern (te hard aanpakken, 

werken), 
fornuis, fenuus. 
fors, fors. 
foto, footoo. 
fotograaf, footoograaf. 
fout, föwt. 
fraai, fraaj. 
franje, franje.
Frankrijk, Frankriek.
Frans, Fraans; dit is Fraans bi-j hum 

(weet hij niet; wil hij niet van weten), 
fratsen, fratsn, babelegoechies. 
fret, fret.
Fries, Fries.
Friesland, Frieslant. 
fróneken, knoeien, slordig breien, 

naaien.
fronsen, froonsn (de wenkbrauwen), 
fruit, fröjt.
fuik, fuuke, waarbij: fuukestök.
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gaaf, geef (onbeschadigd): ’n geeve 
planke.

gaan, goan (teg. tijd ik goa, jie goan, hi-j 
goat. verl. tijd ik góng, jie góngng, 
hi-j góng. verl. deelw. goan; goa jie, 
goaj; góng jie); wi-j goan melkng, 
wi-j goan hene melkng (begeven ons 
erheen); wi-j goan an ’t melkng (zijn 
op de plaats), 

gaandeweg, goandeweg 
(langzamerhand). 

gaans, goans: drie uure goans. 
gaar, gaar, o.a. in: niet goet gaar, halef 

gaar.
gaarne, graag, graag, 
gaas, gaas.
gaatje, gaatjen, gaachien (het laatste o.a. 

bij het breien of repareren van 
netten), 

gadamie, basterdvloek, 
gading, gaadeng. 
gaffel, gafel.
gal, gale: 1. in vis; de gal stuk, dan vis 

bedorven; 2. de gale leup ’m oover 
(hij werd boos), 

galg, galge: 1. mv galgng =  bretels; 2. 
kruishout: jie kun net zoo goet an de 
leste galge as an de eerste hangng. 

gallig, galeg (schapenziekte), 
galmen, galmm.
gammel, gamel, gameleg (vervallen, 

lusteloos).
gang, ganke, vkw gankjen = steegje, gang 

in een huis, slop (smaller dan een 
glöp, zie daar); bijv. skoeleganke, 
kerkganke; gang = vaart, snelheid: 
woar moej hene mit zón gang? hoe 
goat et? zón gangechien (matig); aan 
de gang = gangs (bezig); gangeln: 
lusteloos rondslenteren, bn gangeleg. 

gans, gaanze (vogel), vkw gaanzien. 
ganzenbord, gaanzebórt. 
gapen, gaapm.



gaper, gaapert.
garen, gaarn (verzamelen, vergaren), 

ópgaarn (oprapen), bi-j mekaar 
gaarn ; goarn (zn, bijv. naaigaren), mv 
goarns.

garibaldi, garebalie (bolhoed), 
garnaal, garneele, geneele (klemtoon op 

tweede lettergreep), 
gast, gast: wi-j hebm ’n gast, gastn; ik 

bin uut gastn (uit logeren), ook: uut 
van huus; ’n raare gast (snuiter), 

gat, gat: 1. achterste: hi-j het er zien gat 
mooj indrejt (zich ingedrongen); 2. 
opening: ’t gat van de poaln (opening 
in zeewering, bijv. ’t puntergat)-, 3. 
hi-j is ók veur gien één gat te vangng 
(van alle markten thuis), 

gatvedarie, basterdvloek, 
gauw, gaw; ook in gawdief; ook wel 

göw.
gauwigheid, in de gaweghejt (vlug), 
gave, gaave, liever gifte. 
gearmd, ge-armt. 
gebakje, gebakjen. 
gebed, gebet, 
gebeuren, gebeurn.
gebieden, gebiedn ( teg. tijd ik gebiet,jie 

gebiedn, hi-j gebiet. verl. tijd ik 
gebeut, jie gebeudn, hi-j gebeut. verl. 
deelw. gebeudn-, ik gebied em, ik 
gebiet je, ik gebeud et je)-, verbieden= 
v eb ie dn. 

gebint, bientwerk (de gebinten), 
gebod, gebot, 
geboorte, geboorte, 
geboren, geboorn. 
gebrekkig, gebrekeg (groot gebrek), 

gebrekelek (klein gebrek), 
gebruiken, gebruukng. 
gedaante, gedoante. 
gedachte, gedachte.
gedachtenis, herinnering, gedachtenise. 

liever: gedachtenisien (souvenir).

gedierte, gedie:rte.
gedijen, gedi-jn, gedejn (groeien; weinig 

gebruikt), 
gedoe, herrie, drukte, 
geduld, gedult. 
gedurig, geduu:reg. 
geduuvel, gezanik, drukte, ook: 

gesoodemieter (ruw!), 
geehonger, geehónger. 
geel, geel: de geele zucht (geelzucht); zoo 

geel as safraan. 
geen, gien; geen een= gien eene, ook: 

giende (zelfst.). 
geer, geere, ww geern (schuin afknippen 

en naaien).
Geert, Geert (mannennaam), Geertjen 

(vrouwennaam).
Geesje, Geezien (vrouwennaam), 
geest, geest.
geeuwen, gaapm; nieuwer ook: geewm. 
gegevens, gegeevms. 
gehakt, gehakt (vlees), 
geheel, in ’t geheel niet = in geel niet 

(helemaal niet), 
geheim, gehejm. 
geheugen, geheugng. 
gehoorzaam, gehoorzem. 
gehorig, gehooreg. 
gehuwden, getröwdn. 
geil, gejl (vruchtbaar, weelderig), ook: 

gejl spek. 
geit, gejte.
gek, gek, o.a. gek weezn óp (die mejt, dat 

kient) = veel houden van; gek weezn 
mit (op prijs stellen), 

gekscheren, gekskeern. 
gelaat, fieselemie (vrijwel buiten 

gebruik), 
gelach, gelag, gelach, 
gelagkamer, tapkaamer, gelachkaamer, 

waarin de tapkaste. 
geld, geit.
gelden, gein (kosten): hoeveule moet dat
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gein, köstn? 
geleden, ieedn: veertien daagng leedn. 
gelegenheid, geleegng(t)he-jt. 
geleide, gelejde.
gelijk, geliek: 1. gelijk hebben = geliek 

hehm; 2. tegelijk: geliek, tegeliek; 3. ’t 
is mi-j óm geliek {óm ’t eevm); 4. hi-j 
is van mien geliekng (leeftijd, vooral 
stand); 5. liek maakng (effenen, 
vereffenen), 

gelijkstrijken, liek striekng (van een 
maat, bijv. een vijfkop aardappels liek 
striekng.)

gelijkenis, geliekenis (overeenkomst), 
geloof, geloof: jie kun hum ’t geloof niet 

geevm (z’n vertrouwen); ww geloovm 
(teg. tijd ik geloof, jie geloovm, hi-j 
gelooft, verl. tijd ik geloofde, jie 
geloof dn, hi-j geloofde, verl. deelw 
gelooft): ik geloof dak er nóg eevm 
hene goa (denk), 

geluid, geluut. 
geluk, geluk; gelukeg. 
gelukje, lukjen, gelukjen. 
gelukken, lukng. 
gemach, mannelijke schaamdelen 

(verouderd), 
gemak, gemak.
gemakkelijk, makelek, óp mien gemak. 
gemeen(-heid), gemeen, gemeeneghejt.

een gemene streek: ’n mine streek. 
gemeente, gemeente, 
gemieter, gemieter. 
gemoed, gemoet.
gemoedereerd, gemoedereert (kalm, 

doodleuk), 
gemutst (in: goedgemutst), goetgemutst. 
genade, genoade.
genadig, genoadeg (genadig, toegeeflijk), 
genegen, geneegng.
Genemuiden, Geenemuudn. 
genezen, geneezn (teg. tijd ik genees, jie 

geneezn, hi-j geneest, geen o.v.t. verl.

deelw. geneezn), kloar kriegng; hij 
genas hem = hi-j het ’m geneezn, hi-j 
knapte ’m óp, hi-j het ’m kloar 
kreegng. 

geniepig, geniepereg, geniepeg. 
genieten, genietn (teg. tijd ik geniet, jie 

genietn, hi-j geniet, verl. tijd ik 
geneut, jie geneutn, hi-j geneut. verl. 
deelw. geneutn); hij genoot = hi-j 
geneut, liever: hi-j het geneuten. 

genoeg, genoeg, zat.
genoegen, nugt, genoegng. hier goat je ’t 

nugt ó f  (de aardigheid); dat doej niet 
veur je genoegng. 

genot, genót.
gent, gente (mannetjeseend). 
Gereformeerd, grifemeert, öfgeskejdn 

(de ned. hervormden werden vroeger 
grifemeert genoemd), 

gerak, gerak (behoefte, gereedschap). 
zien gerak niet kriegng (niet genoeg 
voedsel); ale gerak in ’t hóke hangng 
(gereedschap), 

gereedschap, gereetskap, -skup. 
gerej in leker gerej (spul); tuungerej 

(gereedschap), 
geren, geern (schuine richting hebben), 
gerieflijk, gerieflek. 
gering, gering.
Gerrit, Geret (mannennaam).
Gerritje, Gerrigje, Geretjen, Gerechien 

(vrouwennaam). 
gerust, gerust, 
geschiedenis, geskiedenis. 
geschikt, geskikt. 
geschreeuw, geskreew. 
geslacht, geslacht: 1. geslacht, familie; 2. 

het geslachte, de slacht, ze goan 
moarn an ’t slachtn, de slacht. 

gespe, gespe.
gespuis, gespuus, bijv. gespuus óm huus 

(niet te vertrouwen), 
gestadig, gestoadeg (kalm, aanhoudend).
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ook: bestendeg weer, stoadeg weer. 
gestuntel, gestuntel, 
getal, getal, vkw getalecbien. 
getij, ti-j.
getrouwd, trówt: ze bin vandaage trowt;

hi-j is nog óngetrowt (is nog in huus). 
getuige, getuu:ge, mv getuu:gng. 
geul, geule. 
geur, lucht, 
geurn, pochen, 
gevaar, gevaar, 
gevaarlijk, gevaarlek, 
gevangenis, gevangenis, kaste, 
gevel, geevel. 
geven, geevm. 
gevoel, geveul. 
gevogelte, gevoegelte. 
gewaarworden, bemerken, 

gewaarwórdn. 
geweer, geweer, 
geweld, gewelt. 
gewelf, gewulf. 
geweten, geweetn. 
gewicht, gewicht, wicht, 
gewis, wis: ik bin er wis van-, zeeker en 

gewis.
gewoon, gewoon: an gewoon raakng;

dat bin we hier zoo went. 
gewoonlijk, gewoonlek. 
geworden, gewórdn (alleen infinitief): 

hi-j kan ermee gewórdn (overweg); 
loat hum mar gewórdn (z’n gang 
gaan), 

gewricht, gewricht, 
gezamenlijk, gezaamelek. 
gezang, gezang, mv gezangng (vooral in 

de kerk), 
gezanik, gezaanek, geneuk (ruw), 
gezicht, gezicht, 
gezond, gezónt, wie:reg. 
giechelen, giecheln, goecheln. 
gie:r, 1. uier (gezamenlijke uiers of 

speunn (zie uier)); 2. mestvocht.

gierig, gie:reg, kniepereg. 
gierigaard, gie:regaart, kniepert. 
gieten, gietn (teg. tijd ik giet, jie gietn, 

hi-j giet. verl. tijd ik geut, jie geutn, 
hi-j geut. verl. deelw. geutn). 

gieter, gieter.
gieren, gie:rn (bemesten, snel 

voortbewegen).
Giethoorn, Giethoorn, Gietern. 
gift, gifte: we hebm ’n gifte van hum 

óntvangng. 
gijzelen, giezeln (hard lopen, hard 

rijden), 
gillen, giln, gie:rn. 
ginder, ginds, ginder, 
ginds (bn), gine: bi-j gine boom; bij 

ginds huis = bi-j dat huus ginder. 
gissen, gisn. 
gist, gest.
gisteren, gister, gistern. 
glaazemaaker, soort waterjuffer (insekt). 
gladekker, gladeker (handige kerel), 
gladiolen, gladieooln. 
glans, glaans. 
glanzen, glaanzn. 
glas, glas, vkw glaazien, mv en bn 

glaazn. weerglas =  barometer, 
glazig, glaazeg. 
gleuf, gleuve, mv gleuvm. 
glibberig, glibereg (paling, een pad, een 

weg), slibereg (paden en wegen), 
glijbaan, glejbaan.
glijden, gliedn, slie:rn (op het ijs), ook: 

uutgliedn, glisn. 
glimmen, glimm. 
glinsteren, glinstern. 
glippen, glipm: er tusendeur glipm. 
gloed, gloet. 
gloeien, glujn.
gloeiend, glujndeg, glujnt: glujndeg 

kwoat, hiet, zeer. 
glooien, gloojn.
glooiing, gloojeng, bijv. steengloojeng
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(zeewering), 
glöp, steeg, breder dan ganke, vkw 

glopien: de glöp bi-j de woage. 
glorie, gloorie.
gluipen, gloepm, gluupm (loeren, vals 

kijken) (teg. tijd ik gluup, jie gluupm, 
hi-j gluupt. verl. tijd ik gleup, jie 
gleupm, hi-j gleup. verl. deelw. 
gleupm). ook: gloepmde köwt. 

gluiper, gloeper, gloepert, vkw 
gloepertjen. 

gluiperig, gloepereg. 
gniffelen, gnie:zn (in zijn vuistje lachen). 
God, Göt.
goed, goet, bijv. ’n goet woort spreekng 

(over geestelijke dingen); goeje. 
goed, in de "groet” .

avond, genoavmt, goejenoavmt; 
dag, gedag saamm, goejedag saamm  
(saamm is verouderd); 
morgen, goejemörgng, moarn. 
nacht, goejenacht, genacht; nieuw: 
welterustn. 

goedkoop, gekoop, goetkoop, goekoop. 
goedig, goedeg. 
goedschiks, goetskiks. 
gokje, gökjen. 
golf, gölve, vkw gölfien. 
gonzen, goonzn. 
goochelen, goecheln, goocheln. 
goochem, goochem, 
gooien, goojn, smietn, de deure 

uutbejnseln. 
goor, goor, oonzeleg (vies, onzindelijk), 
goot, geute. 
gootgat, geutgat.
gootwater, geutwaater (o.a. slappe koffie 

of thee), 
gordijn, gedien, vkw gedientjen. 
gorgelen, görgeln (spoelen), 
gort, görte.
goud, göwt, bn göwdn.
graad, groat, mv groadn (temperatuur).

graag, graag.
graat, groat (visgraat), vkw groatjen, mv 

groadn. denk óm ’t groat; ’t groat 
moej niet óp eetn. vol graten = 
groadereg. 

gracht, gracht, alleen in aardr. namen: 
dwarsgracht. 

graf, graf, groeve, vkw grafien, mv 
graavm. 

gramietereg, knorrig, boos. 
grap, grap, vkw grapien. 
gras, grus, grös (ook kleinerend voor 

bepaalde groenten, bijv. andijvie, 
spinazie; weinig gegeten), 

gratie, graazie: bi-j de graazie
(welwillendheid); uut de graazie. 

gratis, graates. 
grauw, gröw (kleur), 
grauwen, gröwm (snauwen), 
graven, graavm  (teg. tijd ik graaf, jie 

graavm, hi-j graaft, verl. tijd ik 
graaf de, greuf, jie graaf dn, greuvm, 
hi-j graaf de, greuf. verl. deelw. 
graavm).

grazen, graazn; bij dieren: vreetn. ze
hebm hum te graazn neumm (te 
pakken).

greep, mestvork, greep, mesvörke.
tafelvork = toafelvörke. ook vurke ? 

grendel, grundel. 
grenenhout, greennhöwt. 
grens, grejns.
greppel, geute, grupel, grupe (goot 

achter de koeien), geute steekng 
(greppels graven), 

griep, griep, 
griesmeel, griesmeel.
Grietje, Grietjen (vrouwennaam).
grieven, grievm.
griezel, griezel, griezeleg.
grif, zeker, grif, zeeker. dat weet ik grif;

grif en zeeker, wis en zeeker. 
griffel, grifel.
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grijpen, griepm.
grijs, gries: hi-j is zoo gries as ’n duu:ve; 

’n grie:ze broek; zn grie:ze, vkw 
griezien. 

gril, riete.
grimmig, gramietereg (humeur), grimeg 

(het weer), 
grinniken, gnie:zn; zie gniffelen, 
grint, grent; grentbulte, grentweg. 
groeien, grujn.
groeizaam, grujsem, bijv. grujsem weer. 
groen, greun, bijv. greune kruus. 
groente, greunte, bi-jspie:ze. 
groep, troep, köpel, ploeg (schapen, 

mensen), ’n heele köpel, troep, ploeg 
meensn; ’n köpel skoapm, meensn. 

groeten (ww), goejndag ze:gng; doe ze 
de groetn. 

groeve, groeve, graf. 
grof, gróf, grove (bijv. grove stof), 

vergr.trap: grover. 
grog, grök, vkw grökjen . 
grommen, grómm. 
grond, grónt.
gronderig, gróndereg, bijv. vis. 
groot, groot, o.a. groot weezn bi-j, mit 

eene (intiem), 
groots, groos (trots, bn), groosechejt 

(trots, zn). 
grootte, groote. 
grootmoeder, grópmoeder. 
grootvader, gróvaader. 
grotendeels, meerndeels. 
gruis, gruus.
gruizelementen, gruuzelementn 

(stukken), 
grutten (boekweit), grutn, bijv.

grutnbri-j (pap), 
grutter, gruter (molenaar, handelaar in 

granen).
gruwel, gruuwel: de gruuwel goat me 

oover de gröwel (rillingen lopen me 
langs de rug).

gruwelijk, gruuwelek. 
gul, gul, riejaal. 
gulden, guln (zn). 
gulp, gulpe (in een broek), 
gunnen, gunn. 
gunst, geunst.
guntern, zwijgend bedelen: stoan te 

guntern.
gust (bn), niet drachtig bij koe, geit, 

schaap.
guur, guu:r, vergr. trap guu:rder.

De h ontbreekt meestal, dikwijls ook 
slordig gebruikt. Voor de 
duidelijkheid steeds geschreven (zie 
ook inleiding).

haai, haaj: hi-j is veur daajn (verloren), 
haak, haak, vkw haakjen. vishaak = 

hoeke. 
haaks, haaks.
haal, hoal: ’n heele hoal (royale daad); ’n 

hoal oover de neuze (terechtwijzing), 
haan, haane, vkw haantjen. loopm as ’n 

stooterse haane (trots), 
haar (zn), hoar, vkw hoartjen. 
haar (vnw), heur huus = haar, hun huis;

’k hep heur zien (één vrouw); ’k hep 
ze zien (mannen en/of vrouwen); dat 
is heurnde (dat is van hen, haar), 

haargereedschap, hoargerej (spit + hamer 
om zeis te scherpen), 

haarkam, hoarkame. 
haarlemmerolie, haarlemereulie (goed 

voor alle ziekten), 
haarwrong, dróle. 
haas, haaze. 
haast, hoast.
haasten, hoastn, skrepm. 
haat, haat. 
hagedis, eevedase. 
hagel, haagel.
Haje, Haaje (mannennaam).
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hak, hake, vkw hakjen, mv hakng (’t 
woord hiel bestaat niet), de hakng 
loatn zien (keren en weggaan), 

haken, haakng. 
hakken (ww), hakng. 
haksel, haksel (paardevoer: gesneden 

stro), 
halen, hoaln. 
half, halef.
halfgebakken, halfgebakng (slecht 

gedaan, niet schrander), 
halfje, halefien (halve cent, half 

borreltje), 
hals, hals (niet = keel), vkw halzien. 
halster, helster (paardehoofdstel zonder 

toom), 
halt, hów.
halverwege, halveweegng. 
hamer, haamer. 
ham, skinke, vkw hamechien. 
hand, hant, vkw hantjen, mv hann. 

bi-jdehaans peert (links; ook: 
binnhaans); vandehaanspeert (rechts; 
ook: buutnhaans). 

handgreep, döle (aan zeis), 
handvat, hantfat. 
handzaam, haansem. hi-j is wel ’n 

haanseme jónge. 
hang, hange (bokkingrokerij), 
hangen, hangng (hang - hóng - hangng). 
hangerig, hangereg. 
hanteren, hanteern. 
harden, hardn.
harddraverij, hardraaveri-je (paarden), 
hardhorend, harthoornt. 
hardleers, hartleers. 
hardlijvig, hartlie:veg. 
hardrijderij, hartriederi-je (op ’t ijs), 
haren, hoarn (zeis scherpen), 
haring, heereng.
hark, harke; onhandige vent = stie:ve 

harke. 
harlekijn, harlekejn.

Harm (mannennaam), H arm ;
vrouwennaam: Harmpien. 

harmonica, harmooniekaa. 
harnas, harnas (spottend voor corset). 
harp, harpe. 
hars, hars.
hart, hart; hi-j doet ’t niet van harte. 
hartelijk, hartelek; ik bedank je hartelek 

(weigering), 
hartig, hartelek (vrij zout), 
hartklopping, hartklopeng. 
hartstikke, hartstike. 
haspelen, haspeln, stoethaspel, gehaspel, 
haveloos, haaveloos, ropereg (bijv. een 

oude jas), 
haven, haavm. 
haver, haaver. 
havermout, haavermowt. 
hazelnoot, haazeneute. 
hebben, hebm (teg. tijd. ik hep, jie hebrn, 

hi-j het. verl. tijd ik hat, jie hadn, hi-j 
hat. verl. deelw. hat; heb ik = hek, 
had ik = hak, heb je =  hej, hejie, heeft 
hij =  het ie, had hij = had ie, hebben 
we = hewe, hebm we, hadden we = 
hawe, hadn we, hebben jullie = 
hejuuln, hebm juuln). 

hebzuchtig, gröpereg; ww grópm, zn 
grbpert. 

hechten, hechtn. 
hechting, hechteng. 
heden, heedn: doar is óp heedn gien 

ankoemm an; óch, heedn 
(basterdvloek) 

heemraad, heemroat. 
heen, hene: ze goan hene melkng; goa 

nów gów hene (weg); hen en weer; 
doar goak hene; drie moandn hene 
(vrouw in positie), 

heer, heer, vkw heertjen; och, Heer = 
öcheerek. 

heerlijk, heerlek (deftig woord), 
heerschap, heerskóp, heerskup
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(hooggeplaatst persoon), 
hees, hees.
heet, hiet (warm, heet, gesteld op), hi-j is 

er ók niet hiet óp. 
heft, heft (handvat van een mes), ’t heft 

in hann (de baas), 
heftig, hefteg. 
heg, heege, vkw heechien. 
heide, hejde; hejdebesem, hejdeheunder. 
heien, hejn (palen in de grond slaan, met 

hejhlök).
heil, hejl, in kerktaal en: ik zie d’r gien 

hejl in; veul hejl en zeegng; net zoo 
hejleg (wis en zeker); ’k Stoa je d’r 
hejleg borg veur; teugng ’t hejl in. 

heiland, hejlant. 
heilige, hejlege. 
heilzaam, hejlsem. 
heimelijk, hejmelek. 
heimwee, hejmwee. 
heinde en ver, hejnde en veer. 
heisteren, hejstern (rumoer maken, 

stoeien).
hek, heke, rik, vkw hekjen, mv hekng. 
hekel, heekel.
hekelen, heekeln (krabben), 
hekkepost, hekepóst, hekepoal. 
heks, hekse (lastig wijf), 
hel, hel: loop noar de hel. 
helemaal, heelemoale. 
helen, heeln (genezen, heel maken), 
helft, helft, helte. 
helleveeg, heleveege (lastig wijf), 
helling, helege (scheepswerf; deze is 

verdwenen, het woord (niet heleng) 
is, geïsoleerd, gebleven), 

helm, helm: mit de helm geboorn;
soldatenhelm. 

helpen, helpm (ik help, ik hulp, verl.
deelw. hulpm). 

hem, hum.
hemd, hemt, vkw hempien mv hemm. 
hemel, heemel (kerktaal).

hen (alleen watervogel), henechien. 
hengel, angel, 
hengelen, angeln.
hengsel, hengsel (scharnier van deur, 

raam), de hengselmande kent men 
niet meer. 

hengst, hingst.
herberg, herberg, en ongunstig: kroeg, 
herbergier, kastelejn. 
herder, herder.
herfst, herst; we waarn er van de herst;

bi-j herstdag. 
herinnering, heugenis, 
herkauwen, eerkawm, erkawm. 
hermelijntje, armelinkjen (alleen vkw). 
hersens, hasns. 
hert, hert.
heten, heetn (naam dragen), 
hetzelfde, één toet mem; ’t selde, 

netselde. 
heugen, heugng: ’t heugt me nóg. 
heulen, heuln.
heup, heupe, bijv. hi-j het ’t óp de heupm 

(slecht humeur, zeer hard werken), 
heus, heus. 
heuvel, hoogte, 
hevig, hefteg. 
hiel, hake, nooit hiel. 
hiernamaals, hie:rnoamoals. 
hij, hi-j, -ie; 3e en 4e nv hum (mann. 

personen, dieren, dingen), onzijdig en 
stofnamen: ’t. 

hijgen, poestn, iemm. 
hijsen, hejsn.
hik, hik; ww snókng (na huilpartij); zie 

snikken.
Hilligje (vrouwennaam), Hilechien.
hinderen, hindern.
hindernis, hindernise.
hinkelen, hinkeln (kinderspel).
hinken, hinkng.
hinniken, hinekng.
hit, kede.

49



hitsen, hitsn in óphitsn. 
hitte, hite.
hobbelpaard, hupelpeert. 
hoe, hoe; hoe een =  hoenn. 
hoed, hoet, vkw hoetjen. 
hoef, hoeve (van een paard), mv hoevm 

(hoeve ook in naam van boerderijen), 
hoek, hoek, o.a. in ’n hoekjen lant. 
hoepel, hoepel, ww hoepeln (kinderspel), 
hoer, hoe:re. 
hoesten, hoestn. 
hoesterig, hoestereg. 
hoeveel, hoeveule. 
hoeven (ww), hoevm; hoef je = hoej, 

hoef jie ; dat hat niet hoeft. 
hof, tuun, vkw tuuntjen. 
hok, höke, vkw hökjen, mv hökng. 
hokken (ww), hökng (samenwonen alsof 

men getrouwd is), 
hol, hol, vkw holechien.
Holland, H èlant (alleen West- 

Nederland). 
hondegeloof, hóndegeloof. ’t vlejs liever 

hebm as de bótn. 
hommel, hómel. 
homp, hómpe. 
honderdste, hónderste. 
honds, hoons (hondse behandeling), 
hondsdraf, keezies. 
honger, honger, 
honing, hooneng.
hoofd, hooft, kop (bij mens en paard 

voorkeur voor hooft). 
hoofdpijn, piene in ’t hooft, piene in de 

kop.
hoofdroos, duust.
hoofdstel, hoofstel (van een paard).
hoog, hoog.
Hoogeveen, ’t Hoogeveene.
hoogte, hoogte: ik kan er gien hoogte 

van kriegng; ’n hoogte in ’t lant 
(heuveltje), 

hooi, hooj; hooj laadn (op een wagen, in

’n schip), 
hooihalm, hoojchien, hoojspie:re. 
hooihoop in ’t land, hoojöper. 
hooiing, hoojeng, ook nog: hoojege. 
hooimijt, hoojmiete. 
hooitijd, hoojböw, hoojeng, hoojege. 
hoojwuper, springend insekt, dier 

sprinkhaan onbekend, 
hooizaad (graszaad), hoojzoat. 
hoop, hoop, staapel. 
hoorder, hoorder, mv hoorders (o.a. 

bezoekers voor te beroepen 
predikant), 

hoorn, hoorn (blaasinstrument), 
hoosvat, heusfat.
hopen, hoopm (verwachten); staapeln, 

duunn (sni-j duunt). 
horen (ww en zn: wapen van koe, geit), 

hoorn, 
horloge, hórloozie. 
horten, hörtn {en stootn). 
hospitaal, höspietaal (militairen), 
hossen, hósn.
hou, hów (paard moet stilstaan), wacht 

even = hów eevm. 
houden, höwm (teg. tijd ik höw, jie 

hbwm, hi-j howt. verl. tijd ik hul, jie 
huln, hi-j hul. verl. deelw. hbwm); 
hi-j howt van zeut. 

houding, hówdeng. 
hout, howt, vkw howtjen. 
hozen, hoozn, jutn. 
huichelen, höjcheln.
huid, huut, vel: 1. (koe)vel; hi-j het ’t vel 

van de hant of; 2. lichaam: hi-j het óp 
de huut hat (slagen); ’k hep ’t in de 
huut (koude), 

huifwagen, kleetwaagng. 
huig, sluktóngechien, hoeg: hi-j het de 

hoeg uut.
huilen, huuln (kinderen, honden), lipm 

(kinderen), skrejn (volwassenen), 
huis, huus, o.a. uut van huus goan (gaan
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logeren); ik goa uut mien huus 
(verhuizen), 

huishouding, huushöweng, mv 
huushowengs. 

huishoudster, huushöwster. 
huisje, w.c., huusien, noar achtern, 

sekreet (plat), 
huiskrekel, iemetjen (in bakkerijen), 
huislook, huuslook. 
huisraad, huusroat. 
huisterig, huustereg (koud, winderig, 

regenachtig), 
huiverig, huu: vereg, 
huizen (ww), huu:zn (wonen, intiem 

omgaan met), 
hulp, hulp.
hulpzelen, hulpzeeln (aan de kruiwagen).
huls, huize.
hummel, humel.
huppelen, hupeln.
huren, huu:rn.
husien: in ’n husien (hoop) bi-j mekaar. 
husselen (door elkaar gooien), huseln, 

ruseln. 
hut, hute. 
hutspot, huspöt. 
huur, huu:re.
huwelijk, huuwelek, tröweri-je. 
huzaar, huuzaar, vkw huuzaartjen.

iedereen, iedereene, aleman. 
iemand, ’n meens, ’n man, eene. 
iep, iepmboom.
iets, wat: er kan wel wat öf van de pries;

iets ö f wat (een beetje), 
ijken, iekng (van gewichten), 
ijs, ies.
ijskegel, ieskeegel.
ijskelder, ieskelder: ’t is hier ’n ieskelder 

(erg koud), 
ijsspijker, iesnaagel (in hoefijzer bij 

gladde wegen), 
ijverig, ie:vereg (niet vaak vlieteg).

ijzel, iezel, bn iezeleg. 
ijzelen, iezeln. 
ijzer, ie:zer. 
ijzeren, ie:zern. 
ijzerkoek, kniepertjen. 
ijzen, griezeln.
ik, ik, ike; 3e, 4e nv = mi-j, bez.vnw 

mien. 
immers, jómes.
in, in, óp, an: woonn in Amsterdam, óp 

Sliekngburg, an de Kuunder, in 
Blankngham. 

inboedel, imboedel. 
inbraak, imbraak. 
indertijd, indertiet. 
ineens, ineens, ineenn. 
influisteren, influustern. 
informeren, införmeern. 
ingang, ingang, 
ingeven, ingeevm. 
ingeving, ingeeveng. 
ingewand, ingewant, mv ingewann. 
ingezetenen, ingezeetnn. 
inhalig, inhoaleg, gröpereg. 
inham, inham, vkw inhamechien. 
inkomsten, inkómstn. 
inkt, inkert, inkt.
inleggen (inzouten, inmaken), inle:gng  

(ansjovis, haring), 
inlichtingen, inlichtengng. 
inmaken, immaakng. 
inpolderen, impöldern. 
inrekenen, inreekenn: 1. vuur onder de 

as bewaren; 2. ’n meens inreekenn 
(gevangen nemen), 

insgelijks, insgeliek(s) (antwoord bij 
wederzijds feliciteren). 

inskrie:veng, inschrijving, ondertrouw, 
instelling, instelleng. 
instuukng, heimelijk influisteren, die 

hadn ’t mekaar instuukt. 
interen, inteern.
inwijden, inwejdn: ’t geböw moet nóg
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inwejt wórdn. 
inzepen, inzeepm (bij ’t scheren, ook met 

sneeuw), 
inzetting, inzeteng. 
izegrim, iezegrim.

ja, jaa.
jaap, jaap (diepe snijwond); mv en ww 

jaapm.
Jaap (mannennaam), Jaap  vkw Jaapien. 
jaar, joar, vkw joartjen; om ’t jaar = óm 

’t andere joar. 
jaarlijks, joarleks. 
jachtje, jachien (scheepje).
Jacob (mannennaam), Jaaköp (van ouds 

Jöwk, vr. Jówkjen). 
jagen, jaagng (jagen geheel zwak; ovt 

niet veel gebruikt: hi-j is er hene 
jaagt), op jacht gaan, snel gaan; de 
deur uit jagen = uuthejnzeln, 
uutjaagng. 

jak, jak (vrouwenblouse), 
jakkeren, jakern. 
jakkes, arejakes, jakes.
Jannes (mannennaam), Janes, vr: 

Janesien.
Jansen (mannennaam), Jaanzn.
Jantje (vrouwennaam), Jantjen. 
januari, janewaarie. 
jarig, joareg; een joarege is een koe van 

±  1 jaar oud. 
jas, jase, böjs, vkw jasien, böjzien. (böjs = 

kledingstuk dat men over ’t hoofd 
aantrekt).

jawel, jaawel; veel gebruikt, waar ’t Ned.
alleen ’ja’ heeft, 

jekker, jeker. 
jenever, jeneever.
Jenne (mannennaam), Jene, vr .Jente. 
jent, keurig, bijv. ’n jent ventjen. 
jeugdig, jeugdeg. 
jeuk, jeuk. 
jeuken, jeukng.

jezelf, jiezelef, jezelef, jówzelef. 

jij. jie-
Jochem (mannennaam), Joochem. 
jofel, joofel. 
joelen, joeln.
jokken, jökng (verzachting van liegen), 

zn jökngtjen. 
jong, jóng (zn en bn), mv jóngng. ’n 

óndeugngt jóng, jónk (dit laatste =  
’meisje’). 

j ongelingsvereniging,
jóngelingsvereeneging (woord 
jongeling is onbekend), 

jongen (zn), jónge, vkw jóngchien, mv 
jónges. uitdrukking: sjonge, jónge 
(verbazing); jóngng (ww jongen 
werpen).

jood, joot (niet waarderend), smóws 
(scheldwoord), vkw jootjen, 
smöwzien. 

juffer, jufer, mv jufers (lange, dunne 
paal; onderwijzeres - in dit geval 
liever: juffrów). de jufer van de 
meester (echtgenote), 

jufm, passen: skeef en skel dat ju f  et wel 
(past wel bij elkaar), 

juist, juust, juustement. juust, doar hej 
geliek an. Ook: jaa, net... 

juk, juk.
juni, juli, juunie, juulie. 
jus, sjuu, ouder: vet. 
jutten, jutn (schommelende beweging 

maken), ’n poal hene en weer jutn; 
waater uut de boot jutn (hozen), 

juttepeer, jutepeere. 
juttemis, mit sint jutemis (as de kalver 

óp ’t ies daansn (dus nooit)).

kaai, kaaj (in Blokzijl), 
kaak, kaak, kaake. 
kaal, kaal.
kaalekak, drukte, verbeelding.
kaan, koane (uitgebakken spek, reuzel),
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vkw koantjen, mv koantjes, koann. 
kaanes, iets wat dik of groot is in zijn 

soort.
kaar, koare (visbewaarplaats op

stromend water), vkw koartjen; ook 
bun van een schip, 

kaars, keerze, vkw keerzien. 
kaart, koarte, vkw koartjen. 
kaas, keeze.
kaasrasp, keezeraspe (eikenhouten plank 

met spijkers zonder koppen, 
onderaan een schuifje), 

kaats, tussenwerpsel, om katten te 
verjagen, 

kaatsen, baln (alleen kinderspel), 
kabaal, kebaal. 
kabel, kaabel. 
kabeljauw, kabeljöw. 
kabelkous, kaabelköwze (kous met 

kabelfiguur gebreid), 
kabinet, kamenet (grote kast), 
kabouter, keböwter. 
kachel, kachel, 
kadetje, kedetjen. 
kajuit, kejuut. 
kakelen, kaakeln. 
kakken, kakng. 
kakkerlak, kakerlak. 
kakstoel, kinderstoel, 
kalender, keiender.
kalf, kalef, vkw kalefien, mv kalver. jong 

kalf = keuchien. 
kalmeren, kalmeern. 
kalmoes, kalmoes, 
kalmpjes, kalmpies.
kalven (een kalf werpen), kalvm; kalfde 

koe (heeft gekalfd); de koe is kalef 
(drachtig), 

kam, kame, keme, de grove en de fiene 
(de fijne ter bestrijding van luizen); 
ww kamm, kemm; de kame van de 
haane. 

kamer, kaamer.

kameraad, kameroat, vkw kameroatjen, 
mv kameroadn. 

kamervlieg, muge. 
kamfer, kaamfer. 
kamille, kemile.
kan, kane, vkw kanechien, mv kann. 1 

liter = 1 kane (inhoudsmaat), 
kanaal, knaal, vkw knaaltjen. de knaal = 

gegraven vaart ten westen van Kuinre. 
kaneel, keneel. 
kanker, kanker.
kanon, kenón, vkw kenónechien. 
kans, kaans, vkw kaansien. 
kansel, kaansel.
kant, kant, vkw kantjen: 1. textiel; 2. 

zijkant; kant en kloar; das an de kant 
(= geregeld); zie ook last. 

kantelen, kanteln. 
kantoor, kantoor.
kap, kape (van een klomp, van een huis); 

kapje van een brood heet tipe, kipe, 
plase, bij roggebrood ook: kósien. 

kaper (vrouwenmuts), kaaper, vkw 
kaapertjen. 

kapitaal, kaptoal. 
kapitein, kaptejn. 
kapok, kepök.
kapot, kepöt, stukent; kapot maken = 

ook verineweern. 
kappen, hakken, kapm, hakng (dit ’t 

meest gebruikt), 
kapper, kaper, niet vaak: barbier, 
kar, kare, vkw karechien. 
karaf, kraf(t). 
karbonade, karbenoade. 
karavaan, karevaan. 
karbol, karböl. 
karig, kaareg, koareg. 
karkas, karkas.
karnemelk, karemelk, karnemelk, 
karnen, karnn. 
karpet, vloerkleet. 
karwats, karwats (weinig bekend).
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karwei, karwej.
Kasper (mannennaam), Kasper. 
kastanje, kestanjeboom; vrucht = 

kestanje. 
kasteel, kesteel.
kat, kate, vkw katjen; roepnaam: poes. 
kateköp, kattig mens, meestal vrouw of 

meisje, 
kater, kaater (mann. kat), 
katholiek, kateliek, vaker: rooms, 
katoen, ketoen, bn ketoenn. 
katrol, ketróle, vkw ketrólechien. 
kattestaart, katestart: 1.

kinderspeelgoed; steen aan touw, 
schieten op vogel, kat; 2. plant, 

katuil, katuule (zie uil), 
kauwen, kawm, o.a. tebak kawm, 

pruumm.
kedde, kede (klein paard, kidde), vkw 

kedechien. 
keel, keel, vkw keeltjen. 
keer, keer, stöjt, vkw keertjen. ze

kwaamm in één keer, óp ’n stöjt (allen 
tegelijk), 

keet, keet (huisje, janboel), 
keffen, kefm, wafm. 
kei, keje, vkw kejchien. 
keizer(in), kejzer, kejzerine. 
keldermot, keldermóte, bedepiser (zie 

stront). 
kemphaan, kemphaane. 
kennen, kenn. 
kennis, kenes.
keper, keeper: óp de keeper besköwt;

bepaalde stof. 
kerel, keerl (geen ongunstige betekenis; = 

man), ’n keerl as karst; zie deur. 
keren, keern, ómedrejn. 
kerf, kerve, keep. 
kerfstok, kerfstok, 
kerk, kerk. 
kerkeraad, kerkeroat. 
kermen, kermm.

kermis, kermes, 
kers, kerse (vrucht), 
kerspel, kerspel

(plattelandsrechtsdistrict), bijv. in 
Blankenham, 

kerstavond, kerstoavmt. 
kerstmis, kerstiet, mit / óm de 

kersdaagng. 
kerven, kervm; vis kerven, daarna 

bakken, 
ketel, keetel.
ketter, keter; vleukng as ’n keter. 
ketting, ketn, vkw ketntjen, mv ketns. de 

bóter is an de ketn legt (schip in 
beslag genomen door de 
deurwaarder), 

keuken, keukng, vkw keukngtjen. 
keur, keus, keur, keus, ww keurn, zn 

keuze, keuring = keureng; laten 
kiezen = de keur geevm\ jie hebm 
gien keuze (men heeft ...). 

keutel, keutel.
keuterboertje, keuterboe:rtjen. 
keuvelen, keuveln. 
kibbelen, kibeln. 
kiel, kiele, vkw kielechien: 1.

jongenshuis, werkbuis; 2. driehoekig 
stuk hout; kiel van een schip: kiel. 

kielegoet, textiel voor overhemden, 
kiemen, kiemm. 
kier, kie:re, mv kie:rn. 
kies, kieze, vkw kiesien, mv kiezn. 
kieskauwen, kieskawm. 
kieskeurig, tezeleg. 
kietelen, kittelen, kiedeln, kieln. 
kieuw, kiewe, vkw kiewchien, mv 

kiewm.
kievit, kiewiet: loopm as ’n kiewiet. 
kiezelsteen, kiezelsteen, 
kiezen, kie:zn (teg. tijd ik kies, jie kie:zn, 

hi-j kiest. verl. tijd ik keus, jie keuzn, 
hi-j keus. verl. deelw. keuzn). 

kift, kift (twist), ww kiftn (nieuwe
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woorden), 
kijken, kiekng.
kikker, kiker, vkw kikertjen, mv kikers. 
kikkerrit, kikerrit. 
kim, kime (horizon), geen mv. 
kin, kine, vkw kinechien. 
kind, kient, vkw klejn kient, klejne, mv 

kiender.
kinderen, kiender, gasies, gastn, vkw 

kiendertjes. 
kindsdeel, kientsdeel (bij erfenis), 
kinebak, gerookte varkenskinnebak, heel 

enkel: kinebakshamechien. 
kinkhoorn, kinkhoorn (leeg 

slakkenhuis), 
kinkng, maakng daj uut de kinkng 

koemm (uit de voeten) (ook: 
rinkinkng). 

kip, kiepe, vkw kiepien, kiepies. 
kipien, muts voor vrouwen en meisjes, 
kipkar, kipkare. 
kippenhok, kiephoke. 
kippekermis, kiepekermes (regen en zon 

tegelijk).
kippenest, kiepenest, kiepenust (zie 

nest).
kist, kiste, vkw kisien, mv kistn. 
kitsn, kitsen van een geweer; öfkitsn = 

afwijzen voor examen, door meisje, 
kittelorig, kitelooreg. 
klaagereg, geneigd tot klagen, 
klaar, kloar: 1. duidelijk; 2. kloar waker 

(geheel); 3. ’t werk is kloar (voltooid). 
Klaas, Klaas, Kloas. Sunterkloas, Klaas 

Vaak.
Klaasje (vrouwennaam), Kloazien 

(klemtoon voorop); in later tijd: 
Klaazien (als bij Kloas, Klaas). 

klacht, klacht.
klade, papieren zak, vkw kladechien. 
klagen, klaagng.
klam, vochtig, klem, klemeg; vochtige 

sigaren = dóf.

klamp, klampe (stuk hooi), vkw 
klampien. 

klank, klank.
klap, fleer, klap, slag; niks bfsloan as 

klapm.
klaplopen, klaploopm, óp skóberdebónk 

loopm.
klapmande, boodschappenmand met 

deksel.
klape, van de broek, vkw klapien'. klep. 
klappen, klapm (klappend geluid 

maken).
klare, kloare (jenever); glas jenever = 

kloartjen. 
klaren, kloarn: dat kloarn we wel. 
klas, klase.
klauteren, klimmen, klówtern (in boom, 

mast), klimm (idem); klöwm (over 
een of meer vaartuigen om bij een 
ander te komen), 

klauw (hoef van een koe), klówe. 
klaver, klaaver (plant, kaartspel), vkw 

klaavertjen, mv klaavers. 
kleding, kleern.
kleed, kleet (vloerkleed, dekkleed), 
kleefkruid, kleeveklase. 
kleedwagen, kleetwaagng (met zeildoek 

overdekt rijtuig), 
kleermakerij, kleermaakeri-je. 
klef, klef, kleevereg (brood bijv.: week, 

kleverig), 
klei, klej.
klein, klejn, vergr. trap: klejnder, klejner. 
kleine, klejne, vkw klejntjen (voorwerp; 

diertje), ze hebm er weer ’n klejne bi-j 
kreegng. 

kleinigheid, klejneghejt. 
kleinzerig, klejnzeereg, pie:pereg. 
klem, kleme (mollenvangst), vkw 

klemechien. 
klemmen (ww), klemm (bijv. een deur), 
klep, klepe, mv klepm (van de pet, van 

een machine).
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klepm, te veel aanlopen bij iemand, 
klepperen, klepern (jongensspel met 

kleppers), 
kleren, kleern (alleen in mv). 
klerk, klerk (kantoorbediende), 
klets (zn), klets : ’n klets waater; ’n klets 

kriegng (klap), 
kletsen, kletsn (teuten, gooien), 
kletskop, kaalkop, een soort gebak, 
kletteren, kletern. 
kleumen, kleumm.
kleur, kleur, vkw kleurtjen, mv kleum. 

bij kleuren: ’t skient uuten greunn, 
roojn. 

kleven, kleevm. 
kliederig, kliedereg.
kliekje, kliekjen; restje eten ook prakjen. 
klier, klie:re.
klikken, klikng, veklikng.
klikspaan, klikspoane.
klim, klim: ’t is ’n heele klim (vrij hoog).
klimaat, kliemaat.
klimmen, klimm.
klink, klinke (vallend deurijzer). oover de 

klinke goan (verdwijnen, omkomen), 
klinken, klinkng (ijzer), 
klinkersteen, klinker, 
klinknagel, klinknaagel. 
klitwortel, kliswórtel. 
klodder, klóder. 
kloek, klókhene.
klok, kloke (uurwerk), vkw klökjen, mv 

klökng.
klokhuis (van een appel), klökhuus. 
klomp, klómpe, vkw klómpien. 
klont, klónte (aarde), vkw klóntjen 

(suiker).
kloof, kloove (bijv. barst in de handen), 
kloot, kloot, mv klootn: jie weetn er gien 

kloot(n) van (niets), 
klootzak, klootzak; ook scheldwoord, 
kloppen, klöpm.
klos, klóse, o.a. ’n goarnklósien (het

hout).
kloven, kloovm (van hout), 
kluit, kluute, vkw kluutjen. 
kluiven, kluu:vm, 6fkluu:vm. 
klungel, klungel (waardeloos ding);

klungeleri-jchies (prullaria), 
klungelen, klungeln (beuzelen, verboden 

omgang hebben op liefdesgebied), 
kluts, de kluts kwijtraken, in de biester 

raakng.
klutsen, klósn, klöpm, klusn (een ei 

bijv.).
kluwen, kluuwm, vkw kluuwntjen. 
knaap, knaap: ’n knaap van ’n hoorn; ’n 

bruutaale knaap. 
knabbelen, knabeln. 
knagen, knaagng. 
knakken, knakng. 
knakworst, knakwórsien. 
knal, knal.
knap, knap (mooi, flink in vele 

betekenissen), 
knapenvereniging, knaapmvereeneging, 

knaapmvereenege (knaap in deze 
betekenis niet gebruikt), 

knappen, knapm. 
knarpen, jammeren, knarpm (bijv.

wagen die niet goed gesmeerd is), zie 
knerpen, 

knarsen, knasn. 
knarsetanden, knasetann. 
knaster, knaster, bijv. owe knaster (oude 

kerel), 
knauw, knöw.
knauwen, knöwm (knauw toebrengen, 

%■)•
knecht, knecht, vkw knechien, mv

knechtn. vriendelijk tot jongetje: mien 
knechien. 

kneden, kneedn.
kneep, kneep, kniep, mv kneepm. 1. van 

knijpen; 2. streken, zn ook kniep in ’n 
kniep geevm.
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knellen, kneln. 
knerpen, knerpm, knarpm. 
kneuzen, kneuzn.
knibbelen, knibeln in: beknibeln (te kort 

doen); öfknibeln (afdingen), 
knie, kni-je, kneje, vkw kni-jchien, mv 

kni-jn. 
kniezen, kniezn. 
knijpen, kniepm (zie: als), 
knijpertje (koekje), kniepertjen. 
knikken, knikng: 1. doorbreken met een 

knik; 2. groeten; ook: nikng. 
knikker, kniker, ww knikern. 
knip, knipe: 1. beurs; 2. val, bijv. 

mblnknipe; 3. schuif op een deur; 
knip (snee, bijv. in stof), 

knipmuts, knipmuse (vrouwenmuts van 
kant), 

knippen, knipm. 
knipslag, langwerpige kuil in 

wagenspoor van weg. 
knoeien, knoejn: 1. mit waater knoejn, 

mótn; 2. pijnlijk pakken, vastgrijpen, 
knoest, knoeste.
knöfeleg, verstijfd van kou, vooral de 

handen, 
knokkel, knukel.
knol, 1. knol (oud paard), geen vkw; 2. 

knöle (meiknol), vkw knölechien, 
kooraape (koolraap), 

knoop, knoop, vkw knoopien. 
knop, knöpe, vkw knopien, mv knopm. 
knopen (ww), knoopm. 
knorren, knórn (zachtjes kreunen van 

koe, varken), 
knot, knot: ’n knot goarn, ’n knotwilge. 
knuist, knuuste, vkw knuusien. 
knul, knul (onhandige, onnozele man, 

jongen), altijd ongunstig, zelfs: ’n 
goeje knul. 

knuppel, knupel. 
knutselen, knuseln. 
koe, koe, beest, vkw koechien, mv

koenn, beestn. 
koek, koeke, vkw koekjen, mopien (dit 

alleen als vkw). 
koekeloeren, koekeloe:rn. 
koekoek, koekoek, 
koelen, koeln. 
koelte, koelte, 
koepel, koepel, 
koeren, koe:rn. 
koest, koest.
koeterwaals, koeterwaals, 
koers, koe:rs (hbwm). 
koets, koetse, bedestee (beide dezelfde 

betekenis), 
koffer, kófer, vkw kófertjen. 
koffie, kófie.
kogel, koegel, vkw koegeltjen. 
kok, kók, vkw kokjen. 
koken, kookng. 
koker, kooker, vkw kookertjen. 
kokhalzen, kókhalzn. 
kokkerd, kókert, bijv. ’n kbkert van ’n 

neuze (grote), 
kokkerellen, kökereln. 
kokmeeuw, kókmeewe. 
kokos, kookes, bijv. kookesneute. 
kol, kóle (witte plek voor kop van koe of 

paard).
kolder, kolder in de kop (paardenziekte). 
kolen, kooln (steenkool), 
kolf, kolf (van een geweer), 
koliek, keliek (onderbuikkramp). 
kolk, kólk (vijver), vkw kolkjen. 
kolomkachel, kelómkachel. 
kom (zn), kóme, vkw kómechien. 
komaf, afkomst, kómóf: hi-j is van 

kómof (voornaam), 
komedie, kemeedie (alle toneel!), 
komen, koemm (teg. tijd ik koem, jie 

koemm, hi-j kómt. verl. tijd ik kwam, 
jie kwaamm, hi-j kwam. verl. deelw. 
koemm; kom jij = koej, koejie; kwam 
jij = kwaj, kwajie): mit de
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nachtskuute koemm (laat); koem er 
in, koem mar veerder (kom binnen), 

komfoor, kónfoor. 
komkommer, kómkómer. 
komma, kómaa. 
kommies, kemies, kemiesbroot 

(tarwebrood), 
komplimenten, kómplementn (drukte, 

groeten), 
komplot, kómplot. 
komst, kómst.
konijn, kniene, vkw knienechien, mv 

knienn. vrouwelijk konijn = uj. 
koning, kooning. 
koningin, koonechine. 
koninkrijk, koonekriek, koonenkriek. 
kónkelefoe:zn, in gezelschap fluisteren, 
konkelen, kónkeln, iets bekónkeln 

(knoeien, in ’t geheim), 
kónte, achterste, vkw kóntjen. 
kooi, kówe, vkw kówchien (voor vogels 

enz.); kooj (slaapplaats): hi-j is noar 
de kooj.

kool, kool, vkw kooltjen: 1. groente;
2. kool vuur, doorgebrande turf in 
stoof of test: koole, kooltjen-, doove 
kool.

koolraap, kooraape.
koolteer, koolteer.
koopje, koopien.
kooplui, koopluudn.
koor (zangkoor), koor, vkw koortjen.
koord, koorde, koort.
koorts, koorse.
koot, (hielbeen), koote (bij paarden); ’t 

peert stoat ooverkoot (gebrek), 
kop, kop (hoofd, kop; inhoudsmaat), 

bijv. voor aardappelen: ’n vejfköp 
eerapels.

kopen, koopm ( teg. tijd ik koop, jie 
koopm, hi-j koopt, kocht. verl. tijd ik 
kocht, jie k'ochtn, hi-j kocht. verl. 
deelw. kocht)-, as ’t óp is, is ’t koopm

doan.
koper, keuper (metaal); in de handel: 

kooper.
kopje buitelen, kopien duukeln, böjteln. 
koppel, köpel (menigte, groep), vkw 

köpeltjen. 
koppig, köpeg, stief, 
kopstuk, stijfkop, 
korf, 'A hl, vooral aardappels, 
kornuiten, körnuutn (alleen mv). 
korporaal, körperaal. 
korrel, kórel. 
korset, keset.
korst, kórste, vkw kórsien. 
kort, kórt: kórt noa mekaar (tijd); kórt 

óp mekaar (plaats, tijd); kórt hi-j huus 
( dicht bij huis); hej hum binnkórt 
nóg zien?-, kórtan =  kriegelig, 

kórt maakng, geld wisselen in kleiner 
geld. 

korting, kórteng.
kost, kóst (eten), vkw kósien. bi-j wie 

bi-j in de kóst? 
kostbaar, kösber. 
kosten, köstn: wat hin de kóstn? 
koster, koster, 
kotsen, kótsn (zie braken), 
koud, kówt: zoo kówt as ’n steen. 
koude, kówde: hi-j het köwde vat. 
kous, köwze. 
kouseband, kówzebant. 
kouwelijk, köwelek, köwereg. 
kozijn, kezien. 
kraag, kraage.
kraai, kraaje, vkw kraajchien, mv kraajn. 
kraaien (ww), kraajn (haan, kinderen) 

(teg. tijd ik kraaj, jie kraajn, hi-j 
kraajt. verl. tijd ik kraajde, jie 
kraajdn, hi-j kraajde. verl. deelw. 
kraajt). 

kraakbeen, gnas, knars, 
kraal, kraale: zoo root as ’n kraale. 
kraam, kroam, vkw kroampien
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(kermiskraam); in de kroam (de vrów 
is in de kroam = is bevallen), 

kraan, kraane.
kraanewaakng, tussen waken en slapen, 

als een kraanvogel, 
krab, krabe, vkw krabechien, mv krabm 

(schaaldier, schram), 
krabben (ww), krabm. 
krabbelen, krabeln.
krag, krage (drijvend eilandje, veen met 

riet: Kragngburg). 
krakeling, kraakeling, vkw kraakelinkjen 

(koekje), 
kraken, kraakng. 
kram, krame, vkw kramecbien. 
kramp, kramp, 
krans, kraans, vkw kraansien. 
krant, krante, vkw krantjen. 
krap (bn), krap; krape (zn): houten 

draaisluiting, bijv. van een hek. 
krapan, ternauwernood, 
kras, kras (bn); krase (zn), vkw krasien. 
krassen (ww), krasn. 
kregel, kreegel (flink, pittig); geprikkeld 

= kriegeleg. 
krek, precies, juist: da kang ’k niet krek 

ze:gng; ik kwam er krek an. 
kreng, kreng (lastig mens of dier; lijk), 

vkw krengchien, mv krengng. 
krenken, krenkng. 
krent, krente, ook: zweertje aan de 

mond.
krentenbroodje, krentebrootjen, 

stuutjen.
krentenkakker, krentekaker (kleingeestig 

mens).
krenterig, krentereg (zuinig), 
kreukels, kreukels, 
kreunen, kreunn.
kreupel, kreupel: zie was oareg kreupel 

(mank).
krib, krube (bedje, veerbak), vkw 

krubechien, mv krubm.

kribbebijter, krubebieter (paard, libel), 
kribbig, kribeg. 
kriebelen, kriebeln.
krijgen, kriegng (hi-j kriegt): de haavm  

kriegng (halen); ze kreegng hum d’r 
an (verloren zwaar), 

krijger, De Krie:ger (herberg bij 
Vollenhove). 

krijgertje, kriegertjen speuln; krieger de 
man (spelen), 

krijt, kriet.
krijten, krietn (schreien, weinig gebruikt; 

alleen bij volwassenen, bij 
volwassenen en vooral kinderen: 
lipm).

krimeliekng, uitroep van verwondering, 
krimeneel, wonderlijk, onaangenaam: ’t 

is krimeneel, zoo wejneg bót as d’r 
teugngwoordeg is. 

krimeneerdereg, klagerig, 
krimp, armoede, gebrek: niks gien krimp 

hebm.
krimpen, krimpm, bijv. krimpmde wient. 
kring, kring, vkw kringchien: ’n kring 

óm de moane dan zal ’t wel goan. 
krioelen, kriejoeln (ook spelletje met 

knikkers), 
krip, rouwfloers, o.a. om hoed. 
kriskras, kriskras, 
krispendeern, overeenkomen: dat 

krispendeert er niet óp. 
kroes, kroes (bn en zn) (beker), 
krokodil, krookedile. 
krokus, krookes. 
krom, króm.
krómpoot(e), iemand met kromme 

benen, 
kronkelen, krónkeln. 
kroon, kroone, vkw kroontjen. 
kroos, kroos, kroes; eendekroos = 

endekroes, kroos. 
kroost, kroost.
krop, krópe (van een vogel, krop sla,
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opgezette keel bij mensen, wreef van 
de voet), 

krot, krot, vkw krötjen. 
kruid, kruit, kruut, mv kruid =  kruudn, 

alleen in kruudndökter; kruudereg = 
gekruid.

kruien, kröjn of krujn (met kruiwagen;
bewegend ijs), 

kruik, kruuke.
kruimel, krumel (brood); krumelderi-je 

(gepruts); krumeleg (ook: niet fit 
meer).

kruipen, kruupm (teg. tijd ik kruup, jie 
kruuprn, hi-j kruupt. verl. tijd ik 
kreup,jie kreupm, hi-j kreup. verl. 
deelw. kreupm). skoele vekruupm 
(spijbelen), ook: vanmorgng het ie de 
skoele óntkreupm. 

kruis, kruus, vkw kruusien, mv kruu:zn.
ww ankruu:zn. 

kruisbes, kruuzebeje, vkw hejchien, 
bejchies, mv bejn. 

kruiwagen, kröje, kröjwaagng, vkw 
kröjchien, zie kruien, 

kruizemunt, kruuzemunt. 
kruk, kruke; aan een zeis: döle. 
krul, krule, vkw krulechien. 
krullig, kruleg. 
kruuln, rollen van knikkers. 
kub(be) = deel van een palingfuik, kube; 

ook deel van ’t schip waarin de paling 
gedaan wordt om ze levend te 
houden, 

kucheln, voortdurend kuchen, 
kudde, köpel (skoapm, gaanzn). 
kuieren, köjern: goaj mee köjern?; bi-j 

an de köjer? 
kuif, köjf, vkw köjfien, ook tuufte, vkw 

tuufien (niet alleen tuufte, tuufien 
hoar, ook hooj). 

kuiken, kuukng, vkw kuukngtjen
(kuiken, zonderling, domoor), kuiken 
ook piekng, mv piekngs (kip tegen de
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leg aan).
kuil, kuule, vkw kuulechien, o.a. kuiltje 

in bord rijst, in welk kuiltje boter 
gedaan wordt. De Kuule =  speelplaats 
voor kinderen aan de Blankenhammer 
dijk.

Kuinre, De Kuunder, bewoners:
Kuundersn (mv). man: Kuundersman, 
Kuunderse; vrouw: Kuunderse. 

kuip, kuupe.
kuiper, kuuper, ww kuupm (vaten 

maken).
kuit, kuut: 1. van vis; 2. van been of 

kous, hier kuute? 
kundeg, bekend, bekwaam: bi-j doar 

kundegf
kunnen, kunn (teg. tijd ik kan, jie kunn, 

hi-j kan. verl. tijd ik kón, jie kónn, 
hi-j kón. verl. deelw. kunt; kan ik = 
kank; kon ik = kónk; kun jij = kuj, 
kujie; kunnen we = kuwe, konden we 
= kówe, ook kunn wi-j, kónn wi-j; 
kunnen jullie = kujuuln; konden jullie 
=  kónn juuln). jie haan ’t mooj kunn 
dreegng, niet: dreegng kunn. 

kunst, keunst, mv keunstn (fratsen, 
inbeeldingen o.a.). 

kunstmest, keunstmese. 
kurk, kurke, stöpe. 
kus, kus, smók, vkw kusien, smókjen. 
kussen (zn, ww), kusn. 
kussensloop, kusnsloop. 
kust, kust in te kust en te keur (zeekust 

onbekend), 
kute, vagina.
kuuln, rollen; vekuuln =  voortrollen, 
kuum, ziekelijk, slap. 
kuur, kuu:re, mv kuu:rn. 
kwaad, kwoat.
kwoatseer, gezwel, hartzeer, spijt, 
kwaadschiks, kwoatskiks. 
kwaaie, kwoaje. 
kwaakereg, babbelachtig.



kwaal, kwoale, vkw kwoaltjen. 
kwab, kwabe (aan de hals bijv.), 
kwaboal, puitaal (kwaboal werd niet 

gegeten).
kwak, menigte: wat ’n kwak muskng. 
kwakkelen, kwakeln, sukeln. 
kwaken, kwaakng (door eend, kikker;

babbelen), 
kwaker, kwaakert (babbelaar(ster)). 
kwakken, kwakng (neersmijten), 
kwal, kwale (zeedier, vervelend mens), 
kwalijk, kwoalek. 
kwaliteit, kwaalietejt. 
kwalster, kwalster (fluim, losgehoest 

slijm).
kwanselen in verkwanselen, 

vekwaanseln. 
kwansuis, kwaa:nswies. 
kwart, kwart.
kwartaal, voa:reljoars, kwartoal. 
kwartel, kwartel: zoo doof as ’n kwartel. 
kwarteln, spuwen, zie ook daar. 
kwartier, kwetie:r, ketie:r. 
kwartje, kwartjen. 
kwast, kwaste (borstel), kwast 

(grappenmaker), vkw kwasien. 
kweene, onvruchtbare vrouw, koe, geit, 

schaap, konijn, zie gust. 
kwellen, kweln. 
kwibus, kwiebes. 
kwiek, kwiek (gezond, vlug), 
kwijl, kwiele, zeever, ww kwieln, 

zeevern. 
kwijlend, kwieldereg. 
kwijnen, kwienn, o.a. in wegkwienn. 
kwijt, kwiet.
kwikstaartje, akermanechien, 

böwmanechien. 
kwispedoor, kwispeldoor. 
kwispelen, kwispeln. 
kwitantie, kwietaanzie.

laag (zn), laage, bijv. ’n laage sni-j; vkw

laachien.
laag (bn), leeg, bijv. leeg lant; ’t legt doar 

leeg. 
laagte, leegte, 
laars, leerze.
laat door, loadeur (kinderspel: de booze 

wólf).
laat, laat, laater, leste; in ’t laatst = in ’t 

leste.
laatst, lesnt (enige tijd geleden); laatst = 

lesdaas; laatst op ’n avond = 
lesoavms.

lachen, lachng (deelw. lacht, lachng); zn 
lach, vkw lachien. 

ladder, leder.
lade, laa, vkw laachien, mv laadn (in 

kast, tafel, kabinet), 
laden (ww), laadn. 
lading, laadeng.
laken (zn), laakng, vkw laakngtjen, mv 

laakngs.
lakenvelder, laakngvelder (zwarte of 

rode koe met brede, witte streep om 
’t lijf), 

lakken, lakng.
lam (jong schaap), lam, vkw lamechien, 

mv lamm. 
lam (bn), lam.
lammenadig, lamenoadeg =  akelig, naar, 

bijv. van de warmte, 
lammeling, lameling, lamlul.
Lammigje, Lamechien (vrouwennaam), 
lamoen, inspan, 
lamp, lampe, vkw lampien. 
lamstraal, lamstroal. 
land, lant, vkw lantjen. 
landbouw, lantböw. 
landelijk, landelek. 
landerijen, landeri-jn. 
lang, lang, bijv. lange turf. 
langs, langes; bi-j langes loopm: 1. kind 

dat zich langs de muur begint voort te 
bewegen; 2. ergens langs heen lopen,
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bijv. voor controle; van langes: hi-j 
kreeg er van langes. 

languit, languut.
langzaam, langsem, bedaart, zachies. 
langzamerhand, zachiesan, van lieverlee, 
lankwaagng, lange paal tussen voor- en 

achterdeel van vrachtwagen; ook de 
wagen zelf. 

lantaren, lanteern. 
lantaarnopsteker, lanteernópsteeker 

(petroleumstraatverlichting). 
lap, lape: 1. ’n lape stof; 2. dronkaard = 

zuuplape; 3. ’n gezicht van öwe lapm 
(zuur); 4. ’n leerlape =  zeemleer; 5. óp 
de lapm koemm (aan de orde komen); 
lap: ’n lap zetn =  veel werk doen; ww 
lapm: dat lap je  ’m niet. 

lapzak, lamzak, lapzak (vervelend mens), 
las, lase, ww lasn, bijv. töw lasn. 
last, last, bijv. haring: 10.000 stuks; ’n tal 

heereng = 200; ’n kantjen, riesien =
12.

laster, laster.
lat, late: 1. stuk hout; 2. ’n maagere late 

= mager mens; 3. an de late stoan = 
schulden hebben, 

laten, loatn (teg. tijd ik loat, jie loatn, 
hi-j loat. verl. tijd ik leut, jie leutn, 
hi-j leut. verl. deelw. loatn; laat ik = 
loak, loat ik; liet ik = leuk, leut ik; 
laat jij =  loaj, loat jie; liet jij = leuj, 
leut jie). 

latertje. laatertjen. 
lauw, low. 
laveren, laaveern. 
lawaai, lawaaj. 
lazarus (dronken), laazeres. 
leb, lep, bijv. lepmaage, lepkalefien = 

jong kalf. 
ledematen, leedemoatn. 
ledig, leeg. 
ledikant, leedekant. 
leed, vedriet.

leem, leem. 
leen, leen. 
leep, leep. 
leerling, leerling, 
leertje, leertjen.
leest, leest (vorm voor schoenmaken), 
leeuw, leew, vkw leewchien. 
leeuwerik, leewerek. 
lef, lef.
leggen, le:gng (teg. tijd ik leg, jie le:gng, 

hi-j legt. verl. tijd ik legde, jie legdn, 
hi-j legde. verl. deelw. legt; leg ik = 
le:k; legde ik = leek, legdek; leg jij = 
lej, lejie; legde jij = leejie; legt hij = 
legtie; legde hij = legdie, leedie; 
leggen wij = le:gng we; legden wij = 
legdn we, leedn we; leggen jullie = 
le.-gng juuln; legden jullie = leedn 
juuln; leggen zij = le.-gng ze; legden 
zij = leedn ze). 

lei, lej, vkw lejchien, mv lejn
(schrijfgereedschap, dakbedekking), 

leiband, lejdebant.
leiden, lejdn, o.a. vee lejdn tegenover: 

vee drie:vm. 
leiding, lejdeng.
leidsel, lejde; geen mv, wel lejtsels. 
lek, lek.
lekkage, lekaazie. 
lekken, lekng. 
lekker, leker.
lel, Iele, bijv. oorlele, vkw oorlelechien; 

lel (klap).
lelijk, lilek, o.a. lileke jónge (ondeugende 

jongen). = ook: erg, slecht, niet mooi. 
lelijkerd, lilekert (lelijk, gemeen iemand). 
Lemmer, De Lemer. 
lemoen, inspan (zie lamoen), 
lenden, lenn (deel van rug of zijde), hi-j 

het ’t in de lenn. 
lenen, leenn. 
lengen, lengng. 
lengte, lengte, mv lengtn.
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lenig, leeneg, smeu.
lens (zn) van fototoestel, lejnze. 
lens (bn): de pómpe is lejns (geeft geen 

water).
lente, lente, liever: veurjoar. 
lepel, leepel.
lepelrek, leepelrek, vkw leepelrekjen. 
leperd, leepert.
leppen, lepm (met kleine teugen drinken, 

veel drinken), 
leraar, leeraar. 
leren, leern. 
les, lese, mv lesn. 
lessenaar, lesenaar. 
letsel, lesel.
letten, hinderen, letn, hindern. 
letter, leter.
leugen, leugng, vkw leugngtjen, mv 

leugngs.
leugenaar, leugenoar, leugngbalg.
leuk, leuk.
leunen, leunn.
leuning, leuneng.
leut in ’n köpien leut (koffie).
leuteren, zeuren, leutern, zeurn.
leven, leevm.
levend, leevmdeg in bijv. leevmdege vis;

doot öf leevmt. 
levendig, leevmdeg, bijv. kinderen, 
levensonderhoud, leevmsónderhówt. 
lever, leever. 
leveren, leevern.
lezen, leezn (o.v.t. ik las of ik leezdel 

Liever i.p.v. ik leezde (las) gister in de 
krante: ik hep gister in de krante 
leezn).

libelle, bloarebieter, oosterpeertjen. 
lichaam, lichem, vkw lichempien, geen 

mv; leedn: hi-j het ’t in de leedn 
(stijfheid); hi-j het iets ónder de leedn 
(ziekte); ruw: pejnze (pens), 

licht, 1. niet donker = luchteg; 2. lichte 
kleur = ’n luchtegepete; 3. niet zwaar

= licht; 4. lichtje = feelichien, 
feeluchien. ’t luchien uutbloazn; 5. 
licht (zn) = ’n lucht in de veerte 
(lamp bijv.); 6. óm ’n luchien goan 
(vergaan, sterven); 7. lichten (ww) 
(bliksem) = luchtn, weerluchtn; hi-j- 
luchtn (met lamp helpen kijken); 
ófluchtn (met lantaarn laatste 
avondcontrole in de stal); 8. bi-j 
luchtn weer tuus weezn (bij daglicht); 
vkw luchien, lichien. 

lichter, lichter: 1. draagband; 2. koord 
om je op te trekken in bedstee; heet 
ook: bedekwaste. 

lid, lit, mv leedn (bijv. van vereniging), 
zie ook lichaam, 

lidmaat, litmoat, mv litmoatn (leden van 
een kerkgenootschap; men gebruikt 
ook: leedemoatn. 

lied, vursien (versje); lied niet gebezigd;
vers (in de kerk), 

lieden, luudn: koopluudn, manluudn, 
vrówluudn; i.p.v. jówln huus ook 
nog: jówluudn huus, ’t huus van 
jówln ook: ’t huus van jówluudn. 

lief, lief.
liegen, liegng (teg. tijd ik lieg, jie liegng, 

hi-j liegt. verl. tijd ik leug,jie leugng, 
hi-j leug. verl. deelw. leugng; dat lieg 
je = dat liej). 

liek, gelijk: wi-j bin liek (hebben 
afgerekend); jie hebm geliek. 

liendestök, stok waarmee de waslijn 
omhoog geduwd wordt, 

lier, lie:re: brann as ’n lie:re. 
lies, lies (plooi tussen onderbuik en 

been).
lieveheersbeestje, lievmheersbeezien. 
lieverlede (van), van lieverlee, 
liggen, le:gng (teg. tijd ik leg, jie le:gng, 

hi-j legt. verl. tijd ik lag, jie laagng, 
hi-j lag. verl. deelw. leegng; lag ik = 
laak; lag jij = laaj). in bed liggen = óp
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be:de le:gng. 
ligging, ligeng.
lij, luw, li-j (uit de wind): ’t is hier li-j;

we zitn hier in de li-jte (luwte), 
lijden, liedn (teg. tijd ik lie, jie liedn, hi-j 

liet. verl. tijd ik lee, jie leedn, hi-j lee. 
verl. deelw. leedn; lijd ik = lied ik; 
lijd jij = lie jie; leed ik = leed ik; leed 
jij = lee jie). 

lijdensgeschiedenis, lejdnsgeskiedenis. 
lijf, lief: pien in ’t lief; pien in de buuk 

(kindertaal); de griezels loopm hum 
oover ’t lief (hij huivert), 

lijfje, liefien (vrouwenonderkleed); ook: 
ónderliefien. 

lijk, liek (gestorvene): er is ’n liek
anspoelt en is in ’t liekhuusien bröcht 
(bevindt zich op de begraafplaats), 

lijken, schijnen, liekng: ’t liekt me zoo 
toe (komt me zo voor), 

lijm, liem; ww liemm. 
lijn, liende (touw), bijv. wasliende, vkw 

lientjen, mv lienn; papier mit lejntjes 
= gelinieerd papier, 

lijnkoek, lienkoeke (veevoer), 
lijnolie, lieneulie. 
lijnzaad, lienzoat. 
lijst, lieste, vkw liesien. 
lijster, liester.
lijzig, fleemereg: hi-jproat zoo 

fleemereg. 
likdoorn, liekdoorn. 
likken, likng (bijv. aan een postzegel);

slikng: ’n panechien uutslikng. 
likeur, lekeur, vkw lekeurtjen. 
likjen, een beetje, bijv. eten. 
limonade, liemenaade.
Linde (riviertje), Lende, 
lindeboom, lindeboom, 
liniaal, lejlate, lienieaal. 
links, links, 
lint, lint.
lip, lipe, vkw lipien, mv lipm.

lipm, schreien; huilen = huuln
(hoofdzakelijk kinderen en honden), 
zie schreien, huilen, 

lisdodde, doe:zeböle, soe:zeböle (bruine 
vrucht), 

litteken, litteekng.
lobbes, lóbes (meestal een hond, soms 

een mens), 
lodderig, lódereg.
loeder, loeder (laag, gemeen persoon);

vkw loedertjen. 
loegen, loegng, óploegng (opstapelen, 

bijv. turf), 
loenzen, loenzn (weinig gebruikt), 
loer, loe:r: ’n loe:r drejn (bedriegen); 

ook: ik heb ’m in de loe:r (in de 
gaten), 

loeren,loe:rn.
lof, lof: 1. van worteltjes; 2. mit lof van 

de juurie. 
log, log.
logeren, loozeern, uut van huus weezn. 
lok, lok, löke (haar bijv.), 
lokaal, lekaal, vkw lekaaltjen. 
lökjen, kommetje met vet bij ’t 

middagmaal, 
lokken, lokng. 
lol, lol, vkw lölechien. 
lomp, 1. lómp (onbehouwen); 2. vóde 

(versleten textiel); vódeman, 
vódevröw. 

lomperd, gófert, lómpert. 
lonen, loonn (loon betalen); ook: dat 

loont niet (brengt niet veel op), 
long, lónge, vkw lóngchien. 
lood, loot (o.a. gewicht aan de netten), 

vkw lootjen. 
loods (schuur), loots (grote schuur), 

skuu:re.
loods (gids te water), loots; ww lootsn. 
loof, loof (van worteltjes); ook lof. 
look, look (plantje, vaak op dakpannen: 

huuslook). uien zijn geen look, maar

64



siepels. 
loon, loon.
loop, loop: 1. hi-j is an de loop (heeft 

diarree); 2. goa mee ’n loopien doen f 
(wandeling); 3. rooje loop (kopergeld), 

-loos, -loos, bijv. gödeloos. 
loot, loot (aan een plant), 
lopen, loopm (teg. tijd ik loop, jie loopm, 

hi-j loopt, löp. verl. tijd ik leup,jie 
leupm, hi-j leup. verl. deelw. loopm):
o.a. ej lóp je  (ei, loop heen!); óp 
skóherdehónk loopm (klaplopen); goet 
loopm (etter komt naar buiten), 

lopende (te voet), loopmt. 
loper, looper, vkw loopertjen (in gang, 

op trap); ook: kind. 
los, los: lós arehejder = daghuu:rder\ de 

deure is lós (open), 
loslijvig, löslierveg = veel ontlasting 

hebbend.
lossen, lösn : ’n voe:r hooj lösn; ’n skip 

lösn.
lot, lot, vkw lötjen, mv lótn; een treurig 

lot = ’n lót. 
loten, lötn (o.a. voor al of niet in 

militaire dienst), 
loterij, lóteri-je.
louter, löwter : lówter toeval. bij goud: 

kloar göwt. 
lozen, loozn.
lubben, lubm (castreren van varkens, 

ontmannen), 
lucht, lucht: de lucht blujt (gevaar voor 

bui); ik stoa die lucht niet (vertrouw ’t 
weer niet); benöwde lucht in de 
kamer; er is ’n luchien an 
(bedenkelijke kant aan de zaak), 

luchten, luchtn: weerluchtn; iemand niet 
luchtn ö f sien maagng (niet kunnen 
uitstaan).

lucifer, luusefers (is zowel enkel- als 
meerv.).

lui (lieden), luudn, löj: manluudn,

timerluudn-, die löj kuj niet vetröwm; 
nów löj, we goan vórt; dit bin fejne 
löj (geringschattend), 

lui (traag), löj.
luiaard, löjböjs, löjlak, löjaart, löjwames.
luiden (van een klok), luudn. 
luier, skoone doek; ook: löjer, bijv. de 

löjers hangng in de liende. 
luik, luuk (van de kelder); luuk, bliende 

(voor de vensters); vkw luukjen. 
luis, luus, vkw luusien, pietjen, mv 

luu:zn. hi-j het ’n leevm as ’n luus óp 
’n zeer hooft (best leven); loopm as ’n 
luus óp ’n zeer hooft, óp ’n teertóne 
(langzaam); ook piejooter. 

luisteren, luustern. 
luiwagen, löjwaagng (soort bezem), 
luizebos, luu:zebós (scheldwoord, vuil 

iemand), 
lui (penis), luie (ruw), 
lullen (kletsen), luln (ruw), 
lummel, lumel, bijv. boe:relumel. 
luns (spie of staafje aan ’t uiteinde van 

een wagenas), leuze, 
lurken, lurkng (hoorbaar zuigen, met 

kleine teugen drinken), 
lus, luse.
lust, lust (liever zin); wel: ’t is zien lust 

en zien leevm. 
lusten, lusn (teg. tijd ik lus, jie lusn, hi-j 

lust. verl. tijd ik luste, jie lustn, hi-j 
luste. verl. deelw. lust). 

luw, li-j: te loevert (windkant) en te li-j 
(luwte) zeilen; de föke te loevert zetn 
(snel gaan), 

luwte, li-jte.
luxe, luukse, bijv. luukse öwtoo 

(personenauto).

maag, maage. 
maaien, mejn. 
maak, maak: in de maak. 
maaksel, maaksel.
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maal, moal, vkw moaltjen. bi-j an ’t 
moal? (eten); drie moal. 

maaltijd, moaltiet. 
maan, moane, vkw moantjen, mv

moann. de moann van ’n peert (alleen 
mv), moanhoar. 

maand, moant, vkw moantjen, mv 
moandn.

maandag, maandag; ’s maandags = 
maandes, maandaas. 

maar, maar, mar. 
maart, meert.
maat, moat, vkw moatjen (ook = 1 dl):

1. kameraad (intiemer dan vriend);
2. helper: ik bin je moat (ik doe mee);
3. aanspraak: kóm d’r in, moat! 
(jongemannen tot ±  20 jaar); 4. maat 
om te meten: moat(e). hi-j geeft ’n 
goeje moat; (moatn =  laaggelegen 
weiden?).

maatschappij, maatskapej. 
machinaal, masienaal. 
machine, mesiene, vkw mesienechien, mv 

mesienn. 
machinist, masenist. 
macht, macht, bijv. ’n macht geit (veel), 
machtig, machteg, o.a. machteg eetn 

(zwaar voedsel), 
mad, mat: 1. oover ’t mat koemm 

(betrappen); 2. landmaat (0,6 ha), 
benaming stuk land: de zesmat. 

made, maade, bijv. vlejsmaadn (alleen 
mv), geen vkw. 

madeliefje, bóterbloempien. 
maffen (slapen), mafm. 
mager, maager. 
mahonie, mahoonie. 
majoor, mejoor. 
mak, mak. 
maken, maakng. 
makkelijk, makelek, gemakelek. 
mal, mal.
malen, maaln (malen, tobben, mijmeren).

’t maalt me in de kóp; ’t maalt ’m; 
hi-j zit te miemern. 

maling, maaleng: in de maaleng neemm. 
mallejan, malejan (wagen voor 

wegslepen van bomen), 
mallemolen, draaimolen, malemeuln 

(klemtoon voorop), 
malligheden, fetuutn, malechejt. 
man, man, vkw manechien: 1.

manspersoon, mv mann, manluudn;
2. mit drie man (3 personen); 3. 
aanspraak: óch, goa vórt man (ook 
wel tegen vrouwen en meisjes), 

manchester, mesjester of pieloo
(gedragen door ambachtslui, niet door 
vissers).

mand, mande (ook bene?), vkw mantjen. 
manege, maneezje. in circus: ’t peert 

loopt in de maneezje. 
manen (om geld; ww), maann. 
manen (van een paard, hemellichamen), 

moann. 
manier, menie:re. 
mank, mank (kreupel), 
mankement, mankement (gebrek), 
mankeren, mekeern (ww). mekeereng = 

ongesteldheid: hi-j het mekeereng. 
manlui, manluudn. 
manoeuvres, meneuvers (alleen mv): 

vreemde gebaren, gedragingen, ze 
maaktn de meneuvers al (aanstalten), 

mans, maans: hi-j is heel wat maans (tot 
veel in staat), 

mantel, mantel, vkw manteltjen. 
marcheren, meseern. 
marechaussee, marsesee, bijv. ’n óper. 
marine, meriene. 
markt, mark, mv markng. 
marmot, marmote.
Marrigje (vrouwennaam), Marechien. 
mars, mars: 1. kommando; 2. hi-j het 

heel wat in zien mars (heeft veel 
geleerd).
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marsepein, marsepejn. 
martelen, tobben, wreed zijn, marteln. 
masker, mómbak. 
mast, mast, vkw masien. 
mat, kuum (lusteloos): hi-j ziet er mat 

uut-, hi-j is kuum ; mate (zn: 
vloerbedekking), vkw matjen. 

matador, matjedoor (hele baas), 
materiaal, materiejaal. 
matras, metrase. 
matroos, metroos. 
mauwen, mawm. 
mazelen, maazels. 
medaille, medalje. 
medicijn, meedesien. 
mee, mee, mit: goaj mee? goaj mit? 
meel, meel.
meenemen, meeneemm, mitneemm. 
meent, meente (naam van bepaald stuk 

land), 
meer, meer.
meerkoet, meerkoote, meerköle

(eendachtige vogel), 
meerschuim, meerskuum. 
meest, meerst.
meestal, meestntiets, meerstal. 
meester, meester, mv meesters. 
meet, de streep van waaraf geknikkerd, 

gelopen wordt, jie moetn achter ’t 
meet stoan. 

meeuw, meew, mv meewm. grote: 
kökmeew, kleine: sterechien. 

meevallen, meevaln, toevaln, tegenover: 
teugngvaln. 

mei, mej (de maand), 
meid, mejt: 1. verloofde: ik heb ’n mejt, 

hi-j is noar de mejt; 2. dienstbode, 
meikever, mejkeever (ook: gruswuper?). 
meiknol, mejknöle. 
meisje, mejsien, jónk;

meisiesvereeneging. 
meitijd, mejtiet. 
melancholisch, mankeliek.

melden, meldn. 
melk, melk.
melken, melkng (teg. tijd ik melk, jie 

melkng, hi-j melkt. verl. tijd ik mulk, 
jie mulkng, hi-j mulk. verl. deelw. 
mulkng).

melkfabriek, melkfebriek (lidw. de en 
het).

melknap, melknape (drinkschaal), zie 
nap.

melkpark, jister (omheinde ruimte in de 
wei, waarbinnen ’t vee wordt 
gemolken), 

melkrek, melkrak (rek waarop de 
melkemmers en bussen te drogen 
worden gelegd), 

melktijd, meikerstiet. ook: ’t was ónder 
melkngs. 

melkstoeltje, tuule.
menage, menoazie; in de menoazie = in 

de kost.
meneer, meneer, vkw meneertjen. 
menen, meenn.
mengel, inhoudsmaat van 1 liter = 2 oort. 
mengen, mengng. 
menie, rooje meenie.
menigeen, ’n boel meenzn, veskejdn 

meenzn. 
menigte, meenegte.
mennen, menn (besturen van een paard), 
mens, meens, mv meenzn'. 1. de meens 

(de mens); 2. het meens = 
vrouwspersoon: ’n ówt meens, ’t ówe 
meens.

meenznkiender, uitroep van 
verwondering, 

mep, mep (klap, slag).
Meppel, Mepel.
meren, meern (aanleggen van een schip), 
merendeels, meerndeels. 
merg, m urg: hi-j het gien murg meer in 

de bótn, in de bónkng (hij is 
versleten).

67



mergpijp, murgpuupe. 
merk, merk. 
merken, merkng. 
merrie, merie. 
mes, mes. 
mest, mese.
mesten, mestn: 1. een dier vet voeren; 2.

stal zuiveren van mest (uutmestn). 
mestgoot, grupe. 
mestkalf, meskalf. 
mestvaalt, mesbulte. 
mestvocht, gie:r.
met, 1. mit (voorzetsel); 2. met (zn): 

gehakt varkensvlees voor de worst, 
metaal, metaal.
meteen, miteen: miteen toek er ankwam. 
meten, meetn (verl. tijd mat (liever 

v-t.t.)). 
meter, meeter. 
metselaar, me(t)selaar. 
metselen, me(t)seln. 
metworst, metworst, 
meubel, meubel: 1. huisraad; 2. mispunt, 

vaak meisje, 
meug (zin), meug: teugng heug en meug;

ieder zien meug. 
meun (zeelt), meune. 
mevrouw, mevrów, mv mevröwm. 
miauwen, maawm, ook: hi-j maawert 

altiet an. 
miauwer, maawert (zanikpot), 
mica, miekaa. 
middag, midag. 
middel, midel: 1. taille; 2. bijv.

geneesmidel. 
midden, midn: de jónge stoat in ’t midn;

ook: in de midn. 
middendoor, midndeur. 
mier, mie:re, vkw mie:rtjen. 
mierzoet, miers.
mieter, mieter: 1. lichaam: ik zal je óp je 

mieter sloan (plat); 2. loopm as de 
mieter (snel); 3. ’n hooge mieter

(voornaam persoon); 4. mieters 
(vervloekt); das mieters lasteg; 5. 
gemieter (gezeur), 

migeln (ww), motregenen, migeleg (bn). 
mij (pers.vnw), mi-j: dat huus is van 

mi-j.
mijden, miedn, vemiedn.
mijn (bez.vnw), mien: mien huus. de 

mijne = miende, miennde, mienn. 
mijn (zn), mien: werkeloozn goan noar 

de mienn. 
mijnen (ww) bij verkoping, mienn. 
mijt, miete (hoop hooi); miet (in meel), 

bn mieteg. 
mik (brood), mike. 
mikken, mikng. 
mikmak, allegaartje, mikmak, 
mild, milt (?)(bn). 
miljoen, miljoen, 
milt, milt (klier in ’t lichaam), 
min, 1. min (gemeen): ’n mine keerl; 2. 

min (moeilijk): min werk; 3. min, 
mineg (ziek): hi-j is oareg mineg. 

minstens, meenstens, 
minuut, menuut.
mirakel, meraakel: meraakel mooj. 
misdaad, misdoat. 
miserabel, miezeraabel. 
misschien, miskien (klemtoon voorop): 

miskien dat ze vri-jdag kómt. 
missen, mistn: we kun je nóg niet mistn. 
mist, damp, mist, damp. 
mode, moode. 
mobilisatie, moobliezaasie. 
modder, móder, bager. 
moed, moet. 
moe, moede, meude. 
moeder, moeder; loop noar je ówe moe:r 

(ruw).
moedertaal, moedertaal, moe:rstaal. 
moedervlek, moedervlek(e). 
moedwillig, moetwileg. 
moeilijk, mujlek.
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moeite, mujte; in de mujte koemm 
(tegemoetkomen, toegeven), 

moer, 1. m oe:r (wijfjeskonijn); 2.
moe:re (schroef), vkw moe:rtjen. 

moes, moes (boerenkool); De Moespot 
(café Vollenhove). 

moeten, moetn (teg. tijd ik moet, jie 
moetn, hi-j moet. verl. tijd ik mós, jie 
mósn, hi-j mós. verl. deelw. moetn-, 
moet ik = moet ik, moek; moest ik = 
mós ik; moet jij = moet jie, moej; 
moest jij = mós jie; moeten wij = 
moetn we, moen we; moesten wij = 
mósn wi-j). uitdrukking: dat mós = 
dat was verplicht; zn ’n moetjen 
(gedwongen huwelijk), 

mof, m óf (handmof; scheldwoord voor 
Duitsers, voor Duitsers vroeger ook: 
poep, poepm (mv). 

moffelen, mófeln. 
mogelijk, moogelek. 
mogen, m aagng (teg. tijd ik mag, jie 

maagng, hi-j mag. verl. tijd ik móch, 
jie móchng, hi-j móch. deelw. 
ontbreekt vrijwel: hi-j het niet mócht; 
mag ik = mag ik, mak; mocht ik = 
móch ik; mag jij = majie, maj; mocht 
jij = móch jie; mag hij = mag ie; 
mocht hij = móch ie, hi-j). 

mol, mole, vkw mólechien. 
molen, meuln. 
molenaar, mulder, 
molm, molm (in ’t hout, turfmolm), 
molsgang, mólespoor, mv mólespoom 

(lange gang van een mol even onder 
de aarde), 

molshoop, mölebulte. 
mombakkes, mómbak. 
mompelen, mómpeln. 
mond, mónt, vkw móntjen, mv mónn, 

móndn. 
mondig, móndeg. 
monnik, mónek.

monster, monster, mónsterneemm (aan 
de melkfabriek), 

monter, monter, 
mooi, mooj; op zien moojsten. 
moord, moort. 
moordenaar, moordenoar. 
moot, moote (stuk vis), vkw mootjen. 
mopje, möpien (grapje, koekje), 
mores, moores: moores leem. 
morgen, m órgng, moarn; morgen

brengen =  moarn brengng; ’s morgens 
= smoarns; groet: goeje mörgng, 
gemórgng. 

mormel, mormel, 
morren, murmereern. 
morsdood, mörsdoot, hartstikedoot. 
morsen, mótn.
morsepot, mósepöt, ww mósepótn. 
mos, mós. 
mosterd, móstert.
mot, mót (opgeveegd stof, bijv. turfmot); 

mótjen, mótuule (vlindertje in 
stoffen); móte (zeug), 

motor, mooter (ook in fabriek, schip), 
mooterfiets; metör (schip met motor), 
vkw metórechien. 

motregen, mótreegng (zn), mótreegenn 
(ww).

mout, möwt (alleen in haavermówt). 
mouw, mówe, vkw mówchien. 
mud, mude (1 hl), stinkng as ’n mude 

(bunzing), 
mug, neefien; vlieg = muge, mv mugng. 
muil, muule, slófe, vkw muulechien, 

slófien. 
muilband, muulbant. 
muis, muus, vkw muusien, mv muu:zn. 
muizen (ww), möjzn: ’t is möjzn bi-j die 

löj (’t gaat mis), 
mumeln, kauwen; of praten als iemand 

zonder tanden, 
munt, munt; kruus ö f munt, veur goeje 

munt anneemm.
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mus, muske, mv muskng, geen vkw: 
klejne muske. 

musien, maat ('/> 1). 
muts, muse. 
muur, muu:re.

na, noa, wordt goed onderscheiden van 
naar = noar. 

naad, noat, vkw noatjen. 
naaf, naave (van een wiel), 
naaien, nejn.
naairing, nejring (aan beide kanten 

open); vingerhoet (dicht van voren), 
naaischool, brejskoele. 
naaister, nejster. 
naakt, naakngt. 
naald, noalde, vkw noaltjen. 
naam, naam.
naar, noar (voorzetsel); onpasselijk = 

naar.
naar gelang, noargelang. 
naast, noast, o.a. de noaste femielie; 

hiernoast.
nacht, nacht, vkw nachten; goede nacht 

= genacht, nachsem (samen), 
nachtegaal, nachtegaal (vogel vrijwel 

onbekend), 
nachtjak, nachtjak (vrouwen

nachtkleed), 
nachtmaal, nachtmoal (kerkelijk 

Avondmaal), 
nachtwacht, nachtwacht (bestond nog), 
nader, noader, noa; ww noadern. hi-j 

kwam me te noa; kóm mar noader. 
naderhand, noaderhant. 
nagaan, noagoan. 
nageboorte, fuuls. 
nagel, naagel.
nagras, noagrus (weiden); etgarde 

(maaien), 
najaar, noajoar. 
nakijken, noakiekng. 
nalappen (nadoen), da zöwk je niet
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noalapm. 
nalaten, noaloatn. 
nalatenschap, noaloatnskap. 
nalopen, noaloopm. 
namelijk, naamelek. 
namens, naamms.
nap, nape, vkw napien (drinkschaal, vaak 

doorgezaagde, halve 
kokosnootschaal). 

narcis, narsis.
nat, nat: natjen en droogien. 
natuur, netuu:r (aard, karakter): ak noar 

mien netuu:r te werk góng. 
natuurlijk, netuu:rlek. 
nauw, naw. 
nauwelijks, nöweleks. 
navel, naavel. 
navliegen (hard nalopen), 

achternoavliegng. 
nazaat, noazoat.
Nederland, Neederlant.
neef, neeve, vkw neefien.
neen, nee; wel ninek (nee, met nadruk).
neer, neer.
neerleggen, neerle:gng, neerplakng

(kind, voorwerp), 
neersmijten, neersmietn. 
neervallen, neerflapm, neervaln. 
neet (luizenei), neete (vrijwel alleen mv: 

neetn); neetoor =  kribbig, vitterig 
mens.

negen, neegng, negende = neegngde. 
negenoog (bloedvin), neegngooge. 
neger, neeger. 
negeren, negeern.
negotie, negoozie (handel hi-j de deure). 
neiging, nejging. 
nek, neke.
nel, nel (troef negen).
Nelligje (vrouwennaam), Nelechien. 
nemen, neemm (neemm - nam - 

neumm). 
nerf, nerve, vkw nerfien.



nergens, nergngs.
nering, neereng. ’n druke neereng = 

zaak, lawaai, 
nest, nust, vkw nusien; ook algemeen: 

nest. 
nestei, nustej. 
nestelen, nuseln.
net, juist, zopas: zoo is ’t net (precies); 

net o f =  net alsof; net toe =  net toen; 
net zelde wat = onverschillig wat; net 
zo een = zón zelde, net zón eene, net 
zónn. 

net (zn), net. 
netjes, netjes, nuu:ver. 
net soo (bijw.v.gr.), ’t duu:rde net soo 

lang (erg lang), 
neuken, neukng (slaan, gooien, zaniken, 

coire); ’n ópneuker =  harde klap. 
neuren, neurn (opzwellen van de uiers 

van een koe, enige tijd voor ’t kalven), 
neus, neuze. 
nevel, damp.
nevelig, diezereg, dampeg, misteg. 
nicht, nichte, vkw nichien.
Nicolaas (St.), Sunterkloas; patroon 

zeevaarders: r.k. kerk in Kuinre. 
niemand, gien meens, gien eene. 
niemendal, heelemoal niks. 
nier, nie:re, vkw nieirtjen. 
niets, niks. er was niks mee te doen (geen 

last); hi-j het niks gien lejdeng (kan 
geen leiding geven), 

niettemin, nietemin. 
nieuw, ni-j; ook: ’t zal me ni-j doen (ik 

ben er nieuwsgierig naar), 
nieuwigheid, ni-jeghejt. 
nieuwjaar, ni-jjoar. ni-jjoar wejnsn (door 

kinderen en arme mensen), 
ni-jmelkt, koe die pas gekalfd heeft, 
nieuwmodisch, ni-jermoots. 
nieuws, ni-js. 
nieuwsgierig, ni-jskie:reg. 
nieuwtje, ni-jchien (aardigheid is er gauw

af!).
niezen, proestn (’t woord niezen 

onbekend), 
nijd, niet, in haat en niet. 
nijdig, niedeg.
nijpen, nipm: as ’t er nipt en weer nipt 

(als ’t er spant), 
nijptang, knieptange. 
nikkel, nikel.
nippertje, bijv. óp ’t nipertjen. 
nodig, noodeg. ’t was niet nodig

geweest: ’t was niet noodeg west, of ’t 
hat niet noodeg hat; heb je nog wat 
nodig? hi-j nóg wat noodeg? of hej 
nóg wat noodeg? of is er nóg wat 
noodeg? 

nodigen, uutnoodegng (ww);
uutnoodegeng (zn). 

noemen, neumm (zwak ww: noemde - 
noemt; neumde - neumt). 

noest (zn), noeste (in hout), 
nog, nog.
nok, nok, nöke: vól zitn tót an de nóke; 

in de nöke van de mast; de vlage óp 
de nóke.

nóne, bovenste punt van een tol, vkw 
nónechien. ’t loopt óp de nóne (zal wel 
mis gaan); ’n ówe nóne (ongetrouwd 
oud meisje), 

nood, noot: ’n skip in noot. 
noodweer, nootweer, 
noodzakelijk, nootzaakelek. 
nooit, noojt.
noorden, noordn; de wient is noort; zie 

zuiden.
noot (vrucht), neute: ni-je neutn uut 

Wapse hoaln (dwaze boodschap 
doen), 

noot (muziek), noote. 
nop, nöpe (kiender hówm de nópm van 

de kleern). 
nors, nors. 
nórteg, nors, nijdig.
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notaris, nootaares, netaares. 
noteboom, neuteboom. 
notemuskaat, neutemeskoat. 
nu, nów. 
nuchter, nuchter.
nugt, genoegen: nów goat je ooveral ’t 

nugt óf!
nuk, nuke, mv nukng (vrijwel alleen in 

mv).
nul, nul, vkw nulechien. 
nummer, nómer. 
nustekuukng, jongste kind; vkw 

nustekuukngtjen. 
nut, nut.

obstinaat, ópsternoat (driftig), 
oceaan, oosiejaan.
och, ach, och. Och, Heer! = bcheerek! 
ochtend, in de veurmidag; in de m oarn;

in de m örgng; ’s moarns vroeg. 
oefenen, oefenn.
of, of; öf je = dj: doe mar net öj d’r niks 

van weetn. 
offer, öfer.
ogenblik, oogngblik, vkw oogngblikjen, 

’n wupien (tijd, afstand), 
ogenschouw, oogngsköw: in oogngsköw 

neemm. 
oksel, oksel, 
olie, eulie. 
oliebol, eulekoek.
oliepak, euliepak, bestaande uit: 1. oliejas 

= euliejase (lang: schippers; kort: 
vissers); 2. oliebroek = euliebroek; 3. 
oliepet = euliepete of zuutwester. 

olifant, ooliefant. 
olijk, oolek.
om, óme: goojt niet óme; doe wat óme 

(das).
oma, opa, oomaa, oopoe, grópmoeder;

oopaa, gróvaader. 
omheinen, öfrikng. 
omhoog, in: de loonn góngng in de

hoogte.
omloop (verzwering aan de vinger), 

ómelooper. 
omroepen, ómeroepm (door de

omroeper van het dorp bekend laten 
maken), 

omspitten, ómespitn. 
omstreeks, omstreeks, 
óm toch, antwoord, als men geen reden 

wil op geven; 
ón, in de uitdrukking: ón öf eevm. 
onbekwaam, ómbekwoam (niet tot iets 

in staat; dronken), 
onbeschoft, ómbeskóft. 
onbetrouwbaar persoon, smiestert. 
ondanks, óndanks, 
onder, ónder, 
onderdeur, ónderdeure. 
ondergoed, óndergoet. 
onderhands, ónderhaans. 
onderlaag, ónderlaage (losse planken;

ook wel: ónderlegers in de bedstee), 
ondermaats, óndermoats (bij vis), 
ondermelk, óndermelk (afgeroomde 

zoete melk), 
onderonsje, ónderoonzien. 
ondersteboven, óndersteboovm. 
ondervinden, óndervienn. 
onderweg, onderweg, ónderweegngs. 
onderwerp, onderwerp, 
onderwijl, onderwiel, 
onderwijzer, ónderwie:zer

(ondermeester en boovmmeester). 
ondeugdelijk, vrak, bijv. ’n vrake koe. 
ondeugend, óndeugngt. 
ondiep, ondiep.
onggedoan, onwelwillend: hi-j is niks 

ónggedoan. 
ongelijk, ónggeliek: 1 .jie  hebm

ónggeliek; 2. das ónggeliek (verschilt 
naar de omstandigheden), 

ongelovig, ónggelooveg. 
ongeluk, ónggeluk, malheur.
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ongelukkig, ónggelukeg. 
ónggemak, ongemak; ook: ongedierte, 

bijv. luizen, 
ongenadig, ónggenoadeg: 1.

onbarmhartig; 2. zeer: ónggenoadeg 
vlug.

ongesteldheid, mekeereng. 
ongetrouwd, ónggetröwt. 
ongeveer, ónggeveer. 
onkosten, óngköstn (uitsluitend mv). 
onlangs, kórtens, ónderlest. 
onnozel, ónnoozel ( 1. weinig verstand; 

2. klein).
ons (pers. en bez. vnw), oons, oonze; de 

onze = oonznde; onze Jan = oonze 
Jan  (iemand uit eigen kring), 

ontdaan, óndoan, veraldereert. 
óntglisn, vergeten: ’t is me óntglist. 
ontgroeien, óntgrujn. 
óntkruupm, spijbelen van school: hi-j 

het de skoele óntkreupm (vekreupm). 
ontsteltenis, alderoazie. 
ontstrijden, ófstriedn. 
ontvangen, óntvangng. 
ontwikkeling, óntwikeling. 
onverwachts, óngvewachs. 
onweer, óngweer, zwoar weer. 
onweersslag, óngweerslag, donderslag, 
oog, ooge, vkw oochien, mv oogng. 
ooglap, ooglape (leren lap opzij van de 

ogen van een paard), 
ooglijk, oogelek (goed uitziend), 
oogst, oogst.
ooi, uj (vrouwelijk schaap, konijn).
ooit, oojt.
ooievaar, oojevaar.
oojewup, wip, bijv. in een speeltuin.
ook, ók.
oom, oom(e), bijv. oom Albert, oome 

Nutert, vkw oompien. 
oomzegger, oom(e)zeger. 
oor, oor, vkw oortjen. 
oord, oort (streek, land).

oordeel, oordeel.
oorijzer, oorie:zer.
oorlog, oorlog.
oorsprong, oorsprong.
oort, oort (halve liter).
oorveeg, oorveege, oorvie:ge, petater.
oorwurm, oorwurm, soms: oorkruuper.
oorzaak, oorzaak.
oost, oost.
oosterpeertjen, soort libel.
op, óp, bijv. hi-j woont óp Sliekngburg;

óp heedn = vandaag, 
opbergen, óbergng: 1. wegbergen; 2.

gevangen zetten, 
opblijven, óblievm, bijv. van ’t ówe in ’t 

ni-je joar óblievm (oudejaarsavond), 
opbreken, óbreekng: 1. tegenvallen; 2.

oprispen (bulkng, óbulkng). 
open, eupm, lós: de wónde is eupm; ik 

snee de vis lós; de deure is lós, eupm. 
openbaar, eupmboar (school), 
openbaring (bijbelboek), oopmbaareng. 
openlijk, eupmlek. 
opereren, oopereern. 
opeten, ópeetn, ópkawm (plat) (deelw.

opgegeten = ópeetn). 
ópfietern, kachel opstoken, ook: 

óppórkng. 
opflikken, ópflikng (oplappen, bijv.

schoenen), 
opflikkeren, ópflikern (opvlammen, 

opdonderen), 
opgeruimd, ópgeruum t (vrolijk), 
opgieten, ópgietn (water op koffie bijv.), 
opgroeien, ópgrujn, ook in: ópgrujnde 

kiender.
ophalen, óphoaln: 1. optrekken (hengel, 

gordijn); 2. afhalen (van huis, trein), 
ophebben, óphebm: 1. mit eene óphebm 

(goed gezind zijn); 2. ’n bóreltjen, ’t 
eetn óphebm. 

ophitsen (in ’t geheim), ópstuukng. 
ophogen, óphoogng.
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ophouden, óphöwm. 
opkikkeren, ópkikern. 
opklaren, ópkloarn: de lucht kloart óp. 
ópknaperspak, redelijk goed pak voor de 

man die ’s middags netjes wil zijn. 
opkomen, ópkoemm (als soldaat in 

dienst gaan), 
oplaaien, óplaajn (opvlammen), 
opladen, óplaadn. 
oplappen, ópflikng, ópflikern (zie 

opflikken), 
oplazeren, óplaazern (ruw: snel

verdwijnen); hierbij: ’n óplaazer (slag, 
klap).

opleggen, óple:gng (vóórrijden op 
schaatsen), 

oplichterij, óplichteri-je. 
opmaken, ópmaakng, bijv. he:de, geit, 

eetn.
opnemen, ópneemm. 
ópneuker, stomp, slag (ruw), 
opnoemen, ópneumm, ópnoemm (zie 

noemen).
oppassen, óppasn: ’n óppasnde jónge;

kiender óppasn. 
opper (hooi), öper; marechaussee: óper. 
opperen, ter sprake brengen, ópern. 
opperman, óperman. 
oppotten, besparen, óppótn. 
opraken, ópraakng, ópkórtn. 
oprapen, óppakng. 
opredderen, ópredn (kamer bijv.), 

ópredern (in ’t algemeen), 
opruimen, ópruumm. 
opscheppen, ópskepm: 1. ’t is niet 

ópskept (kan wel op); 2. bluffen: ’n 
ópskeper. 

opschorten, ópskórtn. 
opschrijven, ópskrie:vm. 
opschrikken, ópskrikng. 
opsieren, ópsie:rn. 
opspelen, razen, ópspeuln. 
opsteken, ópsteekng: 1. hooi opladen; 2.
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aanleggen bij een café; 3. lamp 
aansteken; 4. leren, 

opstrijken, ópstriekng: 1. geld in 
ontvangst nemen; 2. ’t hoar 
ópstriekng (ordenen), 

opstropen, ópstreupm. 
ópstuukng, in ’t geheim ophitsen, 
optelling, ópteleng, vroeger: óptelege. 
optillen, óptiln.
optuigen, óptuu:gng (paard, schip), 
opvallend, ópvalnt. 
opvoedingsgesticht, tuchtskoele. 
opwinden, ópwienn (klok, garen), 
opzeggen, ópze:gng. 
opzichter, opzichter, 
opziener, ópzien(d)er, bijv. skoelópzien- 

(d)er.
opzitten, ópzitn (nog niet naar bed zijn), 
opzoeken, ópzeukng, bijv. pluuzies 

ópzeukng; bezoeken, 
oranje, ooranje. 
orde, order: ’t is in order. 
ordentelijk, órdentelek (kleding bijv.); 

órdelek: ’n optocht is órdelek 
ve loopm. 

organist, órgenist. 
orgel, orgel.
órt, afval van voer dat de beesten laten 

liggen; órt wórt nóg wel es voer (afval 
kan nog wel eens gebruikt worden), 

orthodox, öterdóks. 
otter, óter (visöter). 
oud, öwt; van oudsher = das van óws. 
oude, ówe, veel gebruikt als bn en zn; 

vaak ongunstig; vkw ówchien (niet 
ongunstig), 

ouderdom, ówderdóm. 
ouders, öwders. 
ouderwets, ówerwets. 
oven, oovm. 
over, oover.
overbodig, ooverboodeg. 
overdenking, ooverdenkeng.



overdaad, ooverdoat. 
overdag, daas, ooverdag. 
overdreven, ooverdreevm. 
overeind, ooverende: ze vleugng 

ooverende (ze stonden haastig op), 
overerven, ooverervm (ziekte, oude 

kleren).
overgaan, ooverbeetern (genezen), 

oovergoan (op school; genezen), 
overgeven, oovergeevm. 
overhouden, ooverhöwm. 
overkomen, ooverkoemm. 
overleggen, ooverle:gng. 
overlijden, ooverliedn. 
overmorgen, oovermorgng, 

oovermoarn. 
overnemen, ooverneemm. 
overtollig, oovertöleg.

paal, poal, o.a. van zeewering: ’t gat van 
de poaln bijv. bij ’t puntergat 
(ligplaats kleine schepen), 

paap, paap (rooms-katholiek; niet 
vriendelijk), 

paar, paar (ook aanduiding voor enkele): 
twee, drie paar kowzn {paar steeds 
enkelvoud); een paar dagen ook: ’n 
dag o f wat. 

paard, peert, vkw peertjen. jie denkng 
zeeker dak peertjen skietgelt bin (dat 
mijn geld niet op kan), 

paardehooi, peerdehooj (land dat wel 
onder zeewater kwam, leverde vaak 
paardehooi). 

paardetuig, peerdetuug. 
paarlemoer, paarlm oe:r. 
paars, poars.
paartje, paartjen (tweelingen), 
pacht, pacht (land), huu:re (huis, land), 
pad, 1. weg: pat, vkw paatjen, mv paadn; 

2. amfibie: póde, vkw pódechien, mv 
pódn; klejn pódechien =  klein mens. 

pafferig, pafereg (dik, opgeblazen).

pakhooi, pakhooj (geperst hooi, van later 
tijd!), 

pakje, pakjen.
pakken, pakng; pak an = der dan. 
pal, pal: de wient is pal west. 
paleis, pelejs. 
paling, oal.
pan, pane, vkw panechien. 
pand, pant (gebouw), 
pannekoek, panekoek. 
panekoekspane, koekepan. 
panharing, panheereng. 
pantoffel, pantófel, vkw pantófeltjen. 
pape, borst van de moeder: is ie nóg an 

de pape ó f is ie al an de vlese? 
papegaai, papegaaj. 
paperassen, paperasn. 
papier, pepie:r. 
paradijs, paredies. 
paraplu, parepluu. 
pardoes, pedoes (plotseling), 
park, park.
part, part (deel); ’n partjen ó f voa:reltjen 

van ’n sienesapel (zie vierel). 
particulier, partekelie:r. 
partij, partej, vkw partejchien. 
partijdig, partiedeg. 
pas, pas, pase: 1. doar bink (hek)pas 

hene west; 2. dat kómt er niet bi-j te 
pase (heeft er niets mee te maken); 3. 
doar koej niet an te pase (krijg je niets 
van); 4. hi-j was oareg te pase (goed te 
spreken); 5. hi-j kwam lilek te pase 
(ongeluk krijgen).

Pasen, Poas.
pasje, pasien.
paspoort, paspoort.
passen, pasn.
pastoor, pestoor.
patroon, petroon (chef, model).
patrouille, petroelie.
paus, póws.
pauze, powze.
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peeln, voortdurend bezig zijn met iets; 
hi-j peelt er mee óme (verwennen, 
ook bij ziekte), 

peer, peere, vkw peertjen. 
pees, peeze. 
pegel, peegel (ijskegel), 
peilschaal, pejlskoale. 
pek, pik.
pekel, peekei; peekelheereng. 
pellen, peln.
peluw, peul (langwerpig kussen); peul óp 

’t voetnende (voor warme voeten, zie 
voet).

pen, pene (pine soms voor ijzeren, 
houten pen), vkwpenechien. 

pendule, penduule. 
penning, peneng (gedenkplaatje), 
pens, pejnze. 
penseel, penseel.
pepernoot, peeperneute: eene óm de 

peeperneuteskeere stuu:rn; óm de 
hoojskeere stuw.rn (voor gek laten 
lopen).

peppel, pepel (zie populier), 
per, de: 20 sent de lieter; wi-j kriegng de 

man ’n guln. 
perceel, peseel: 1. stuk land; 2. lasteg 

peseel (lastig mens), 
percentsgewijze, pesentsgewie:ze. 
permetoazie, gunst, verre familie, 
permissie, pemisie. 
pers, perse: sienesapelperse. 
pest, pest: as de pest (in hoge mate, 

ongunstig), 
pesten, pestn; pestkop. 
pet, pete: petegoojertjen (kinderspel), 
peterselie, peeterseelie.
Petertje, Peetertjen (vrouwennaam), 
petroleum, pieterem. 
peul, peule: we eetn peuln (dun, in de 

dop); dopers (dik, worden gedopt), 
peulschilletje, peuleskilechien 

(kleinigheid).

peuren, poe:rn (op paling vissen met bos 
wormen), 

peuteren (in de neus), purkng. 
piejooter, dikke luis. 
piek, pieke: ’n pieke zetn (wraakgevoel 

oproepen), 
piekeren, piekern. 
piekfijn, piekfejn. 
piele, penis.
piepen, piepm (de muu:zn); ook klagen 

= piepm.
pier, wurm; ook: ’n wurmsteekerege 

apel.
Piet, Piet; vrouw: Pietjen; ook luisje = 

piet jen.
pieterig, pietereg (klein, gering,

ziekelijk); ook: pietereg weer (fijne 
regen).

piezakng, poetjakng, hard werken 
(weinig gebruikt), 

pijl, pielke (pijl en boog); veer van een 
vogel ook pielke. 

pijler, pilaar, pielaar. 
pijn, piene: hi-j het piene, ’t doet ’m zeer. 
pijp, puupe, vkw puupien; aanpappen = 

ampuupm. 
pijpkaneel, puupkeneel. 
pikdonker, pikdonker, 
pikken, pikng (kleven), 
pil, pile, vkw pilechien; flinke snee brood 

= pile.
pilo, pieloo (soort stof); pieloose broek 

(zie manchester), 
pimpelen, stevig drinken, pimpeln. 
pimpelpaars, pimpelpoars. 
pin, pine (zie pen), 
pingelen, pingeln. 
pink, pinke, vkwpinkjen-, 1. van de 

hand; 2. koe van een jaar. 
pinkebóle, stier van een jaar. 
pinkveerze, koe die voor ’t eerst gekalfd 

heeft.
Pinksteren, Pingster.
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pinksterbloem, pingsterbloeme. 
pis, pise, en ruw: zejke. 
pissebed, keldermóte, bedepiser. 
pissen, pisn (wateren), ruw: mie:gng, 

zejkng.
pit, pit: er zit pit in die jónge-, pite: ’n 

pite van ’n apel. 
plaaggeest, plaaggeest, 
plaat, plaate (prent, kachelplaat), 
plaats, plaas (o.a. boerderij); ’n goeje 

plaas, stee (mooie betrekking), 
plaatsen, plaasn.
plaatstoof, plaasstoove (ijzeren stoof met 

vuurtest erin), 
plagen, plaagng, tempteern. 
plag, plage, zoode; plaghuus (kwam nog 

voor), 
plagerij, plaageri-je. 
plak, plake, vkw plakjen (bijv. snee 

brood), 
plakken, plakng.
plank, planke (ook: vonder over een 

sloot), 
plannetje, planechien. 
plant, plante, vooral in tuin: koolplante. 
plas, plase, vkw plasien. 
plechtig, plechteg. 
plein, plejn. 
pleister, plejster.
pleiten, plejtn (voor de rechtbank), 
plek, pieke: ’n pieke in de jase; plek: hi-j 

het ’n goeje plek vónn. 
pletten, pletn. 
pleuritis, pleures. 
plicht, plicht, 
plint, plinte.
ploeg, ploeg (groep); geen 

landbouwwerktuig, 
ploetern, plassen, morsen in ’t water 

(bijv. van vogels), 
ploffen, plófm.
plomp, waterlelie, plómp (geele en wite). 
plompen, plumpm (in ’t water), zn

plump (zie daar), 
plonsen, ploonzn (o.a. vis opjagen in 

sloot), zn ploons. 
plooi, plooj, vkw ploojchien, mv ploojn. 
plug, pluge (houten pen), 
pluim, pluume, vkw pluumechien-, aan ’t 

zoethout kwam ’n pluume, 
pluumechien; lof = ’n pluumpien. 

pluizen, (uut)pluu:zn (uitzoeken, ook 
letterlijk) (teg. tijd ik pluus, jie 
pluu:zn, hi-j pluust. verl. tijd ikpleus, 
jie pleu-.zn, hi-j pleus. verl. deelw. 
pleu:zn).

plukharen, hoartje(n)pluk (vechten om 
iets gestrooids). 

plukken, plukng, zn pluk, vkw plukjen. 
plukvet, plukvet.
plumeau, pluumoo (stok met veren, voor 

afstoffen), 
plump, grote hoeveelheid vocht, bijv.

melk. 
pluus, pluche, pluis, 
pochel, pokkel, póchel (ruw: lichaam), 
poedel, poedel, ww poedeln, öfpoedeln 

(vluchtig wassen); ’t is poedeleg (lang 
niet schoon), 

poeder, chocolademelk, poejer; ’n köpien 
poejer (cacao), 

poel, poele.
poelegrap, veur de poelegrap = voor de 

grap. 
poepen, poepm.
poeren, peuren, poe:rn (zie peuren), 
poes, poes, kate (poes vrijwel alleen 

roepnaam), 
poeste, los bruggetje over een sloot, zie 

harte.
poesten, hijgen, poestn, uutpoestn 

(uitblazen), 
poets bakken, poets bakng. 
poetsen, poetsn; jie moetn ’t niet 

uutpoetsn (geringschatten), 
poetspommade, poetspemaade,
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poetsgoet. 
poetjakng, hard werken, afbeulen; zie

piezakng. 
poetzak, onbetrouwbare kerel, 
poffen, pófm, börgng (op krediet geven 

of nemen); óp de póf koopm (vaker 
dan börgng). 

poffertje, pófertjen (gebakje met stroop 
erin).

póge, de póge zit er in (dat dier wil niet 
groeien); pógekate =  stoppelkat 
(idem).

pokken, pökngs (ziekte zelf; opgekomen 
inentingen), 

pol, póle (groep planten in ’t land, bijv. 
stróntpöle (zie daar)); De Póle = 
opgeworpen heuvel in buitenpolder, 

polis, pooles. 
politie, pliesie.
polka, pölekaa (soda+zand+water); zie 

soda; ook: dans; ook: haar op 
bepaalde wijze geknipt, 

polder, polder, 
pollepel, sleef. 
pols, polsstok, pölze. 
pomp, pómpe, vkw pómpien. 
pompen, pómpm; ook zwaar hoesten, 
pond, pónt (gewicht); twaalefpónder 

(brood), 
pont, pónt (vaartuig), 
pook, pook, vkw pookjén (bij de kachel). 
Pools, Pools.
poort, poort, vkw poortjen ( = niet 

steegje), 
poos, pooze, vkw poozien. 
poot, poote, poot, mv pootn. 
pootaan, pootan.
pop, pópe ( = ook baby), vkwpópien;

gulden = póp. 
popelen, poopeln. 
populier, pepel, poopeliernboom. 
póre, klein, ondeugend kind. ook pór: 

hi-j kreeg ’n pór (stoot).

pórkng, oppoken van de kachel, 
porren, pórn: doar bink veur te pórn. 
porselein, pörselejn. 
port, pórt. 
portaal, petaal. 
portland (cement), pörtlant. 
portie, pósie. 
post, post, vkw pösien. 
póstreu, meel, gekookt met water 

aangemengd, wordt gegeten met 
kuiltje erin met boter of vet en 
stroop.

pot, pot, vkw pötjén-, ’n rare snuiter = ’n 
raar pöteetn. 

poten, pootn (ww). 
potig, pooteg.
potsmet, zwartsel, pótsmit (niet erg 

bekend), 
praal, praal: mit pracht en praal. 
praam, praam (plat vaartuig), 
praat, proat (ook: praatjes, laster), vkw 

proatjes: Jan  is wejnegproat an; er 
kÓ7nt proat van. 

praats, proats (dik woord doen), 
prakezeern, peinzen, malen, bedenken, 
prakezoazies, overpeinzingen, 
prakken, prakng (ww); zn kliekje = 

prakjen, prake. 
praktisch, prakties: ik koem erprakties 

niet meer. 
praten, proatn.
precies, pesies, krek: dat hej krek goet. 
preek, preek, ww preekng. 
prei, prej, vkwprejchien (groente), 
prent, prente.
present, prezent (aanwezig; geschenk), 
presenteren, prisnteern. 
pressen, presn (dwingen), 
prevelen, preeveln. 
prieel, priejeel.
priem, prieme, vkw priemechien, bijv.

brejprieme. 
prijs, pries.
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prijzen, prie:zn (teg. tijd ik prie:s, jie 
prie:zn, hi-j prie:st. verl. tijd ik prees, 
jie preezn, hi-j prees. verl. deelw. 
preezn). 

prijzig, prie:zeg.
prikkeldraad, stiekeldroat, prikeldroat. 
primitief, priemetief. 
prins, preens.
proaters, proatvolk, avondbezoek, 
proberen, prebeern. 
probleem, prebleem. 
procent, pesent. 
proces-verbaal, pesesfebaal. 
produceren, prooduuseern. 
proesten, proestn (= niezen); ook: 

proestn van ’t lachng. 
proeven, preu:vm. 
pronken, prónkng. 
prooi, prooj.
proost, proost (op je gezondheid), 
prop, pröpe, vkwprbpien: 1.

ineengedrongen wezen; 2. papierdot 
voor proppenschieter, 

proper, prooper. 
proppeschieter, pröpeskieter. 
provoost, opsluiting, prevoost. 
pruik, pruuk. 
pruilen, pruuln.
pruillip, pruullipe (iemand die pruilt), 
pruim, pruume (vrucht, tabak), 
pruimen (ww), pruumm, kawm (van 

tabak).
prul, prule, vkw prulechien. 
prullaria, snuusteri-jn. 
pruttelen, pruteln (zachtjes koken, 

mopperen); stoven van vis wel: 
zudeln.

prutels, standje: hi-j het prutels hat. 
prutsen, prutsn. 
psalm, psalm, 
pudding, pudeng. 
puffen, pufm.
puist, puuste, vkwpuusien; bulte, buule.

pukkel, pukel, puuste, bn pukeleg.
pulp, pulp.
pummel, pumel.
punt, 1. punt: óp dat punt...(=

onderdeel); 2. punte = hoek, stuk; 3. 
timpe (punt van een brood bijv.); 4. 
stip (punt, leesteken), 

punter, punter, 
put, pute.
puts, puse, bakemer (kleine emmer voor 

het scheppen van water), 
puur, puu:r. 
puzzel, puzel.

quasi, kwaanswies; zie kwansuis, 

raad, roat.
raadsel, roa(t)sel, vkw roaseltjen. 
raadsvergadering, roasvegaadereng. 
raak, raak.
raam, raam, vkw raampien. Ook: de bók 

g a f de jónge ’n raam (stoot); hi-j 
deuder ’n raam noar (greep), 

raap, 1. raap (lichaam, ruw): óp de raap 
kriegng; 2. raape, bijv. kooraape 
(koolraap), 

raapolie, raapeulie. 
raar, raar: ’t is wat raars. 
rabat, oud, versleten voorwerp, 
rabeln, rafeln, vlug spreken, lezen, doen: 

ófrabeln. ’n ówe sóke ófrafeln (zodat 
’t garen weer te gebruiken is), 

rad, rat: 1. zn wiel, vkw raachien, mv 
raadn; 2. bn, bijw: ratproatn =  snel. 

raden, roadn (teg. tijd ik roa, jie roadn, 
hi-j roat. verl. tijd ik roade, jie roadn, 
hi-j roade. verl. deelw. roadn. raad ik 
= road ik, raad jij= roa jie): jie zuln 
noojt roadn, woar ik west hep. 

radijs, rediesien, knölerediesien. 
rafelig, raaveleg. 
rag, rag, spinrag, 
ragebol, raageböl.
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ragen (ww), raagng; ww en mv: 
spinraagng. 

raken, raakng.
rakelen, raakeln, ópraakeln (herhalen;

ook oppoken kachel?), 
rakker, raker(t), vkw rakertjen, 

bliksempien, mv rakers. 
rakng, grondig schoonmaken, 
ram, ram, vkw ramechien (mann. konijn, 

schaap), 
raming, raameng.
rammelen, rameln, zn ramelaar (van een 

kind), 
ramp, ramp. 
rampzalig, rampzaaleg. 
rand, rant, vkw rantjen. 
rang, rang, mv rangng. 
rank, rank: ’n rank bootjen. 
ransel, raansel: 1. van een soldaat; 2. pak 

slaag: óp de raansel kriegng. 
ranselen, raanseln. 
rantsoen, ransoen.
ranzig, raanzeg (sterk smakend, bijv. van 

boter).
rap, rap: 1. vlug; 2. ’n skroe:ve is rap (te 

ruim).
rasp, raspe, bijv. keezeraspe, zie 

kaasrasp. 
raspen, raspm.
rat, röte (knaagdier), vkw rötjen. 
ratel, raatel, ww raateln, ruteln: ’t lit 

ramelt, rutelt óp de pane. 
rauw, röw. 
ravotten, ravötn. 
razen, roazn.
recht, recht: 1. precies, juist: rechte man 

óp rechte plaas; 2. aangeschoten: het 
meer hat as recht toe; 3. voornaam: 
hi-j is meer as recht toe; 4. gerecht: 
hi-j moet veur ’t recht koemm. 

rechtbank, rechbanke. 
rechtdoor, rechdeur. 
rechten, rechtn (proces voeren).

rechter, rechter: 1. degene die recht 
spreekt; 2. korter: die weg is rechter. 

rechtuit, rechtuut. 
rechtvaardig, rechveerdeg. 
reclame, reklaame. 
redden, redn.
rede, reede (toespraak), ree (ankerplaats), 
redelijk, reedelek (matig, gematigd); in 

de reedelekhejt (billijk), 
reden, reedn. 
redeneren, rideneern. 
reep, reep (stuk touw, chocolade), 
reepeln, op elkaar springen van tochtige 

koeien.
reet, reet (achterste, spleet, smalle 

opening). 
regel, reegel, vkw reegeltjen. 
regelen, reegeln. 
regelmatig, reegelmoateg. 
regen, reegng (zn). 
regenboog, reegngbooge. 
regenen, reegenn. 
regenwater, reegngwaater. 
reiger, rejger: hi-j skit as ’n rejger (heeft 

diarree).
reiken, rekng: hi-j mós er nóg al noar 

rekng; anrekng =  overhandigen, 
reinigen, rejnegng.
Reintje (vrouwennaam), Rejntjen. 
reis, rejze; elke rejze = telkens, 
rek, 1. rak (waar wasgoed op gedroogd 

wordt); melkrak; 2. rek (lange tijd): ’t 
is ’n heele rek; (elastisch): er zit rek 
in.

rekenen, reekenn.
rekening, reekening, vkw reekngtjen. 
remmen, remm. 
rennen, renn. 
rente, rente; rentenie:r. 
reppen, repm (haasten), 
reserveren, reeseveern (bewaren, 

besluiten), 
resoluut, rezeluut (flink).
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rest, rest, vkw resien; heel veel = ’n heele 
rest.

reuk, eau de cologne (zie dit woord), 
reumatiek, rimetiek. 
reus, reus.
rementn, te keer gaan. 
rib, ribe, vkw ribechien, mv ribm. ook in 

veenland: de ribm (smalle stroken 
land).

richel, richel (uitstekende rand).
richten, richtn.
richting, richteng.
richtlijn, richtlejn.
riem, rieme (leer), vkw riempien;

roeiriem = rujrieme, liever: rujspoane. 
riet, riet. 
riete, gril.
riethalm, rietspie:re, vkw rietspie:rtjen. 
riezien (klemtoon voorop): 12 stuks, 

bijv. ’n riezien bókngs (zie rijs), 
rij, reegel, rej, vkw rejchien: kiender óp 

(in) de reegel (rej) zetn; ze stoan in de 
rej.

rijden, riedn (teg. tijd ik rie, hi-j riet.
verl. tijd ik ree, hi-j ree). 

rijgen, rie:gng. 
rijggaren, ri-jgoarn. 
rijk, riek (bn: veel geld; zn: de staat), 
rijkelijk, riekelek; riekelek genoeg = te 

veel.
rijksdaalder, rie(k)sdaalder. 
rijm, rijp (bevroren regen aan de bomen), 

riep, iezel: de iezel valt van de 
boomm.

rijmen (ww), riemm; gedicht = riempien. 
rijp (bn), riep: ’n riepe peere. 
rijpen (ww), riepm. 
rijs (takje), riezien (alleen vkw). bezem 

van berkenrijs =  rie:znbesem; rijshout 
= rieshöwt; ’n riezien ö f twiegien 
bókngs (twaalf), 

rijst, ries.
rijstebrij, rie:znbri-j.

rijtuig, rietuug, brik, uutrechse 
waagng.

rijzen (van beslag), rie:zn (vnl. bij
bakken); ww óprie:zn (teg. tijd ik ries, 
jie rie:zn) = opstaan, 

rijzig, rie:zeg, bijv. ’n rie:zege man. 
rik, omheining; kippen zitten óp ’t rik 

(stok in ’t hok); ww öfrikng 
(afrasteren met hek of draad); 
ómhejning is wel bekend, 

ril, rile: rand stro langs dijk aangespoeld;
langwerpige verhoging in ’t land. 

rilling, rileng (bijv. van kou), 
rim, vkw rimechien: uitstekende rand 

waar iets op gezet kan worden, ook: 
plank in een kast. 

rimpel, rimpel.
ring, ring, vkw ringchien, mv ringng. 
riskeren, riskeern. 
rit, rit; doorrit = deurreet (bij oude 

herbergen), 
ritselen, ritseln: ’n beest ritselt in ’t riet. 
rizeleveern, besluiten (zie reserveren), 
róbeleg, oneffen, van ijs gezegd, 
rochelen, rócheln (hoesten), 
rochelpot, rochelpot: 1. iemand die 

rochelt; 2. kwispedoor (zie dit 
woord), 

rodehond, roojehónt (ziekte), 
roede, 1. roe (are); 2. roede (lange paal, 

gebruikt bij hooibroei, waarbij de 
man heet: roedelooper. 

roef, roef (op een schip), 
roeibootje, rujbootjen. 
roeien, rujn (verl. tijd rujde, verl. deelw.

rujt). uitroeien = uutrujn. 
roekeloos, roekeloos.
Roelof (mannennaam), Roelf, vr. 

Roelefien.
roepen, roepm (le pers. teg. tijd ik roep, 

le pers. verl. tijd ik reup, verl. deelw. 
reupm (roepm))-. 1. wekken, bijv. 
door de nachtwacht; 2. anroepm =
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iemand afhalen, bijv. om samen naar 
school te gaan. 

roeping, roepeng. 
roer, roe:r, vkw roe:rtjen. 
roerdomp, roerdómpe (in ’t riet), 
roeren, reurn.
roerig, reureg (beweeglijk, druk), 
roet, roet (niet: onkruid), 
roffel, rófel (berisping), 
rogge, röge in rögebroot. 
rok, rok, vkw rökjen. 
roken, rookng.
rokerij, rookeri-je (gebouw voor roken 

van vis), 
rol, róle, vkw rólechien. 
rollaag, róllaage (muurtje waar de koeien 

met hun achterpoten op staan), 
rollade, rólaade.
rollen, róln, kuuln, ruuln: wie ruult 

erópf (knikkers in kuiltje), 
rommel, rómel, vkw rómeltjen. 
rommelpot, foekepöt. 
romp, rómpe. 
rompslomp, rómpslómp. 
rond, rónt; rondje = róntjen. 
rondkomen, róntkoemm, uutkoemm. 
rondslenteren, róntslentern: van (rónt) 

slentern wój gangeleg. 
rondvraag, róntvraage. 
rong, rónge: opstaand ijzer aan de kant 

van een wagen, 
ronselen, roonzeln; zn roonzelaar. 
rood, root (verbogen: rooje). 
roodbonte, rootbónte (roodbonte koe), 
roodborstje, rootbózien. 
roof, 1. roove, vkw roofien (korst op een 

wonde); 2. roof; ww roovm (stelen), 
rooi, rooj, in óp de rooj (op de gis), 
rooie, rooje, vkw roojchien (niet 

waarderend), 
rooien, roojn: 1. opschieten: ze kun ’t 

best mit mekaar roojn; 2. omhakken 
van bomen.

rook, rook. 
room, room.
rooms, rooms, mv roomsn. 
roos, rooze, vkw roozien, mv roozn: 

bloem; bn koortsig = roozeg. 
rooster, reuster (voor de deur, op een 

put, in een kachel), 
roosteren, roostern (gaar branden van 

vlees).
röpereg, slordig, haveloos, 
roppen, rópm, bijv. uittrekken van stro 

(vernielzucht); veröpm = vernielen; 
rópert =  harde werker, vernieler, 

roskam, röskame.
rossen, rösn (hard gaan); ófrósn (slaan), 
rot, rot; ’n apel is veröt; róteg. 
rotgans, rotgaanze (bij de winter op 

zee), 
rotzak, rotsak, 
rotzooi, rötzooj.
rouwen, röwm; in de rów, beröwm 

(spijten).
roven, roovm, zn roover, vkw roovertjen 

(spelletje), 
royaal, riejaal, al te royaal = ri-j. 
rozijn, reziene. 
rubber, ruber, gumie. 
ruchtbaar, ruchber. 
rug, ruge, vkw ruchien, mv rugng. 
rui, ruj (vogels zijn af en toe in de ruj). 
ruien, rujn, ruudn: de kiepe het ruut. 
ruif, rip (waaruit paarden ’t hooi eten), 
ruig, ruug: ’t goat er ruug noar toe 

(woest; ruzie); zn ruugte =  slecht 
stro.

ruiken, ruukng, (le  pers. teg. tijd ik 
ruuk, le pers. verl. tijd ik reuk, verl. 
deelw. reukng). 

ruilen, röjln.
ruim, ruum  (zn: in een schip; ook bn). 
ruimen, ruumm; ruimende wind = 

ruummde wient. 
ruimte, ruumte, o.a. in óp de ruumte
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zitn, woonn (buiten het dorp), 
ruin, ruun, vkw ruuntjen. 
ruïne, rewiene (chaos), 
ruïneren, rineweern (vernielen), 
ruisen, ruu:zn ; ’t is ruu:zeg weer 

(winderig), 
ruit, ruute: ’n ruute ingoojn; mugng zitn 

veur ’t glas; de vröw zit veur ’t raam; 
de ruutns in ’t kaartspel, 

rukken, rukng, trekng: ze ruktn de boel 
kepöt. 

rukwind, rukwient. 
ruiter, ruuter (alleen als achternaam), 
rundvlees, koevlejs. 
rups, riepe. 
rus (een plant), ruse. 
ruseln, dominostenen, kaarten door 

elkaar schudden, 
rust, rust, ww rustn; ook in: welterustn. 
rutel, in óp e rutel weezn (voortdurend 

bij ’t pad zijn), 
ruus, schatting: in de ruus koopm 

(geschatte hoeveelheid), 
ruw, ruuw (oppervlak, weer); ’n ruuwe 

klant, ruuwe hann. ook: ’n röwe 
planke (met splinters), 

ruzie, ruuzie.

saai, saaj. 
sabbat, sabat. 
sabbelen, zabeln. 
sabel, saabel. 
saffraan, safraan. 
sago, saagoo.
sajet, sejet, stopsejet, stöpgoarn (slechte 

kwaliteit), 
salamander, salemander. 
salaris, selaares, traktement, 
salpeter, salpeeter. 
sam, zacht (van fruit gezegd), 
samen, saamm, saamt. 
samenhang, beslot (bijv. verband in een 

tafel).

samenspraak, saammspraak. 
sap, sap. 
sarren, sarn. 
satijn, setien. 
saucijsje, söwsiesien.

sk niet gemakkelijk vast te stellen op ’t 
gehoor.

schaaf, skaave.
schaal, skoale, vkw skoaltjen; pejlskoale;

’n vetlókjen in de eerapelskoale. 
schaamte, skaamte. 
schaap, skoap, vkw skoapien, mv 

skoapm.
schaar, skeere (knipwerktuig), vkw 

skeertjen; skaare (menigte), 
schaars, skaars.
schaats, skaaze, vkw skaazien, mv 

skaazn.
schaatsenrijden, skaazeriedn, riedn. 
schacht, skacht, pielke (zie pijl), 
schade, skaade. 
schadelijk, skaadelek. 
schaduw, skaat (’t skaat). 
schaft, sköft (deel van een werkdag, 

poos): we hebm er al ’n heel sköft 
oover doan. 

schaften, sköftn (rusten en eten na 
werkperiode), 

schafttijd, skófttiet. 
schakel, skalm, vkw skalmpien. 
schakelen, skaakeln. 
schaken, skaakng (spel), 
schamel, skaamel (armoedig), 
schamen, skaamm. 
schandaal, skandoal. 
schande, skande. 
schans, skaans: Kuunderskaans.
-schap, -skap, bijv. waaterskap (zie 

heerschap), 
schapenmarkt, skoapemark. 
scharnier, de skenie:re.
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scharrelen, skareln (handeltje drijven, 
lopen met een meisje), 

schat, skat. 
schatten, skatn. 
schaterlachen, skaatern. 
schaven, skaavm.
schede, skeede (bij zwaard, breinaald), 
scheef, skeef (schuin), en: skeef en skel, 

dat skipert wel (steekt niet zo nauw), 
scheel, skeel.
scheen, skeene (voorste deel van het 

onderbeen), 
scheepstimmerwerf, helege. 
scheerbaas, skeerboas, barbier, 
scheet, skeet (een wind); dreet (als 

scheldwoord), 
scheiden, skejdn (teg. tijd ik skej, verl. 

tijd skejde, verl. deelw. skejdn): ze bin 
skejdn van mekaar. 

scheiding, skejdeng (echtscheiding, 
grens, afscheiding), 

scheisloot, skejsloot (weinig gebruikt), 
schel, skele (bel), vkw skelechien:

skelechies trekng (kwajongenswerk). 
schelden, skeln (teg. tijd ik skel, verl. tijd 

skul, verl. deelw. skuln). 
schelen, skeeln: ’t kan me niet skeeln. 
schellen, skeln (bellen) (teg. tijd ik skel, 

verl. tijd skelde, verl. deelw. skelt). 
schelling, skeleng (30 cent), 
schelm, skelm.
schelp, skulpe, vkw skulpien; schuurzand 

= skulpzant. 
schemer, skeemer. 
schemeravond, skeemeroavmt. 
schemeren, skeemern (in halfduister 

zitten).
schenken, skingkng, inskingkng. 
schep, skepe. 
schepel, skeepel.
scheppen, skepm: 1. (alleen infinitief 

skepm en verl. deelw. skaapm): uit het 
niet voortbrengen (bijbeltaal); 2. (teg.

tijd ik skep, verl. tijd skepte, verl. 
deelw. {hep) skept): putten, 

schepping, skepeng. 
scheren, skeern (teg. tijd ik skeer,jie 

skeern, hi-j skeert. verl. tijd ik skeur, 
jie skeurn, hi-j skeur. verl. deelw. 
skeurn). 

scherf, digel, skerve. 
scherm, skerm, vkw skermpien. 
scherp, skerp. 
scheuken, skeukng. 
scheur, skeure, vkw skeurtjen. 
scheuren, skeurn. 
scheut, skeut (in de rug bijv.), 
schichtig, skófteg. 
schielijk, skielek.
schier, skie:r: 1. onbevrucht, bebroed ei;

2. skie:r mejsien (net, aantrekkelijk), 
schieraal (dik en vet), skie:roal. 
schieten, skie:tn (met geweer, pijl en 

boog) (teg. tijd ik skiet, jie skie:tn, 
hi-j skiet, wi-j skie:tn, verl. tijd skeut, 
verl. deelw. skeutn). ook: ’k hep ’m 
allang skeutn (in de gaten); visn skietn 
kuut (zie schijten), 

schiften, skiftn (van melk), 
schijf, skie:ve.
schijnen, skienn (lijken, schitteren), 
schijnsel, skiensel.
schijt, skejt: ’k hep de skejt an hum (hij 

laat me onverschillig), 
schijten, skietn, poepm, skejtn (teg. tijd 

ik skejt (ik skiet), jie skejtn {jie skietn), 
hi-j skejt (hi-j skiet), verl. tijd ik skeet, 
jie skeetn, hi-j skeet. verl. deelw. 
skeetn).

schijthuis (w.c.), skiethuus, huusien. 
ook scheldwoord voor bangerd: 
skiethuus, skejtert. 

schik, skik (plezier), 
schil, skele, vkw skelechien (van fruit, 

aardappel), 
schilderij, skilderi-je.

84



schilfer, skilfer (op ’t hoofd bijv.), 
schillen, skeln (zie vervoeging schellen), 
schim, skime (schaduw, vooral van een 

mens).
schimmel, skimel, ww skimeln. 
schimpen, skimpm. 
schip, skip, vkw skeepien, mv skeepm. 
schobberd, skóbert (schurk); zie lopen, 
schoen, skoe, vkw skoechien, mv skoenn. 
schoenmaker, skoemaaker. 
schoensmeer, skoesmeer. 
schoft, skóft (schouder van een dier;

schurk), 
schok, skok, vkw skökjen.
Schokland, Skökelant; bewoners: 

Skökers.
schol, sköl: 1. ondiep: ’t is doar te sköl;

2. rank: dat bootjen is sköl, rank; 3. 
niet verticaal: de poal stoat sköl, skeef;
4. vis: sköl. sköle, vkw skölechien: 
ijsschots, 

schommel, skómel, liever: tówter. 
schooien, skoojn (bedelen); bedelaar = 

skoojer, zie sjapien. 
school, skoele, vkw skoelechien. 
schoolblijven, (in de) skoele blievm 

(nablijven), 
schoolmeester, skoelemeester. 
schoon, skoon (vergr.trap: skooner)-.

zindelijk, 
schoon, skoon (- moeder, - vader, - 

zuster); schoonbroer = zwoager; 
schoonzuster ook: snoarske (je zegt 
tegen je schoonvader, - moeder geen 
vader, moeder), 

schoonmaken, uutneemm, bijv. ’n kaste 
uutneemm. 

schoon op, skoon óp (uitgeput), 
schoor, skoore (steunmuur). 
schoorsteen, skoorstien. 
schoorsteenmantel, skoorstienmantel 

(klemtoon voorop), 
schoot, skoot: 1. onderste deel van een

vrouwenjak; 2. touw van een zeil; 3. 
skootvurke om ’t hooi op te steken = 
óp te skootn (zie vork), 

schop (spade), skupe, o.a. kantskupe = 
spade om mee af te kanten, 
hooiklamp af te steken, 

schop (trap), skup, bijv. ’n skup geevm. 
schoppen, skupm (ww). in kaartspel: 

skupms. zo ook: klaavers, bartns, 
ruutns. 

schor, skör, hees. 
schort, skulk.
schot, skót: 1. van schieten; 2. wand van 

hout; ook beskót. 
schotel, skuteltjen (alleen vkw), anders 

skoale.
schots (ijsschots), skóle, skötse; skötse 

loopm = van de ene schots op de 
andere springen, 

schouder, skówder.
schouw, sköw: 1. toezicht schoonmaak 

sloten; 2. vierkant platboomd 
vaartuig.

schouwen, skówm: geslacht van jonge 
dieren vaststellen; eieren keuren, 

schraag, skraage, mv skraagng. 
schraal, skroal (vlees zonder vet; skroal 

weer).
schram, skrame, vkw skramechien; ook: 

krabe. 
schrander, skrander. 
schrap, skrap; je best doen = skrap zetn. 
schrapen, skraapm. 
schraper, gierigaard, skraaper(t). 
schreef, skreef: ’t goat oover de skreef. 
schreeuwen, skreewm. 
schreien, lipm (vooral kinderen), skrejn 

(volwassenen), 
schriel, skriel (schraal): ’n skriel kient. 
schrijlings, skrielings. 
schrijnen, smartn. 
schrijven, skrie:vm  (skrief, skreef, 

skreevm).
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schrikken, skrikng (skrik, skrók, 
skrokng). 

schrobben, skróbm, zn skróber. 
schrobbering, skróbeereng. 
schroef, skroeve, mv skroe:vm. 
schroeien, skrujn. 
schroevedraaier, skroevedrejer. 
schroeven (ww), skroe:vm (teg. tijd ik 

skroef, jie skroe:vm, hi-j skroeft. verl. 
tijd ik skroef de, jie skroefdn, hi-j 
skroefde. verl. deelw. skroeft). 

schrokker, skrökert, gröpert (inhalig 
mens).

schroot (smalle plank), skroote (breder 
dan panlate). 

schub, skube. 
schuchter, bleu, skuchter. 
schudden, skudn.
schudder, skuder (werktuig om ’t hooi 

op ’t land te spreiden), 
schuif, skuu:ve, vkw skuu:fien. 
schuilen, skuuln.
schuim, skuum, broes, ww skuumm, 

broe:zn. ’n skuumpien is een soort 
koekje, 

schuimspaan, skuumleepel, 
skuumspoane. 

schuin, sköjn: hier sköjn teugngoover; de 
sköjnte van de dieke; poal stoat skeef 
(niet sköjn). 

schuit, skuute, vkw skuutjen. 
schuiven, skuu:vm  (skeuf skeuvm). 
schuld, skult, bn skuldeg. 
schuren, skuu:rn; droogskuu:rn (bijv.

koper poetsen), 
schurft, skurft.
schurken, skeukng (om jeuk te

verdrijven), paal in ’t land voor ’t vee: 
skeukpoal. 

schutten, skutn: 1. schip door sluis 
brengen; 2. verdwaald vee voorlopig 
opbergen (in ’t skuth'oke). 

schutting, skut.

schuur, skuu:re, vkw skuu:rtjen. wi-j 
zuln ’t huusien bi-j de skuu-.re loatn. 

schuurzand, skuu:rzant. 
seconde, sekónde. 
secretaire (kast, bureau), sikete:re. 
secretarie, siketaarie. 
secretaris, siketaares (vooral 

gemeentesecretaris), 
secuur, sekuu:r. 
sedert (sindsdien), seedert. 
selderij, selderie, 
sering, seringe, seringeboom. 
siepooge, druipoog; sieperoogng = 

knipperen met de ogen. 
sier, sie:r in: goeje sie:r maakng. 
sieraad, sie:roat. 
sigaar, segaare, vkw segaartjen. 
sijpelen, siepeln. 
sikkeneurig, sikeneureg. 
simpel, simpel (onnozel, eenvoudig), 
sinaasappel, sienesapel. 
singulier, singelie:r (zeldzaam, 

uitzonderlijk), 
sint, Sunterkloas, Suntermartn. 
sinterklaasje, sunterkloasien,

sunterkloasmanechien (koekje), 
sissen, sisern: het sisert de pane uut. 
sjaal, sjaal, dase, vkw sjaaltjen. 
sjapien, slordige vent, skoojer. 
sjees, sjeeze. 
sjerp, sjerp, 
sjilpen, sjilpm.
sjoegel, verstand: hi-j het er gien sjoegel 

van.
sjoelbak, sjoelbak, 
sjofel, sjoofel. 
sjokken, sjókng. 
sjorren, sjórn. 
sjouwen, sjöwm. 
sla, sloa (salade), 
slaaf, slaaf.
slaan, sloan (le  pers. teg. tijd ik sloa,le 

pers. verl. tijd ik sleug, verl. deelw.
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sleugng).
slaap, sloap (o.a. opzij van ’t hoofd), 
slaapje, sloapien (ook: medeslaper). 
slaapmuts, sloapmuse (ook = sufferd), 
slabakken, slabakng (luieren), 
slabbe, slab, slabe, vkw slabechien 

(morsdoek voor kinderen), 
slachten, siachtn. 
slachttijd, slachttiet. 
slag, slag, vkw slachien, mv slaagng: óp 

slag (dadelijk); slag (soort), 
slagen (ww), slaagng. 
slager, slaager; werkplaats: slaageri-je. 
slak, slake, vkw slakjen. 
slakkenhuis, slakhuusien. 
slampamper, slampamper, 
slang, slange, vkw slangechien. 
slank, slank.
slap, slop (slap, wee, hangerig), 
slapen, sloapm (teg. tijd ik sloap, jie 

sloapm, hi-j sloapt. verl. tijd ik sleup, 
jie sleupm, hi-j sleup. verl. deelw. 
sloapm)', ook: in huis zijn: woar sloap 
je?

slaperig, sloapereg.
slapte, slopte (in ’t bedrief). 
slaven (ww), slaavm (zwaar werk doen), 
slechten, effenen, slechtn. 
slee (zn), slee, vkw sleechien, mv sleedn. 
slee (bn), stroef, van de tanden, 
sleef, sleef (houten lepel, pollepel), vkw 

sleefien. 
sleets, slieteleg, sleets, 
slege, lage plek in ’t land. 
slepen, sleepm (bijv. een schip over de 

dijk slepen), zn de sleep (dijk achter 
Kuinre). 

sleper, zuule (zie aldaar), 
slet, slet (slons, lichte vrouw), 
sleur, sleur, 
sleutel, sleutel, 
sleutelbeen, kraagebótjen. 
sliert, slie:rt (iets dat lang en dun is).

slijm, sliem. 
slijpen, sliepm.
slijpplank, sliepplanke, wetplanke. 
slijpsteen, sliepsteen. 
slijtage, slietoazie.
slijten, slietn (o.a. verkopen in ’t klein;

kwijt willen), 
slijter, slieter (kleinverkoper, vooral van 

sterke drank), 
slikken, slukng (ik sluk, slukte, hep 

slukt).
slim, slim: 1. uitgeslapen: ’n slime jónge 

(leep)', 2. erg: ’t deu slim zeer. 
slinger, slinger, o.a. zien slinger hebm 

(plezier), 
slinken, slinkng. 
slip, slipe.
slobberen, slóbern (bepaalde manier van 

drinken).
slóber, lijnmeel met water gemengd, als 

veevoer.
sloddervos, slódevös, sloe:rder, sloe:rie. 
sloerrn, zich niet om ’t werk

bekommeren (’t werk vesloe:rn). 
slóf, vochtig, bijv. beschuit, 
slof, slófe, muule (pantoffel), 
sloffen (ww), slófm.
slófhake, iemand die sleepvoetend loopt;

of: slordig werkt, 
slok, slók, sluk, vkw slukjen = borreltje: 

hi-j het ’n slukjen óp. 
slokdarm, slokdarm, slukdarm. 
slomp, slómp (grote hoeveelheid), 
slons, sloons (zn)(slordig iemand), 

waarbij vesloonzn (door slordigheid 
bederven), 

sloof, sloove, sloovien. 
sloop, sloop.
sloot, sloot; slootjen springng 

(kinderspel, hierbij vaak een 
verkleinwoord gebruikt), 

slootgrond, slootgrónt (modder uit sloot 
gebaggerd).
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slootowe, werktuig om sloten te 
reinigen, 

slootwal, slootswale. 
slopen (ww), sloopm. 
slordig, slórdeg, slóbereg. 
slot, slot, vkw slötjen. 
sloten (ww), sloodn (sloten uitbaggeren), 
sloven, sloovm (zwaar werk doen), 
sluier, slöjer. 
sluik (haar bijv.), sluuk. 
sluimeren, sluumern. 
sluipen, sluupm (sleup, sleupm). 
sluis, sluus, sas, vkw sluusien, mv

sluu:zn; Zwartsluis = De Sluus-, ook 
zieltjen (ondergrondse waterloop met 
sluisdeurtje). 

sluiten, sluutn (sleut, sleutn). 
sluiting (verband), beslot; sluiting cafés = 

sluuteng. 
slurpen, slurpm. 
smachten, smachtn. 
smak, smak (val); ook: ’n heele smak 

(veel), 
smaken, smaakng. 
smal, smal.
smart, smart, bijv. mit smart velangng-, 

ook = berouw, 
smarten, smartn (smetten, schrijnen), 
smeden (ww), smeedn. 
smederij, smeederi-je. 
smeer, smeer, ook: smeer óm de oom 

(klap).
smeerkanis, smeerkaanes (vuil of gemeen 

iemand).
smeerlap, smeerlap (gemeen mens of 

dier).
smeerlapperij, smeerlaperi-je. 
smeerpoets, smeerpoets, smiestert (dit = 

ook: rakker), 
smeken, smeekng; alleen in: bidn en 

smeekng.
smelten, smultn (le pers. teg. tijd ik 

smult, le pers. verl. tijd ik smult, verl.

deelw. smultn). 
smeren, smeern; op de loop gaan = ’m 

smeern. 
smerig, smeereg.
smeu, smeu (lenig, buigzaam; zacht, 

vettig van spijzen), 
smid, smit, vkw smitjen. 
smijten, smietn; o.a. doar is gien smietn 

ynit de muse noar. 
smoel, smoel, vkw smoeltjen. 
smoes, smoezien.
smoezelig, smoezeleg, smoestereg (niet 

schoon), 
smoezen, smoe:zn. 
smoken, smookng; zn smook. 
smokkelen, smókeln. 
smoor, smoor: de smoor in hebm. 
smoren, smoorn; ook stoovm, sudern. 
smous, smöws (scheldnaam voor jood), 

ww smowzn =  bedriegen, 
smout, smówt (gesmolten en weer 

gestolde reuzel), 
smurrie, smurie. 
snaak, snaak.
snaar, snoare, vkw snoartjen, mv snoarn. 
snaarderij, snoarn (kleine, vrij 

waardeloze dingen), 
snakken, snakng.
snappen, snapm (betrappen, begrijpen), 
snare, vinnig meisje, 
snars, snars.
snateren, snaatern (van vrouwen, 

eenden).
snater, snaater: zien snaater hówm 

(zwijgen), 
snauwen, snöwm, gröwm. 
snavel, snaavel: höw je snaavel (zwijg!), 
snede, snee, mv snee(d)n; snee in ’t oor 

(dronken), 
sneetje, sneechien, plake, plakjen. 
sneeuw, sni-j, ww sni-jn; de sni-j duunt 

(hoopt op), 
sneeuwbal, sni-jbale.



sneeuwjacht, sni-jböje, de sni-j jaagt, 
sneeuwstorm, sni-jstörm. 
snel, vlug, rap. 
snert, snert, 
sneuvelen, sneuveln. 
snibe, vinnig vrouwspersoon; vkw 

snibechien, bn snibeg. 
snijden, sniedn (teg. tijd ik snie, jie

sniedn, hi-j sniet. verl. tijd ik snee, jie 
sneedn, hi-j snee. verl. deelw. sneedn). 

snikken, snikng, snókng. 
snip, snipe.
snipper, snipel, vkw smpeltjen (hout 

bijv.), ww snipern. 
snoeien, snujn (ook: begerig snuffelen); 

besnujn-, hi-j snujt ales bi-j langes (is 
nieuwsgierig), 

snoek, snoek, vkw snoekjen. 
snoepen, sneupm, snaajn. 
snoeper, sneupert. 
snoer, snoe:r, bijv. kraaln. 
snor, snóre, vkw snórechien. 
snorken, snurkng. 
snorren, snörn.
snot, snot (kippeziekte o.a.); snot, 

snöter = neusvuil. 
snotaap, snotaap.
snottebel, snötebele (snot aan de neus), 
snotneus, snötneuze. 
snotvedikeme, basterdvloek, 
snuffelen, snufeln. 
snugger, snuger. 
snuisterijen, snuusteri-jn. 
snuit, snuute (zn). 
snuiten (ww), snuutn. 
snuiter, snöjter.
snuiven, snuu:vm  (teg. tijd ik snuuf, jie 

snuu:vm, hi-j snuuft. verl. tijd ik 
sneuf, jie sneuvm, hi-j sneuf. verl. 
deelw. sneuvm). 

snurken, snurkng. 
sober, soober.
soda, soodaa; pölkaa = harde brokken

soda.
soep, soep, vkw soepien (dit = ook: 

rommeltje, zoodje). 
sofa, soofaa.
sok, zöke, vkw zokjen, mv zökng. 
soldaat, sóldoat, vkw söldoatjen. 
solderen, söldeern. 
solide, sooliede. 
solliciteren, söleseteern. 
som, sóme, vkw sómechien. 
somber, somber, 
sommigen, sómegng, enkeln. 
soms, sóms, sómtiets, altemis, altemit. 
soort, soort: ’k heb dit soort liever. 
sop, sop, vkw söpien, ww sopm. ’t waater 

sopt me in de klómpm; raamm sopm. 
spaak, speeke (van een wiel), 
spaan, spoane, vkw spoantjen;

bóterspoane. 
spaanse, spaanze. 
spaarpot, spaarpot, 
span, span (handbreed), ww: kujie ’t 

ófspann? (meten met de hand), 
spanderen, spandeern, 
spanen, spaanders (bij timmerman en 

wagenmaker), 
spannen, spann, bijv. achterpoten van 

een koe vastbinden bij ’t melken; ’t 
zal d’r spann (bij een wedstrijd); 
idem: ’t spant er; ’t het er spant. 

spant, spante (spanrib in ’t dak), 
spantouw, spantöw (zie spannen), 
spanzaag, spanzaage, trekzaage. 
spar, spare (dakspar), 
sparen, spaarn. 
spartelen, sparteln. 
spatader, spatoare. 
spatbord, spatbört.
spatie (tussenruimte), spaasie (bijv. in ’t 

wiel van een fiets), 
spatje, spatjen (o.a. borreltje), 
speculaas, sunterkloasmanechien (vaak 

taai-taai; groot), sunterkloazien
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(klein), dike brökng (gevuld), 
speeksel, spiege. 
speelgoed, speulegoet, ’n 

speuldingechien. 
speels, speuls.
speen, speene (fopspeen), pape 

(moederborst), 
spek, spek, ik bin ’t zoo zat as spek. 
spektakel, spektaakel. 
spekzwoerd, spekzwoorde. 
spel, spul (o.a. paardespel, circus), vkw 

spulechien (domino; kaarten; ook: 
boerderijtje), ’t is ’n spul (’t is erg); ’t 
is me ’n spulechien (rare boel); ’t is net 
of ’t spul spreekt (toevallig), 

speld, spelde, mv speldn. 
spelden (ww), speln. 
spelen, speuln. 
speling, speuleng. 
spellen, speln: woordn speln. 
spenderen, spandeern, 
spiegel, spiegel, 
spier, spie:re.
spiering, spie:rling; ’n maagere spie:rling 

(lang, mager mens), 
spiernaakt, spie:rnaakngt. 
spierwit, spie:rwit. 
spijker, spieker; ’n spieker in ’t been 

(vrouw in kraambed), 
spijl, spiele.
spijs, spie:ze, bijv. bi-jspie:ze (groente), 
spijt, spiet, ww spietn, bn spie teg 

(jammer), 
spin, spine (insekt).
spinnekop, spineköp (lastig mens, rood 

vruchtje), 
spinazie, spinoazie. 
spinnen, spinn (van een kat), 
spinneweb, spinewep (webe), mv 

spinewepm (webm), spinrag, 
spit, spit (rugpijn; ook: lat om vlees, 

worst aan op te hangen), 
spleet, spleet.
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splinternieuw, spiksplinterni-j. 
splijten, splietn.
splitsen, splitsn (twee stukken touw aan 

elkaar vlechten), 
spoed, spoet.
spoelen, spoeln, bijv. anspoeln (bijv. hout 

aan zee), ópspoeln (wasgoed), 
spoeling, spoeleng, speuleng. 
spoken (ww), spoekng: hi-j spoekt wat 

óm huus hene. 
sponning (van deur of raam), spóneng, 

vkw spónechien. 
spons, spoonze, vkw spoonzien. 
sponturf, sponturf (harde turf), 
spook, spoek; Spoekesheke tussen 

Lemmer en Kuinre. 
spoor, spoor (trein, waagngspoor). 
spoorstok, spoorstok (trekhout voor één 

paard); dubele spoorstok (trekhout 
voor twee paarden), 

sport (van een ladder), tree (ook bij 
rijtuig), spörte, mv treedn, sp'ortn. 

sport (lichaamsoefening), sport, 
spot, spot, ww spötn; ’n vloeker = ’n 

spöter; de gek aansteken = bespötn. 
spouw, spöwe.
spraak, spraak: jie kun ’m kenn an zien 

spraak; spraake: er is gien spraake 
van.

spreekwoord, spreekwoort.
spreeuw, sproa, vkw sproachien, mv 

sproajn. 
spreiden, sprejdn.
spreken, spreekng (ik spreek, ik sprak, 

hep spreukng); gewone taal: proatn. 
sprenkelen, sprenkeln. 
spreuk, spreuk (= ook: uitdrukking), 
springen, springng.
sprinkhaan, hoojwuper (zie dit woord), 
sproeien, sprujn. 
sproeten (in ’t gezicht), sproetn. 
sprong, sprong, vkw spróngechien. 
sprookje, sprookjen.



sprot, sprot (visje), 
spruit, spruutn (alleen mv): scheuten, 

groente.
spruiten (ww), spruutn (spruutn, spreut, 

spreutn)-. de eerapels spruutn uut. 
spruw, spreu (monduitslag bij 

zuigelingen), 
spuien, spöjn.
spuiten, spöjtn (teg. tijd ik spöjt, jie

spöjtn, hi-j spöjt. verl. tijd ik spöjte,jie 
spöjtn, hi-j spójte. verl. deelw. spöjt). 

spul, spul: leker spul, leker grej;
peerdespul =  circus; zie ook spel. 

spuwen, spiegng (teg. tijd ik spieg, jie 
spiegng, hi-j spiegt. verl. tijd ik speug, 
jie speugng, hi-j speug. verl. deelw. 
speugng)-. hi-j spiegt er niet in (houdt 
er wel van), 

staaf, staave, mv staavm. 
staak, staake, bijv. boonestaake. 
staal, staal, staaln (metaal); staale 

(monster); staal (rest gras, hooi, na 
harken).

staan, stoan (teg. tijd ik stoa, jie stoan, 
hi-j stoat. verl. tijd ik stón, jie stónn, 
hi-j stón. verl. deelw. stoan)-. 1. staan;
2. vertrouwen: ik stoa je niet; 3. hi-j 
stoat zien man (kan tegen hem op), 

staart, start, vkw startjen, ’n startjen ’n 
vlese (beetje), 

staartster, startsteern. 
staarttouw, starttöw (om koeien op stal 

de staart mee op te binden), 
staat, stoat, vkw stoatjen (toestand, lijst 

van iets); staat (regering), 
stad, stat (geen bepaalde plaats heet de 

stat).
stadig, bedaard, stoadeg, bedaart, 
staf, vermoeid van denken, 
staken, staakng.
stakker, staker, stakert, vkw stakertjen. 
stal, stal, vkw stalechien. 
stam, stame, vkw stamechien.

stamboom, stamboom, 
stamboon, stamboone. 
stamelen, staameln (beetje stotteren), 
stamper, stamper (in proppeschieter, 

vijzel).
stand, stant, vkw stantjen. 
standpunt, stantpunt. 
stang, stange. 
stank, stank.
stap, stap, o.a. klein plankier boven een 

sloot, vkw stapien. 
stapel, staapel; ww staapeln; staapelgek. 
stappen, stapm. 
staren, staarn. 
statig, stoateg.
stee, stee, vkw steechien, mv steedn; ’n 

stee in de ruge (pijnlijke plek), 
steeg, steege (oplopende weg aan de 

dijk); zie glöp. 
steek, 1. steek: steek met een mes; gien 

steek (niets); 2. stroopklontje: 
steekjen (donkere kleur); ’n seletjen 
(van suiker, lichte kleur), 

steekpen (van ijzer), stike (om schaap aan 
vast te zetten), 

steel, steele (van gereedschap, stengel), 
vkw steelt jen. 

steen, steen; o.a. skej toch uut mit steenn 
te goojn (hou op met zeuren), 

steenkool, steenkool.
Steenwijk, Steenwiek, Steenwek. 
Steenwijkerwoud, Steenwiekerwöwt, 

Steenwekerwöwt. 
steigeren (ww), stejgern; zn stejger. 
steil, stejl.
stekeblind, steekeblint. 
stekel, steekel (aan een roos); stiekel 

(distel); stiekeldroat (puntdraad); 
stiekelboars; stiekelfarkng (egel); 
stiekeltrekng, stiekelsteekng 
(uittrekken, -steken van distels), 

steken, steekng (verl. deelw. steukng). 
stelen, steeln (steul, steuln).
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stellage, steloazie.
stellen, steln: doar hej wat mee te steln, 

te spareln. 
stelletje, stelechien. 
stellig, steleg. 
stelt, stelte.
stem, steme, vkw stemechien, mv stemm.
stenen, kreunen, stenn.
stengel, stengel, liever: steele.
ster, steern, mv steerns.
sterfhuis, sterfhuus.
sterk, sterk.
sterven, stervm (sturf, sturvm). 
steunen, steunn; zie stenen = stenn, 

kreunn. 
steven, steevm. 
stevig, steeweg. 
stiefmoeder, stiefmoeder, 
stiekem, stiekem, stiekempies, 

ónderduums. 
stier, bóle, vkw bólechien. 
stift, stifte.
stijf, stief, vergr. trap stie:ver; =  ook: 

koppig, houterig, 
stijfkop, stiefköp, kopstuk, 
stijfsel, stiesel.
stijl, stiele (bijv. van een deur), 
stijven, stie:vm (met stijfsel), 
stike, zie steekpen; = ook: spaak in een 

wiel, ’n stike van ’n stoel. 
stikken, stikng (= ook: borduren), 
stikheet, snikhiet. 
stil, stile.
stilletjes, stilechies. 
stimuleren, stiemuuleern. 
stinken, stinkng.
stinkert, ondeugend iemand; en: in zien 

stinkert zitn ('bang zijn), 
stip, punt, stip (leesteken), 
stip, jus, vlees- en visnat; ww stipm = 

indopen, 
stobbe, stóbe (boomstronk), vkw 

stóbechien.

stoeien, beweeglijk zijn, gekjaagng. 
stoel, stoel; óp de stoeln zitn (in het

midden van de kerk; de plaatsen voor 
de vrouwen), 

stoelenmatter, stoelemater. 
stoep, stoepe, mv stoepm. 
stoe:seböle, bloemstengel van de 

lisdodde.
stoete, groot, eenvoudig krentebrood. 
stoeteln, stumperen, oud zijn naar 

lichaam en geest: hi-j is stoeteleg. 
stoethaspel, stoethaspel (onhandig 

mens).
stof, stof: 1. op de weg, de vloer; 2. 

weefsel.
stófeleg, stumperig: hi-j is stöfeleg; stófelt 

er oover.
stoffen (ww), stófm (stof afnemen; ook: 

of stofm). 
stoffer, stófer, kórte veeger. 
stoffig, stöfeg, stuu:vereg (bijv. zand 

van ’t strand), 
stok, stok, vkw stökjen. 
stoken, stookng; zn stoker = stooker. 
stollen, stultn; gestold vet = gestultn vet;

’t vet is stultn. 
stom, stóm. 
stommelen, stómeln. 
stomp, stómp (bn), bijv. ’n stómp mes 

(bot); zn stómp, vkw stómpien; zn 
stompe, bijv. boomstompe (stóbe). 

stompen (ww), stómpm. 
stoof, stoove, vkw stoofien. 
stoom, stoom, ww stoomm. 
stoot, stoot; ww stootn (stoote, stootn), 

ook: anstootn (de aandacht vragen); 
de koe het hum stootn. 

stooter, 12 lA cent.
stooterse haane, trots iemand; loopm as 

’n ...
stop, stöpe (kurk); halt = stop, hów. 
stoppel, stöpel. 
stoppen, stöpm.
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stopverf, stöpverve. 
storen, stoorn, steurn. 
storm, storm.
stormachtig, stórmachteg, ruu:zeg

(winderig), 
storten, störtn (= niet: vallen, wel: 

betalen, neergooien), 
stotteren, stótern, staamern, staameln. 
stout, stöwt (kinderen!), 
stoven (ww), stoovm. 
straal, stroale (water, vkw stroaltjen);

lamstroal. 
straat, stroate, vkw stroatjen. 
straf, straf, ww strafm. 
strak, stijf, strag: ’t gedien, ’t zejl hangt 

strag.
straks, strakjes, dömie. 
strand, strant. 
streek, streek, 
streep, streep.
stremmen, stremm (ww) van melk; zn 

stremsel.
streng, streng (bn); zn strenge, stringe 

(aan een paardetuig), vkw streng(e)- 
chien. 

strengelen, strengeln. 
streven, streevm.
striem, strieme (ook: waln ónder de 

oogng). 
strijd, striet (woordenstrijd, 

gemoedsstrijd), 
strijden, striedn, in bestriedn, öfstriedn 

(tegenspreken), 
strijkband, strijklint, strieklint (om ’t 

haar).
strijkel, strekel, strike (om zeis te 

scherpen), 
strijken, striekng: 1. vrouwenwerk; 2. 

zeilen strijken; 3. ónder striekng-, 
onder water lopen, 

strik, stropdas, strike, 
stro, stroo, vkw stroochien. 
stroef, stroef, slee (de tanden), vergr. trap

stroever. 
strompelen, strómpeln. 
stronk, strónke (bijv. van kool), 
stront, ruzie; uitwerpselen; strontje op ’t 

oog = bedepiser. 
stróntding, ondeugend kind; prul. 
strontjonge, kwajongen, 
stróntpöle, pol gras in ’t land met veel 

koeiemest. 
strooien (ww), strujn; strujsel (strooisel);

strujege (ligging voor ’t vee), 
strooien (bn), van stroo; stroohoet. 
strook, strooke (land bijv.), 
stroom, stroom, vkw stroompien; ww 

stroomm. 
stroop, stroop.
strop, strop (tegenvaller); strópe (touw), 
stropen, streupm; paling ontdoen van vel 

= oal struupm, öfstruupm. 
stroper, streuper. 
strot, ströte, vkw strot jen. 
strubbeling, strubeling (ongenoegen), 
struik, struuke. 
struikelen, struukeln. 
struisvogel, struisvoegel. 
struunn, gluren bij vrijende paartjes of 

meisjes alleen, 
studeren, stuudeern, leem. 
stug, stug.
stuiken, stuukng (plotseling stoppen); 

ópstuukng-, stiekem ophitsen; 
verstuiken = vestuukng. 

stuip, stuupe, meestal mv stuupm 
(kinderziekte), 

stuit, 1. stöjt: óp ’n stöjt koemm (allen 
tegelijk); 2. stuute (staartbeen, bil), 

stuiten, stöjtn.
stuiter, stöjter (grote knikker); ww 

stöjtern.
stuitje, stuutjen (krentenbroodje), 
stuiven, stuu:vm  (ik stuuf /  stuu:f, steuf, 

steuvm); wat ’n gestuuf. 
stuiver, stuuver.
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stuk, 1. stuk: ’n stuk o f wat (enkele); 
zoveel per stuk, ’t stuk; 2. stukent, 
kepot; 3. stukjen (land, muziekstuk 
of voordracht; geen godsdienstig 
lied).

stumper, stumper(t), vkw stumpertjen.
sturen, stuu:rn.
stut, stute; ww stutn.
stuur, stuu:r, vkw stuu:rtjen.
stuurs, stuu:rs.
stuw, stuuw.
suf, suf, staf (bijv. van ’t lezen), 
sufferd, sufert, sufer. 
sufferig, kinds, sufereg, kie:ns. 
suiker, suuker.
suikergoed, suukerdingechies (kleine 

snoepjes), 
suizen, suu:zn. 
sukkel, sukel, stófel. 
sukkelen, sukeln. 
sul, sul, kloores.

taai, taaj (bn) en taajmanechien, 
taajchien (zn, sinterklaaskoek). 

taal, taal, vkw taaltjen. 
taan, kesjoe (caoutchouc), bijv. netn in de 

kesjoe doen (netten kleuren met 
rubber); toan, ww toann (idem met 
run).

taart, taarte, vkw taartjen. 
tabak, tebak. 
tachtig, tachteg. 
tafel, toafel, vkw toafeltjen. 
tak, take, vkw takjen, ook: prikjen 

(droog hout, en: weinig geld), 
takel, taakel; ww taakeln. 
takkebos, takebós.
taks, taks (taak, portie; ook: hondje); 

taksepoot (iemand met kromme 
benen), 

tal, tal (200 haringen), 
talen, taaln: hi-j taalt er niet noar. 
talhout, talhöwt (gehakte eikehoutjes).

talmen, dreuteln (niet opschieten).
tamelijk, taamelek.
tand, tande, vkw tantjen, mv tann.
tandvlees, tantvlejs.
tang, tange, vkw tangechien.
tante, tante.
tappen, tapm (bijv. jenever in ’t café an 

de tapkaste); waaj tapm (zie wei); 
enkele keer: kófie tapm. 

taps, taps (kegelvormig), 
tarten, tartn: ik tart je dat te bewieizn;

ook wel: trejtern (treiteren), 
tarwe, tarwe; ook wejte in wejtnmeel. 
tas, tase, vkw tasien. 
tateren (kwebbelen), taatern 

(vrouwengekwebbel). 
taxatie, taksoasie. 
taxeren, takseern. 
teef, toeke (oude vrouw); teeve 

(wijfjeshond). 
teek, tieke (soort mijt die zich voedt met 

dierlijk bloed), 
teempoal, paal om zwil hooi bijeen te 

trekken, 
teen, toone, vkw toontjen. 
teer, teer: 1. vloeistof; 2. breekbaar, 
teerkwast, teerkwaste. 
teerton, teertóne. 
tegel, teegel.
tegelijk, tegelieke, óp ’n stöjt. 
tegemoetkoming, tegemoetkoemeng. 
tegen, teugng: erns teugng an zien; 

teugngstoan, teugngstant; 
teugngstootjen (tegenslag); teugngzin 
(afkeer); teugngpruteln, 
teugngfoetern, teugngspreekng, 
teugngstriedn; teugng melkens. 

tegenspoed, teugngspoet, soms: 
weedewoardegheedn. 

tegenwoordig, teugngwoordeg (= ook: 
nu).

teisteren, tejstern (erg plagen), 
teken, teekng, vkw teekngtjen, mv

94



teekngs. 
tekenen, teekenn. 
tekst, teks.
tel, tel: niks in tel weezn (weinig geacht 

zijn), 
telen, teeln. 
tellen, teln.
teleurstelling, teleursteleng. 
temen, teemm: 1. lijzig spreken; 2. hooi 

bijeenhalen. 
temmen, temm.
tengel, tengel (lange smalle lat achter 

behangsel), 
tenminste, temeenzn. 
tent, tente.
tentoonstelling, tentoonsteleng. 
tentwagen, tentwaagng (wagen op 

veren, met dekkleed), 
tenzij, behalve as. 
te pas, krek van pas. 
tepel (van een koe), speune, vkw 

speuntjen. 
terdege, tedeege. 
terecht, terechte, 
teren, teern (met teer bestrijken), 
tergen, tergng. 
tering, teereng. 
termijn, termien. 
ternauwernood, amperan. 
terpentijn, terpmtien. 
terrein, terejn.
terstond, zoo miteen, derekt, doalek. 
terug, truge (paard dat achteruit moet);

weerome: koej weerome? 
terugkrijgen, weerkriegng, 

weerómekriegng. 
test, teste (vuurtest in een stoof), 
testament, testement.
Teunis (mannennaam), Teunes. 
teuten, teutn; teutebele = vrouw die 

babbelt, 
tevens, teevms. 
tevreden, tevreedn.

theedoek, skuteldoek. 
theeservies, teegoet, teeservies. 
thuis, tuus: bi-j wie bi-j tuus? (logeer je); 

is je  vaader ók in huus ? welkom tuus; 
ik was nog in huus (ongetrouwd), 

tientje, tientjen.
tiepeln, kinderspel met houtje en stok. 
tieren, tie:rn. 
tierig, tie:reg.
tierlantijntjes, tierlantejntjes. 
tij (eb en vloed), ti-j. 
tijd, tiet.
tijdig, bi-jtiets, tiedeg, bi-jtiedeg. 
tijding, bericht, 
tijk, tiek (op bed).
Tijmen (mannennaam), Tiemm. 
tikkeltje, tikeltjen (beetje), 
tikken, tikng.
til, tile (duiventil); til: ’t is ’n heele til 

(zwaar om te dragen), 
tillen, tiln. 
timmeren, timern. 
timmerlui, timerluudn. 
timp, timpe: uiterste punt, bijv. timpe 

lant, broot. 
tintelen (van de vingers), voegeltjes in de 

vingers hebm. 
tipe, tip (schadelijk stuk): ’n tipe lant. 
tippelen, tipeln (lopen); ’t was ’n heele 

tipel. 
tjalk, tjalk.
tjoekng, kloppen van een zweer; ook: de 

zweere tjoekert. 
tjokvol, tjokvol, 
tobbe, tóbe. 
tobben, tóbm.
toch, toch, bijv. dat hej hier toch (komt 

hier veel voor); óm tóch (daarom, 
verzwijgt de reden), 

tochtgat, tochtgat (plaats waar het 
tocht), ook: wientgat (gat in ’t ijs 
door de wind), 

tochtig, töchteg: bronstig, bij varken,

95



vaars; bóleg: bronstig, bij koe; 
töchteg = winderig, 

tochtje, töchien. 
tochtsloot, tochtsloot (brede 

poldersloot), 
tóde, töde, oude lap, poetslap voor een 

machine.
toe, toe, o.a. bijw. van richting: hi-j zöw 

noar huus toe; jaa, toe mar (ga je gang 
maar).

toekomen, toekoemm, bijv. aj d’r goet 
an toe koemm, dan ...(nadenken), 

toekomende (week bijv.), toekem, 
völgngde, ankem, andere, 
anstoande. 

toen, toe.
toer, toe:r, vkw toe:rtjen: 1. moeilijk 

werk; 2. bi-j toe:rn (af en toe), 
toeslaan, toesloan: 1. toeslag bij 

verkoop; 2. hard slaan, 
toestemming, toestemeng. 
toetast, toetast: ’n toetast werk (klein 

werk).
toeter, toeter, vkw toetertjen, ww 

toetern. 
toeval, toeval, bn toevaleg. 
toewijzing, toewie:zeng. 
tol, tóle (mit ’n nónechien eróp, zie 

nóne): zweeptöle, barte (zweeptol); 
tol = geldinning. 

tomaat, temaate. 
ton, tóne, vkw tónechien. 
tondeldoos, tóndeldeuze (mit 

tóndelsteentjes). 
toneel, kemeedie; teneel (de planken), 
tonen (ww), toonn.
tong, tónge, vkw tóngechien, mv tóngng. 
tongblaar, mond- en klauwzeer, 

tóngbloare. 
tónte, vuile, onzindelijke vrouw, 
toogng, slepen, aandragen, bijv. maken 

van een nest door muizen of 
konijnen.

toom, bit (van een paard); köpel (kippen 
bijv.).

toon, toon (muziek); vkw toont jen. 
toonbank, toonbanke. 
top, töpe: 1. plukje hooi, tabak; 2. van 

een vinger, van een mast. 
topzwaar, töjteleg. 
tor, tóre, vkw torechien, mv torn. 
toren, toorn, 
tornen, törnn. 
tortelduif, törtelduu:ve. 
tot, tot.
totaal, tootaal: tootaal mis, glat mis. 
touw, töw, vkw towchien: töwchien 

springng. 
toveren, toovern.
traan, troane (in ’t oog), vkw troantjen;

troan, bijv. in leevertroan. 
traktaatje, traktoatjen (godsdienstig 

volksgeschrift). 
traktatie, traktoasie. 
trakteren, trakteern. 
tralie, traalie.
tram, tram, vkw tramechien. 
tranig, troandereg.
trap, 1. trape (om te klimmen); 2. trap, 

skup (met de voet), 
trappelen, trapeln. 
trappen, trapm. 
trechter, trechter.
treden (ww), treedn (door een haan), 
tree, tree, vkw treechien, mv treedn: 

stap, opstap, maat: drie tree lang. 
treedsel, tret (kiem van een ei): jie moetn 

’t tret goet uut ’t ej hoaln, anders lus 
ik ’t niet.

treffen (ww), trefm (ik tref, tróf verl.
deelw. trófm). 

trein, trejn, spoor, 
treiteren, trejtern, tartn; iemand die 

treitert = trejter. 
trek, trek, trekereg, tochteg. 
trekhout (voor één paard), spoorstok,
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voor twee paarden = dubele 
spoorstok, 

trekkar, löre.
trekken, trekng (trók, trókng). 
trekpot, theepot, tre(k)pöt. 
treuren, treurn. 
treurig, treureg. 
treuzelaar, treuzelaar, 
trijp, triep. 
trillen, triln. 
trippelen, tripeln. 
troebel, troebel.
troef, troef, vkw troefien, mv troevm. 
troep, troep (ook: wanordelijke boel), 
troeven (ww), troevm. 
troffel, trófel.
trog, tröge (voerbak voor varkens;

bakkersbedrijf), 
trom, tróme, vkw trómechien: trommel, 

bijv. koekjestróme. 
troon, troon, 
troost, troost, ww troostn. 
tros, tröse, vkw trösien. 
trots, trots (bn), ook: groos. 
trouw, trow; trouwen (ww) = trowm. 
trouwens, tröwms. 
trui, tröj, vkw tröjchien, mv tröjn. 
trute, lakse vrouw, 
tucht, tucht, o.a. in tuchtskoele. 
tuig, tuug (kleren, paardetuig, rapaille), 

mv tuu:gng. 
tuimelen, tuumeln.
tuin, tuun, töjn, vkw tuuntjen, töjntjen. 
tuinhamer, tuunhaamer (grote houten 

hamer), 
tuinpaal, tuunpoal (paal voor 

omheining), 
tuitelig, töjteleg (wankel), zie topzwaar, 
tuiten, toe:tn: d’oorn zuln hum wel 

toe:tn. 
tukje, tukjen.
tulband, tulebant (gebak, o.a. als 

geschenk bij geboorte).

tule, tuule (zie melkstoeltje). 
tulp, tulpe.
turf, turf: 1. lange turf; 2. sponturf

(harde lange); 3. bageler (harde platte 
vierkante), 

tussen, tusn.
tussenbeide, tusnbejde (= o.a. intussen).
twaalf, twaalef.
twaalven, twaalm.
twee, twee, tweeje.
tweede aan de beurt, tweedns.
tweedraads, tweedroats (garen).
tweeling, paartjen.
twenter, twenter (tweejarig paard, koe), 
twijfel, twiefel, ww twiefeln. 
twijfelaar, twiefelaar, o.a. koe, waarvan 

men nog niet weet of ze draagt, 
twijg, twiege, vkw twiegien, mv 

twie:gng. 
twintig, twinteg.
twisten, haspeln; skej uut te haspeln.

u (pers.vnw), jie; jów (3e, 4e nvl). 
ui, siepel.
uier, uuter, speune (zie gie:r, tepel);

drie-uuter, driespeunder. 
uil, uule (nachtvlinder); katuule 

(roofvogel), 
uit, uut.
uitbakken, uutbakng, bijv. uutbakng 

spek.
uitblazen, uutbloazn, uutpófm (door de 

tocht).
uitbroeien, uutbrujn (bijv. in bed om te 

genezen), 
uitdagen, uutdaagng. 
uitdenken, uitvinden, uutdenkng,

uutfeneern, uutfiegeleern, uutvienn. 
uitdoen, uutdoen, bijv. ’t lichien 

uutdoen. 
uitdrogen, uutdroogng. 
uitdrukken, uutdrukng (onder woorden 

brengen), uutkniepm (uitpersen).
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uitdrukking, gezegde, uutdrukeng, 
gezegde, 

uiteindelijk, uutejndelek. 
uiteraard, uuteroart. 
uiterdijk, uterdieke (buitenste dijk, ook 

’t land erachter), 
uitflappen, uutflapm. 
uitgaan, uutgoan, bijv. ik goa mien huus 

uut (ik ga verhuizen), 
uitgestrektheid, uutgestrekthejt. 
uitgeven, uutgeevm. 
uitglijden, uutgliedn. 
uithalen, uuthoaln :l. veroorzaken: ’t 

eene woort hoalt ’t andere uut; 2. 
kattekwaad doen; 3. flink trakteren;
4. nest uithalen, 

uithongeren, uuthóngern; jie liekn wel 
uuthóngert. 

uithoren, uuthoorn: hi-j wow me 
uuthoorn. 

uitkering, uutkeereng. 
uitkomen, uutkoemm (o.a. rondkomen): 

hi-j kómt (kan) er net mee uut. 
uitleggen, uutle:gng, uutduudn. 
uitmaken, uutm aakng (bijv. een 

verloving), 
uitnemen, uutneemm, bijv. ze mós de 

ganke uutneemm (schoonmaken), 
uitpuilen, uutpuuln. 
uitrekenen, uutreekenn. 
uitroeien, uutrujn. 
uitscheiden, ophouden, uutskejn, 

óphöwm. 
uitschelden, uutskeln. 
uitschot, uutsköt. 
uitslag, uutslag.
uitsliepen, uutsliepm (bespotten, door 

wijsvingers langs elkaar te wrijven), 
uitsluitsel, uutsluutsel. 
uitspraak, uutspraak. 
uitspuwen, uutspiegng. 
uitstapje, uutfluchien. 
uitvegen, uutveegng, uutgómm.

uitvinden, uutvienn.
uitvoering, uutvoereng (toneel, zang).
uitweg, uutweg.
uitzoeken, uutzeukng, uutvienn, 

uutsiefern (rekenen), 
ulevel, uulevel.
unster (weegwerktuig), eunster. 
urine, mie:ge, zejke; van ’t vee: gie:r (zie 

daar).
urineren, waatern, m ie:gng (meeg, 

meegng), zejkng (zejkte, zejkt). 
uur, uu:re, vkw uu:rtjen\ óm drie uu:re. 
uuterdetuut, verlenging van ’uit’ bij ’t 

eind van het verhaal: uuterdetuut, 
nów is ’t vetelechien uut.

vaag, vaag. 
vaak, vaak.
vaal, vaal, bijv. ’n vaale koe. 
vaalt, mesbulte; gemeentelijke belt = 

keviet.
vaam, vaam (lengtemaat); ook ww 

vaamm. 
vaandel, vaandel.
vaars, veerze (jonge koe); vkw veerzien. 
vaart, vaart, gang: 1. snelheid: mit ’n 

vaartjen; 2. kanaal: Heeloomaavaart;
3. schip in de vaart brengng. 

vaas, vaaze. 
vaatdoek, skuteldoek. 
vacht, vacht, vkw vachien. 
vader, vaader; je öwe vaar! (is ruw), 
vak, vak, vkw vakjen (o.a. in 

schoolbank), 
vakant, vekant. 
vakantie, vekaansie. 
val, 1. vale (muizen, gordijn), vkw

valechien; 2. val (het vallen); ww valn 
(vól, valn). 

valsheid, valsechejt: hi-j is niet te 
vetröwm, hi-j is vals, valseg. 

van, van: 1. de boot vaart van De 
Lemer; 2. achternaam.
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vanavond, vanoavmt. 
vandaag, vandaage. 
vandaan, vandoan: woar koej weg, 

vandoan?
vandehands, vandehaans (rechter paard);

zie hand. 
vangen, vangng (vóng, vangng). 
vanggat, vanggat (gat in hooimijt,

schuur, waarin ’t hooi van de wagen 
geworpen wordt), 

vanmiddag, vanmideg. 
vanmorgen, vanmoarn, vanmörgng. 
vantevoren, vanteveurn. 
vanwege, vanweege. 
vanzelf, vanzelef: 1. natuurlijk, 

vanzelfsprekend; 2. stopwoord, 
varen, vaarn. 
varken, varkng.
varkenshok, varkngshoke; varkngsköt

(ieder varken afzonderlijk), 
vast, zeker, vast; ik wust et niet vast; 

höw ’m goet vast; goa mar vast 
veuruut. 

vat, vat, vkw vaatjen, mv vaatn. 
vebrejn, vebrejdn, garen opbreien, 
vechten, vechtn (vocht, vóchtn). 
vedrejn, vetrapm, iets weigeren te doen. 
vedikeme, basterdvloek, 
vee, vee.
veeg, veege (bijv. ’n klap), 
veel, veule; veel te veel = vuus te veule; 

dat hoor je  ók niet veule; vuule 
grooter, meer; veel mensen = veskejdn 
meensn, ’n boel meensn; zeer veel = 
erg veule; ik weet niet hoeveule; veel 
vaker = vuule vaaker; veel = ’n boel; 
veelal = veulal. 

veen, veen.
veer, veer (overzetveer); veere (van een 

vogel; veer in ’n machine), 
veertig, feerteg. 
vegen, veegng.
vegult, namaakgoud, klatergoud.

veilen, vekoopm. 
veilig, fejleg.
vekampm, vee van de ene wei naar de 

andere brengen, 
vel, vel (huid, van dieren en mensen), 
veld, velt (voetballen), 
velen (verdragen), veeln, vedreegng. 
velg, velege (van fiets of wagen), 
vellen, veln (bomen); ook: ómhakng. 
venijn, fenien: ems fenien uut zuu:gng 

(kwaad van denken, zeggen), 
venijnig, fenieneg. 
vensterbank, vejnsterbanke (woord 

'venster’ komt niet voor), 
vent, vent (niet gunstig), 
venten, ventn, zn venter. 
ver, veer, wiet; ernstig ziek, hoog 

zwanger = veer hene. 
verandering, verandering, 
verbannen, vebann. 
verbasteren, vebastern. 
verbazend, zeer, vebaaznt. 
verbeelding, vebeelege. 
verbeteren, vebeetern. 
verbieden, vebiedn (vebeude, vebeudn). 
verbijsterd, vebiestert, veraldereert. 
verbinden, vebienn. 
verbinding, vebiendeng. 
verbleken, vebleekng. 
verbouwen, veböwm. 
verbranden, vebrann: ’t papier wórt 

vebrant; öfbrann: ’n boe:rderi-je is 
ófbrant; ópbrann: de rómel wórt 
ópbrant. 

verbreden, vebreedn. 
verdedigen, vedeedegng. 
verdediging, vedeedegeng. 
verder, veerder, veerweg, wietweg 

(grote afstand), 
verderf, vederf. 
verdienen, vedienn.
verdoemeling, vedómeling; verdoemd = 

vedómt.
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verdoen, vedoen (om ’t leven brengen, 
verkwisten), 

verdoezelen, vedoezeln. 
verdorie, vedoorie (basterdvloek);

vedarie (afkeer), 
verdraaid, vedult, vedrejt, wel vedrejt. 
verdrietig, vedrieteg. 
verdrinken, vedrinkng. 
verduiveld, veduuvelt. 
verduren, dulden, veduurrn. 
verdwalen, vedwaaln. 
verdwijnen, vedwienn; verdwenen = 

vórt, weg. 
vereffenen, verefenn, veliekedeern. 
vereisen (vorderen), verejsn. 
vereniging, vereeneging. 
verf, verve.
verflensen, velepm (bloemen, mensen).

ook: ’t kient ziet erpódereg uut. 
vergaan, vegoan: ’t zal je d’r noar 

vegoan. 
vergaderen, vegaadern. 
vergadering, vegaadering. 
vergeefs, vegeefs, vegees. 
vergen, vergng. 
vergeten, vegeetn. 
vergif, vegif(t). 
vergissen, vegisn. 
vergroten, vegrootn. 
vergunning, veguneng. 
verhaal, verhaal, vkw verbaaltjen, 

vetelechien. 
verharen, verhoarn, uuthoarn. 
verheugen, verheugng. 
verhit, hetseg, hitseg (bijv. vurig paard), 
verhogen, verhoogng. 
verhuizen, verhuu:zn. 
verjaardag, verjaring, vejoardag (ww niet 

gebruikt).
verjaren, vejoarn (vervallen van rechten), 
verkeerd, vekeert (ook: boos), 
verkering, vekeereng: hi-j het vekeereng 

mit Annaa.

verklappen, veklapm. 
verklaren, vekloarn. 
verklaring, vekloareng.
verkleden, vekleedn (ook: gestorvene 

afleggen).
verkleumen, vekleumm; ook: hi-j is lang 

niet vekleumt (lang niet arm), 
verkleuren, vekleurn. 
verklungelen, veklungeln. 
verkneuteren, vekneutern (stil 

verheugen), 
verknoeien, veknoejn. 
verkommeren, vekómern. 
verkoold, vekoolt. 
verkopen, vekoopm. 
verkoping, vekoopeng. 
verkouden, veköwm (ook: erin gelopen), 

griepereg (woord verkoudheid 
onbekend), zie koude, 

verkreukelen, vekreukeln, vefrómeln 
(krant, kleren), 

verkwanselen, vekwaanseln. 
verlangen, velangng; zn ook velangst, 

zie ook guntern. 
verleden, vleedn: vleedn vri-jdag; ’n 

vrijdag (dit laatste betekent: verleden, 
of: aanstaande), 

verlegen, veleegng: ’t is beeter d’r mee 
veleegng as d’r óme veleegng. 

verleggen, velergng.
verlet, verhindering, velet: ik heb er gien 

velet óme (behoefte aan), velet van 
(last van); ze hebm velet hat 
(tijdverlies), 

verlichten, velichtn. 
verlichting, velichteng. 
verliezen, veliezn (teg. tijd ik velies,jie 

velie:zn, verl. tijd veleur, verl. deelw. 
veleurn).

verlof, velöf: 1. permissie; 2. bierzaakje. 
verlos, velos (kinderspel, bijv. potvelös). 
verlossen, velosn. 
verloving, vekeerege, vekeereng.
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vermaak, vemaak. 
vermaken, vedievedeern, vemaakng 

(ook: laten erven), 
vermeerdering, vemeerdering. 
vermicelli, vermeselie. 
verminderen, vemindern. 
vermoeden, vemoedn. 
vermoeiend, vemeujnt. 
vermolmd, vemólmt. 
verneuken, veneukng (bedriegen); zn 

veneukeri-je (plat), 
vernielen, venieln, veröpm. 
vernoemen, veneumm (noemen naar), 
vernuftig, venufteg. 
veronderstelling, veróndersteleng. 
veroorzaken, veroorzaakng, 

teweegebrengng. 
verpachten, vepachtn. 
verplaatsen, veplaasn, ’n waagng uut stee 

zetn.
verplegen, vepleegng. 
verpletteren, vepletern. 
verpronken, veprónkng (aan opschik 

verkwisten), 
verraden, veroadn, veroat pleegng. 
verrekijker, veerkieker. 
verrekkeling, verekeling (ellendeling), 
verrekken, verekng: 1. spieren

overspannen; 2. sterven, naar de maan 
lopen, 

verroeren, vereurn. 
verroesten, veroestn; als verwensing: 

veroest! 
verrotten, verotn.
vers (lied), alleen vkw versien, kerkelijk: 

vers; zie lied. 
vers (bn), vars, bijv. vars vlejs. 
verscheiden, veskejdn (vele), 
verschieten, veskie:tn (van gelaatskleur);

veskietn (verkleuren van stoffen), 
verschil, veskil (van mening), 
verschillende, veskilnde. 
verschoning, veskooneng (van

onderkleren), 
verschoppen, veskupm. 
verschoppeling, veskupeling. 
verschot, vesköt (verscheidenheid; ’t 

voorgeschotene). 
verschrikkelijk, veskrikelek, gloepmt 

(liegen bijv.), 
verschrompelen, veskrómpeln. 
verslinden, veslienn, ópvreetn. 
verslodderen, vesloe:rn, loatn sIoe:rn. 
verslonzen, vesloonzn. 
versnoepen, vesneupm, vesnaajn. 
verspelen, nederlaag lijden, vespeuln. 
versperren, vespern, bijv. de weg 

vespern.
verspochten, door vocht bederven, ’t 

weer kómt er in. 
verspreiden, vesprejdn. 
verstaan, vestoan. 
verstaanbaar, vestoanbaar. 
verstand, vestant. 
verstellen, uutstukng. 
verstoppertje, vestópertjen, 

wegkruupertjen. 
verstoren, vestoorn.
verstuiken, vestuukng (arm, enkel, enz.), 

vezwikng (enkel); ook: de pölze is 
vewrikt. 

verte, veerte. 
vertellen, veteln.
vertelling, veteleng, vkw vetelechien. 
verteren, veteern, zn veteereng. 
vertonen, vetoonn, zn vetooneng. 
vertreden, een loopje doen, vetreedn. 
vertrek, vetrek (afreis, kamer), 
vertrekken, vetrekng, weggoan. 
vertroetelen, vetroeteln. 
vervangen, vevangng. 
vervelen, veveeln. 
verven, vervm. 
vervoeren, vevoe:rn. 
verwaand, vewaant. 
verwaarlozen, vewaarloozn, vesloe:rn.
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verwarren, vewie:rn; goarn zit in de 
wie:re; ’t hoar stoat hum vewie:rt óp 
de kop. 

verweer, veweer. 
verweren, veweern. 
verwerken, vewerkng. 
verwijten, vewietn. 
verwikken, vewikng (met moeite 

bewegen); uitdrukking: niet te 
vewikng ó f veweegng. 

verwonderen, vewóndern. 
verzamelen, vezaameln. 
verzeggen, toezeggen, veze:gng. 
verzekeren, vezeekern. 
verzenden, vestuu:rn. 
verzending, ’t vestuu:rn. 
verzetten, vezetn: werk vezetn; ’n 

pleziertje = ’n vezetjen. 
verzoek, vezeuk.
verzoeken, vezeukng (uitnodigen), 
verzoeking, vezoeking (bijbeltaal), 
verzoeten, vezeutn: ’t geit vezeut de 

arbejt.
verzuimen, vezuumm, bijv. jie hebm 

doar niks an vezuumt. 
verzuipen, verdrinken, vezuupm (le 

pers. teg. tijd ik vezuup, le pers. verl. 
tijd ik vezeup, verl. deelw. vezeupm), 
vedrinkng (sterven door verdrinken; 
zijn geld verdrinken), 

vest, vest, vkw vesien (het meest 
gebruikt).

vet, vet, bijv. mit de neuze in ’t vet valn 
(boffen); vet- en vleeswaren = 
veteghejt. 

vete, veete. 
veter, veeter.
vetmesten, vetmestn: jaa  zeeker, ik zal je 

vetmestn. 
veulen, vool, vkw vooltjen. 
vier, vier, viere; 3 Ai =  vierdalf. 
vierduitstuk, vierdöjtstuk, vierdöjtn (2'A 

cent).

vierel (vierde deel), voarel (van een koe, 
van een el), vkw voareltjen (partje, 
niet juist 'A, bijv. van sinaasappel), 

vieren (laten schieten van een touw), 
vie:rn. 

vierkant, vie:rkant. 
vies, fies, o.a. kieskeurig: fieze varkngs 

wórn niet vet. 
viezerik, fieskert, gastert. 
vijand, vejant.
vijf, vejf, vejve, de vejfde, mit ’n vejvm 

(met z’n vijven), 
vijfkop, vejfköp (5 liter), maat o.a. voor 

aardappels, 
vijftien, vuuftien. 
vijftig, vuufteg.
vijg, vie:ge, mv vie:gng: 1. soort

strohoed: vie:gemate, vie:gehoet; 2. 
mat op de vloer: vie:gemate. 

vijl, viele, vkw vielechien. 
vijlen (ww), vieln. 
vijver, vie:ver. 
villen, viln.
vim (100 garven riet), vime, vkw 

vimechien. 
vin, vine, vkw vinechien: gien vine 

vereurn. 
vinden, vienn (vón, vónn). 
vinger, vinger.
vingerwijzing, vingerwie:zeng. 
vink, vinke.
viool, fiejoele (muziekinstrument), 
vioolspelen, fiejoelespeuln;

geringschattend: fiedeln. 
viooltje, fiejooltjen (bloem), 
vis, vis; vkw visien. 
visite, veziete.
viskaar, viskoare (bak in open water om 

vis te bewaren), 
visrokerij, hange, rookeri-je. 
vissen (ww), visn; hengelen = angeln. 
visser, viserman (nooit viser, behalve als 

achternaam).
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visserij, viseri-je.
vitten, fitn (aanmerkingen maken), 
vizier, fezier.
vlaag, vlaage, mv vlaagng. 
vlag, vlage, vkw vlagien, mv vlagng. 
vlak, vlak, blak: de zee is vlak-, ’t is 

blakstile; blak waater. 
vlakgom, góm. 
vlam, vlame, vkw vlamechien. 
vlammen (ww), vlamm. 
vlassen, vlasn.
vlechten, vlechtn (vlucht, vluchtn); zn 

vlechte, vkw vlechien. 
vleermuis, fleermuus, mv fleermuu:zn. 
vlees, vlejs.
vleet, vleet, bijv. bi-j de vleet.
vlegel, vleegel.
vleien, moojproatn.
vlek, vleke, liever: pleke (zie plek).
vlekken (ww), vlekng.
vleugel, vleugel.
vlezig, vlejzeg.
vlieg, muge.
vliegen (ook: hardlopen), vliegng (vleug, 

vleugng): hi-j vliegt er oover; ook: 
hi-j vlugt er oover. 

vlieger, vlieger (ook: kinderspeelgoed), 
vliegtuig, vliegtuug, vliegmesiene. 
vlierboom, fleerboom; vlierstruik = 

fleerbós. 
vlies (bijv. op melk), vluus, vkw 

vluusien, mv vluu:zn. 
vlijen, vlejn (neerleggen, bijv. stenen), 
vlijm, vlime (scherp mes), 
vlijmscherp, vlimskerp, zoo skerp as ’n 

vlime.
vlijtig, vlieteg; liever: iervereg. 
vlo, vloo, vkw vloochien, mv vloojn. 
vloed, vloet (hoog water), 
vloeien, vloejn, bijv. hi-j proat vloejnt 

Fraans. 
vloeipapier, vloej. 
vloek, vleuk.

vloeken, vleukng; vloeker = vleukert. 
vloer, vloe:r, floe:r, vkw floe:rtjen. 
vlok, vlöke, vkw vlökjen. 
vloot, vloot, 
vlot, vlot (zn, bn).
vlotten, vlötn; vlötn en vaam ; ’t zal wel 

vlotn.
vlucht (vogels), hoop voegels; de voegels 

bin óp de vlucht. 
vlug, vlug; niet al te vlug = beetje ziek. 
vod, vóde, vkw vódechien. 
voederbiet, mangelwórtel (weinig 

bekend).
voegen (ww), voegng; zn voege, mv 

voegng. 
voelen, veuln.
voer, voe:r (voedsel, wagenvracht), vkw 

voe:rtjen.
voeren, voe:rn (voederen, van voering 

voorzien), 
voering, voe:reng. 
voerman, voe:rman. 
voet, voet (lengtemaat); voor

lichaamsdeel weinig gebruikt: ik hep 
köwe beenn (= voeten); voetveege = 
verschoppeling; ’n voet anbrejn; hi-j 
het ’n wit voetjen; zie zweetvoeten, 

vogel, voegel, vkw voegeltjen; ook: ik 
hep voegeltjes in de vingers (tintelend 
koud).

vol, vól, o.a. ’t waater is vól (hoog); vól 
waater (id.). 

voldoende, voldoende, 
volgen, völgng.
volgende, bijv. ankem week, d’andere 

dag, ni-je week. volgende weinig 
gebruikt, 

volharden, vólhardn. 
volk, völ(e)k (gezin, ouders, visite); 

uitroep: völek! (aan de deur); oonze 
volk (huisgenoten); ze hebm vólk 
(bezoek); oonze vólk zien huus. 

volledig, vóleedeg.
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Vollenhove, Vólnoo; inwoners: 
Vólnoozn. 

volstrekt, volstrekt, 
vonder, vlonder, vonder (houten 

loopbruggetje), 
vondst, voonst. 
vonk, vónke, vkw vónkjen. 
vonnis, vónes. 
voogd, voogt.
voor (voorzetsel, als zn niet bekend);

veur. 
vooral, veural. 
voorbeeld, veurbeelt. 
voorbereidingen, veurberejdengng, 

meneuvers: ze maaktng de 
meneuvers al (bewegingen), 

voorbij, veurbi-j. 
voordat, veurdat. 
voordeel, veurdeel. 
voordeur, veurdeure. 
voorgaande, veurgoande. 
voorganger, veurganger. 
voorjaar, veurjoar. 
voorkomen, veurkoemm. 
voorliegen, veurliegng, veurjökng. 
voorn, voorn (vis), 
voornaam, veurnaam (zn klemtoon 

voorop); venaam (bn). 
voornemen, veurneemm. 
vooronder (in een schip), vrónder. 
voorouders, veuröwders. 
voorrang, veurrang. 
voorschot, veursköt (het

voorgeschotene), zie verschot, 
voorste, veurste.
voort, vórt: 1. we goan vórt (weg); 2. we 

goan vórt weg (dadelijk); 3. er goat ’n 
uure mee vórt (heen), 

voortdurend, geduu:reg. 
voortmaken, vórtm aakng (opschieten), 
voortuintje, veurtuuntjen. 
voortvarend, voortvaarent. 
voorvierendeel (van geslacht dier),

veurvoarel.
voorwaarden, veurwaardn. 
voorzichtig, vezichteg. 
voorzitter, veurziter. 
voor zover, veur zooveer as... 
voos, voos. 
vorderen, vördern. 
voren, veurn; van tevoren = van 

teveurn. 
vorig, veureg. 
vork, vorke (zie schoot), 
vorm, vorm, vkw vormpien. 
vorst, vorst (vorstpan op ’t dak; winter;

koning). 
vorstin, vörstine.
vos, vos (lichtbruin paard), vkw vósien. 
vouw, vöwe, vkw vöwchien, mv vöwm. 
vouwen (ww), vöwm, ópvówm (vbwde, 

vowm).
vraag, vraage, mv vraagng (zie 

catechisatie), 
vracht, vracht, vkw vrachien. 
vragen (ww), vraagng (■vreug, vraagt). 
vragenboek (catechisatieboek), 

vraageboek. 
vrede, vreede. 
vreemd, vreemt. 
vrees, vrees, 
vreselijk, vreeselek.
vreten, vreetn (niet plat voor dieren): ik 

hep ’t vreetn (ben de zondebok); ik 
heb doar genoeg moetn ópvreetn 
(dulden), 

vrezen, vreezn.
vriend, vrient; goeje vriendn weezn 

(geen ongenoegen); kwoaje vriendn 
weezn. 

vriendschap, vrientsköp. 
vriezen, vrie:zn (vreur, vreurn). 
vrij, vri-j.
vrijdag, vri-jdag; des vrijdags = vri-jdes, 

vri-j daas. 
vrijen, vri-jn; vrijerij = vri-jeri-je.
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vrijheid, vri-jhejt; mag ik zoo vri-j 
weezn, iets deftiger: mag ik de 
vri-jeghejt neemm. 

vrijkomen, vri-jkoemm. 
vrijmoedig, vri-jmoedeg. 
vrijpostig, vri-jpósteg: ik bin zoo vri-j- 

pösteg óm...(niet al te gunstig), 
vroedvrouw, vroetvröw. 
vroeg, vroeg, 
vroeger, vroeger, eerder, 
vroegertje, vroegertjen. 
vrolijk, bliede; ook: ’t goat er vroolek 

noar toe. 
vroom, vroom.
vrouw, vröw (ook echtgenote), vkw 

vröwchien, mv vröwm, vrowluudn; 
oude vrouw = owt meens. 

vrucht, vrucht.
vuil, vuul, smeereg, ’n vuul keerltjen 

(vuil, onbetrouwbaar); vuul, vuuls 
(nageboorte), 

vuist, vuuste, vkw vuusien; ww vuustn 
(hand geven), 

vullen, vuln.
vurig, vuu:reg: 1. hartstochtelijk; 2. 

ontstoken (een wond): vuw.reg 
waater kómt er uut. 

vuur, vuu:r, vkw vuu:rtjen.

waag, woage (gebouw waar vroeger 
boter gewogen werd), 

waaghals, woaghals. 
waaien, wejn.
waar (goederen), waare, mv waarn.
waar (bn, bijw), woar.
waarachtig, verachteg.
waarbij, woarbi-j.
waarborg, waarborg.
waard, weert (bn).
waarde (zn), weerde.
waarderen, waardeern.
waardoor, woardeur.
waarheid, woarhejt (ook: bijbel).

waarlijk, woarlek. 
waarnemen, 1. waarneemm (met de 

zintuigen); 2. doe ze de groete. ’k 
hoop ’t waar te neemm; 3. ze hebm 
’m lilek waarneumm (pijn gedaan), 

waarom, woaróme. 
waarschuwen, waarsköwm. 
waarschuwing, vermaning,

waarsköweng, maaneng (van de 
politie), 

waas, waas.
wacht, wacht (zn), vkw wachien, bijv.

nachtwacht (bestond in K.). 
wachten, wachtn, bijv. ik kan ’t niet 

wachtn (heb geen tijd), 
wafel, waafel.
waffel, wafel (grote mond!).
wagen, 1. waagng (zn), vkw waagngtjen;

2. woagng (ww). 
wagenwiel, rat, dus: waagngrat, fietsrat. 
wagenwijd, waagngwiet, wietwaagng, 

bijv. de deure stoat waagngwiet, 
wietwaagng los. 

waggelen, wageln.
wak (opening in ’t ijs), wak, vkw wakjen.
waken, waakng.
wakker, waker.
wal, wale, vkw walechien.
walgen, walgng.
walmen, walmm.
walvis, walevis.
wand, want (houten afscheiding in een 

huis).
wandelen, köjern (langzaam lopen), 

loopm (gaan, snel gaan); ’t is wel ’n 
heele wandel, köjer =  ver; zoo, bi-j an 
de wandel, de köjer? 

wandluis, wantluus. 
wang, wange, vkw wang(e)chien, mv 

wangng.
wanneer, waneer, waneer as...: jie weetn 

niet, waneer (as) ie d’r hene goat. 
want, 1. voegwoord want; 2. handschoen
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= wante (zonder afzonderlijke 
vingers, alleen duim), 

wapen, waapm. 
wapperen, wapern.
war (in de...), in de ware weezn (abuis, 

nerveus), 
waren (zich in acht nemen), waarn. 
warm, warm, ww warmm; bijw 

warmpies. 
warmte, warmte.
warrelen, wareln, bijv. ’t goet warelt óm 

de liende hene. 
was, 1. was (bijewas, stijging van het 

water); 2. wase (wasgoed), vkw 
wasien. 

wasem, waasem.
waspot, waspot (fornuispot); klein: 

duuveltjen. 
wassen, wasn (waste, wasn)\ 1. met

water; 2. groeien: ’t waater wast; grus 
wast', wasnde moane. 

wat, 1. vnw wat(e): hejie ’t ók sien? 
wat(e)? wat voor (een): wafeureene, 
wat veur; wat blief je? = wablief? wat 
zeg jij? = wat jie ? (je mening); 2. zn 
wate, vkw watjen. 

water, waater.
wateren, urineren, pisn, mie:gng, 

zejkng, waatern. 
water geven aan de koeien, weetern. 
waterleiding, waaterlejdeng. 
watermolen, waatermeuln. 
wauwelen, teutn.
web, webe, wep (ook: herfstdraden), 
wecken, wekng (van groente, fruit), 
wedden, wedn. 
weddenschap, wednsköp. 
weduwe, weedevröw, weedewe. 
weduwnaar, weedeman. 
wee, wee (pijn); o wee = oowee, 

oowaajem. 
weefsel, weefsel, 
weegschaal, weegskoale.

week, week: 1. 7 dagen; deze week = van 
de week; 2. bn zacht = week; 3. 
mannelijke eend = week. 

weeklagen, weeklaagng. 
weelde, weelde.
weelderig, weeldereg (dartel, welig), 
weer, weer: 1. zn, vkw weertjen; 2.

terug: bi-j d ’r weer? wat hej weer bat, 
toekreegng? (kleine gift), 

weerbarstig, weerbarsteg. 
weerga, weergaa.
weerlichten, weerluchtn, luchtn; loop 

noar de weerlicht. 
weerom, weerome; weerome bóln (van 

een koe die niet drachtig is na 
dekken), 

weerschijn, weerskien. 
weerskejt, bijbehorende van een paar. 
weerszijden, weerziedn; weerskantn. 
weerwil, weerwile. 
wees, wees, weeskient, vkw weesien;

kient geen vkw, zie kind. 
weesboom, weezeboom (op vracht hooi), 
weet, weet: an de weet koemm (te weten 

komen); ergngs weet van hebm 
(bewust van zijn), 

weg, 1. weg (zn, bijw): mien mes is weg; 
woar koej weg (vandaan); 2. vórt: 
vórt jie! (weg jij!); hi-j brengt wat te 
weege (veroorzaakt); ónderweegngs = 
op weg; vanweegngs, weegngs -  
wegens; uut de weege maakng (iets 
vereffenen), 

wegen (ww), weegng (weug, weugng). 
weggraven, weggraavm. 
wegkruipertje, wegkruupertjen 

(kinderspel), 
wegmoffelen, wegmófeln. 
wei, waaj (rest van melk bij 

kaasbereiding), 
weide, wei, ’t lant (er is geen bouwland): 

we moetn de koenn in ’t lant brengng. 
weide niet gebezigd, wel gruslant.
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ook: de koe loopt te wejdn, te vreetn. 
weigeren, wejgern, vetrapm, vedrejn. 
weinig, wejneg (minder, minste). 
wel (bijw), wel. 
wel (bron), wele. 
weldaad, weldoat. 
wel eens, wel es. 
welke, welke; zelfst.: welkngde. 
welkom, welkom.
wellen (ww), weln (gas, water uit de 

grond).
welles, in: ’t is nietes, ’t is weles! 
welneen, welninek (sterke ontkenning), 
welvaart, welvaart, 
wemelen, weemeln.
wenden, wenn: jie kun je hier niet keern 

of wenn.
wenk, wenk, o.a. ’k hep gien wenk in 

d’oogng hat (geen oog dichtgedaan), 
wenkbrauw, wenkbröwe. 
wennen, wenn.
wensen, wejnsn, bijv. ni-jjoar wejnsn; zn 

wejns.
wentelen (van paarden in ’t land), 

wenteln. 
wentelteefje, wentelteefien. 
wereld, weerlt.
weren (zich inspannen), weern. 
werf, werf, wurf (erf), óp de wurf (bij ’t 

huis).
werk, werk; werkdag = werkdag;

werken = werkng. 
werkelijk, werkelek. 
werpen, goojn. 
wervelwind, wervelwient. 
wesp, wespe, vkw wespien. 
west, west. 
wet, wet.
weten, weetn (wust, weetn). 
wetering, weetering, 
wetsteen, wetsteen, 
wetten (ww), wetn. 
weven, weevm.

wezel, weezel.
wezen, zijn (ww), weezn (teg. tijd ik bin, 

jie bin(n), hi-j is, wi-j, juuln, zie 
bin(n). verl. tijd ik was, jie waarn, hi-j 
was, wi-j, juuln, zie waarn. verl. 
deelw. west; ben ik = bink, ben jij = 
bi-j, zijn we = bi-w, was ik = waak, 
was jij = waaj, waren we = waaw; ik 
bin er west, ik hep er west, ik was er 
west, ik hat er west); dat mag wel zoo 
weezn (te weinig); zn weezn = 
aangezicht, 

wezenloos, weezeloos. 
wicht (gewicht), gewicht, wicht, 
wiebelen, wiebeln. 
wieden, wiedn.
wiegen, wiegng; wieg (zn): wiege, vkw 

wiechien. 
wiek, wieke (van een molen), 
wiel, rat, vkw raachien, mv raadn. 
wielekng, fijn sneeuwen, zn stuufsni-j;

stuufreegng. 
wielkereg, verschrompeld, bijv. wortels, 

aardappels, appels, 
wieme, latten met gerookt vlees; haring 

in de rokerij, 
wierr in zeewie:r, bijv. slie:rn zeewie:r. 
wie:re (in de ...), in de war. haar in de 

war, ook: hoar in de tiese. 
wij, wi-j (pers.vnw le nv); 3e, 4e nv 

oons; uitbreiding met luudn: wi-j- 
luudn kun dat niet betaaln. 

wijd, wiet (wieder, wiedste); wietweg -  
ver weg.

wijf, wuuf, vkw wuufien (dit niet
ongunstig), mv wuu:vm. wuuf klinkt 
soms ongunstig; liever: vröw. 

wijk, wiek (deel van het dorp), 
wijken, wiekng; uutwiekng (op de weg), 
wijn, wien.
wijndruif, wiendruu:ve (gewone druif), 
wijs, wies (o.a. verwaand), vergr.trap: 

wie:zer.
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wijsheid, wieshejt. 
wijsneus, wiesneuze (persoon), 
wijsvinger, wiesvinger. 
wijten, wietn. 
wijwater, wejwaater. 
wijze, wie:ze; óp zien wie:ze = naar hij 

meent, op zijn manier; ook melodie: 
’n klejn wiesien, hi-j kan gien wie:ze 
höwm.

wijzen, wie:zn (teg. tijd ik wies, jie 
wie:zn. verl. tijd ik wees, jie weezn. 
verl. deelw. weezn); ook anwie:zn 
(bij verkoop van bomen, vastgoed), 

wijzer, wie:zer. 
wikke, wike.
wil, plezier, wile, o.a. wat hew ’n wile 

hat; vkw bij wil: wilechien. 
wild, wilt (bn, zn). 
wildernis, wildernise.
Willem (mannennaam), Wilem;

vrouwennaam: Wilempien. 
willen, wiln (teg. tijd ik wil, jie wiln. 

verl. tijd ik wow, jie wöwm. verl. 
deelw. wilt; wil je = wi-j, wou je = 
wöj, wow jie, willen we = wiwe, wiln 
we).

willig, wileg (gewild, gevraagd);
geslachtsdrift bij merrie, 

wimpel, wimpel.
wind, wient, mv wienn, wiendn; harde 

wind = poestert. 
winden (ww), wienn. 
winderig, wiendereg. 
windhond, wienthónt. 
windhoos, wienthooze (en 

waaterhooze). 
windsel, wiensel. 
windvlaag, wientvlaage. 
winkelhaak, winkelhaak (scheur in 

kleren, werktuig van timmerman), 
winkelwaar, winkelwaarn. 
winnen, winn, bijv. ’n knecht dfmejt 

winn (huren); ni-jjoar winn (wensen);

’t waater wint (wordt hoger), 
winst, weenst.
winter, winter, vkw wintert jen; des 

winters = swinters. 
winteren, vriezen, wintern, vrie:zn. 
winterhanden, winterhann (alleen mv). 
wintermuts, wintermuse, moanekape 

(voor ’t paard), 
wintervoeten, winterhakng. 
wip, wup: in ’n wup (ogenblik); wupe; 

wupbruge (ophaalbrug), oojewup (wip 
in speeltuin), 

wippen, wupm (o.a. kinderspel over een 
rij palen), 

wipplank, wupe, oojewup (zie wip), 
wis, wis, weinig gebruikt, alleen in wis en 

zeeker; zie gewis, 
wispelturig, wispeltuu:reg. 
wisselen, wiseln.
witten (ww), witeln (muur bewerken met 

kalk), 
woeker, woeker.
woelen (ww), woeln (o.a. in slaap 

bewegen); woeleg. 
woensdag, woensdag; woensdes, 

woensdaas. 
woerd (mannetjeseend), week. 
woest, woest; woesteling =  woesteling. 
woestenij, woestenej. 
woestijn, woestejn. 
wol, wóle, wól: zuu:ver wól; de wóle 

van ’t skoap; de jase is van wól. 
wolletje (bed), wólechien. 
wolk, wólke, vkw wólkjen. 
wond, wónde, vkw wóntjen. 
wonder, wónder; van wónder en gewelt 

=  zeer groot, 
wonen, woonn. 
woning, wooneng. 
woonplaats, woonplaas (dorp, stad), 
woord, woort, vkw woortjen. 
worden, wór(d)n (teg. tijd ik wór,jie 

wórn, hi-j wórt. verl. tijd ik wórde, jie
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wórdn, hi-j wórde. verl. deelw. 
wórdn; word ik = wórd ik, word jij = 
wój, wójie, wordt hij = wórt ie, werd 
ik = wórd ik, werd jij = wójie, wórde 
jie, werd hij = wórd ie). 

worgen, wurgng.
worm, wurm (pier, zielig kind), vkw 

wurmpien. 
worp, gooj; toch wel: doe er ’n worp óp. 
worst, wórst, vkw wórsien. 
worstelen, wórsteln. 
wortel, wortel, 
wortelloof, wortellof.
Wouter (mannennaam), Wöwter. 
wrak, vrak (gezonken schip; ziek mens), 
wrang, wrang, 
wrat, vrate, vkw vrat jen. 
wreef, kröpe (van ’t been, d.i. boven op 

de voet).
wreken, wreekng (geen verl. tijd, wel 

deelw.: hi-j het ’t wreukng). 
wrevelig, nöseleg. 
wrijven, vrie:vm. 
wrikken, vrikng.
wringen, vringng (vróng, vróngng). 
wroeten, vrötn (hard werken, graven), 

zn vrötert. 
wuiven, wuu:vm, wöjvm (wöjfde, 

wöjft). 
wulp, henechien.

De z aan ’t woordbegin wordt vrijwel 
stemloos uitgesproken.

zaad, zoat, vkw zoatjen. 
zaag, zaage. 
zaagsel, zaagemeel. 
zaaien, zejn. 
zaak, zaak. 
zaal, zaal.
-zaam, -sem.
zabbelen, zabeln, zabm (zuigen van kalf

aan een hand), 
zacht, zacht: ’t gekookte ej is nog zacht; 

zachies: hi-j leup zachies (stilletjes, 
langzaam); wi-j moetn zachiesan noar 
huus (geleidelijk); hi-j kwam er 
stilechies an; de peere is zam, week; 
dat kuj zachs doen (best even doen), 

zadel, zaadel.
zagen, zaagng (ook: zaniken; hi-j is 

zaagereg).
zak, zak (bijv. meel, kolen), vkw zakjen; 

klade (winkelzak), vkw kladechien; 
buuze (van jas, broek), 

zakdoek, zagdoek. 
zakken (ww), zakng. 
zalf, zalve, vkw zalfien. 
zalig, zaaleg. 
zalm, zalm.
zand, zant; bn zandereg. 
zang, zang (ook: zangvereniging), 
zanger, zanger, mv zangers, vr.

zangerese. 
zaniken, zaanekng (o.a. van een kind), 
zat, verzadigd, genoeg, voldoende, 

overvloedig, dronken, 
zaterdag, zaaterdag; ’s zaterdags = 

zaaterdes, zaaterdaas. 
zee, zee. 
zeden, zeedn.
zeef, zi-je (groot, bijv. op melkemmer), 

vkw zi-jchien; anders: zeeve, vkw 
zeefien (theezeefje bijv.), 

zeel, zile, vooral: peerdezile = paardetuig 
waaraan de strengen bevestigd zijn. 

zeelui, zeeluudn. 
zeem, zeemleern lape, leerlape. 
zeen (zenuw in vlees), zeen, zwilechien 

(eetbaar), geel hoar (niet eetbaar), 
zeep, zeep (geele en greune zeep), 
zeepkop, zeepköp (bakje voor groene 

zeep).
zeer, zeer (pijn): ’t doet me zeer, zn 

zeerte (pijn); zeereghejt =  ontsteking,
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wondje, 
zegel, zeegel.
zegen, zeegng (vistuig, liturgie in de 

kerk), ww zeegenn. 
zegge, zege (op een rekening), 
zeggen, ze:gng (teg. tijd ik zeg, jie 

ze:gng, bi-j zegt. verl. tijd ik zee, jie 
zeedn, hi-j zee. verl. deelw. zegt', zeg 
ik = ze:k, zeg jij = zejie, zegt hij = 
zegt ie; zei ik = zeek, zei jij =  zee jie, 
zei hij = zee die; zeggen wij = ze.gng 
wi-j, zeiden wij = zeedn wi-j). 

zeil, zejl, vkw zejltjen (o.a. op tafel), 
zeis, zende.
zejkng, urineren; zejker =  o.a. lastige 

zaniker.
zeker, zeeker; ’n zeekere jet = pietje 

sekuur.
zeldzaam, zelden, zelsem, zeldn: dat ziej 

mar zelsem, zeldn. 
zelf, zelef; uitdrukking: das vanzelef (dat 

spreekt), 
zelfde, zelde, zelfde, 
zemelen, zeemels (op een brood): et óp 

de zeemels kriegng (op de zenuwen), 
zenden, stuu:rn. 
zending, zendeng.
zenuw, zeenuuw, ’n zeentjen in ’t vlejs 

(zie zeen), 
zerk, zerke, liever: grafsteen, 
zes, zese (eind v.d. zin), zes (in verband), 
zet, zet, ’n heele zet (lange tijd), 
zetten, zetn, o.a. ’n kiepe te brujn zetn. 
zeug, móte.
zeuren, zeurn, mawm; ’n zeurzak, ’n 

mawert.
zeven (ww), zeevm, zi-jn; melkzeeve, 

melkzi-je, kófiezeeve (zie zeef), 
zeven (telw.), zeuvm; zevende = 

zeuvmde. 
zeventig, zeuvmteg. 
zeveren, zeevern (kwijlen, vooral van 

kinderen).

zichzelf, humzelef (mann.enk.); 
heurzelef (vr.enk., alle mv); hi-j 
skeert hum (zichzelf of een ander), 

zicht, zicht (uitzicht, ter inzage), 
ziek, ziek.
ziel, ziel, o.a. arme ziel; zieltjen (sluisje, 

zie sluis), 
zien, zien.
zier, zie:r, vkw zie:rtjen. 
ziften, ziftn.
zij (pers. vnw), zie (vr. enk. le nv, alle 

mv le nv), ook ze: zie bin hier west; 
ook: zieluudn, zieln; ’k heb et ze zegt 
(mv); ’k heb et beur zegt (vr. enk., 
alle mv); wi-j hebm ze wegjaagt (alle 
mv); wi-j bin bi-j beur anwest (vr. 
enk., alle mv). 

zijde, ziede (stof, spek); ziet (van ’t 
lichaam): pien in de ziet; ziet, kant; 
goa uut de ziet, an de kant; wiet en 
ziet = wijd en zijd. 

zijn (bez vnw), zien; de zijne = ziende, 
zienn; zijn in: met zijn beiden = mit 
’n bejdn, mit zien bejdn. 

zijn (ww), weezn (zie wezen), 
zilver, zuiver.
zile (zie ook zeel), touw met brede riem, 

bijv. bij turfdragers, scheepstrekkers, 
paardetuig. 

zin, zin: hej zin, zineghejt an ’t werk, an 
kool, zin an ’t eetn (lust, trek); hi-j 
het ’t noar ’t zin (genoegen); ’t is me 
niet noar ’t zin (id.). 

zineg, eigenzinnig, 
zingen, zingng. 
zink, zink (zn); ww z inkng. 
zinn, bevallen, aanstaan, 
zitstok voor kippen, rik. 
zitten, zitn, o.a. zitn of: in de kaste zitn 

(gevangen), 
zo, zoo. 
zoals, zooas. 
zodanig zoodoaneg.
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zodat, opdat: niet gebruikt: jie mósn hart 
loopm daj hum bi-j bleevm. 

zode, zoode. 
zodoende, zoodoende, 
zo een, zónn, zóneene; zón sufert. 
zoeken, zeukng (zocht, zocht). 
zoekmaken, wegmaakng (ook: onder 

narcose brengen), 
zoel, zoel, bijv. zoel weer. 
zoen, kus, vkw kusien, smók (dit weinig 

gebruikt), 
zoet, zeut; doe mar zeutjes an 

(langzaam), 
zoethout, zeuthöwt. 
zog, zog (ww zogen onbekend), 
zolder, zöwder, vkw zowdertjen. 
zomen, zoomin.
zomer, zoemer, vkw zoemertjen; des 

zomers: soemers. 
zomerhuisje, zoemerhuusien. 
zon, zune, vkw zunechien. 
zondaar, zundaar.
zondag, zundag, ’s zondags = zundes, 

zundaas. 
zondagsschool, zuneskoele. 
zonde, zunde; ’t is zunde = ’t is jammer, 
zonder, zónder, 
zondigen, zundegng. 
zonnebloem, zunebloeme. 
zool, zoole, vkw zooltjen, mv zooln. 
zoom, zoom, vkw zoompien. 
zoon, zeun, vkw zeuntjen. 
zootje, zeuchien (vis), o.a. bakzeuchien-, 

weinig gewaardeerde mensen = 
zootjen.

zorg, zórg: ’t is mi-j ’n zórg =  het kan 
me niet schelen, 

zorgen (ww), zörgng, spareln 
(geldzorg), 

zout, zówt (zn, bn). 
zoutarm, laf.
zouten, zöwtn = inzouten, inleggen, bijv. 

haring.

zoveel, zoovel, zooveule. 
zowaar, zoowoar.
zucht, zucht, vkw zuchien; ww zuchtn. 

ook ziekte, bijv. geele zucht-, opgezet, 
ziek van kwade vochten, 

zuid, zuut. 
zuidelijk, zuudelek.
zuiden, zuudn: hi-j woont óp ’t zuudn of 

zuutende-, zo ook: óp ’t noordn of 
noortende. Delen van ’t dorp: 1. 
Noortende; 2. Zuutende-, 3. Oover de 
bruge of Ni-jstat. 

zuidwester, zuutwester, hoofddeksel van 
euliepak.

zuigen, zuu :gng (zeug, zeugng), zabeln, 
zie zabbelen. 

zuiger, zuu:ger.
zuinig, zuuneg, ’n zuunege kniepert. 
zuipen, zuupm (teg. tijd ik zuup, jie 

zuupm, hi-j zuupt (zup). verl. tijd ik 
zeup, jie zeupm, hi-j zeup. verl. 
deelw. zeupm)-. 1. gebruiken van veel 
alcohol; 2. drinken van een dier. 

zuiper, zuuper(t), zuuplape, vkw 
zuupertjen. 

zuivel, zuu:vel, zuu:velfebriek. 
zuiver, zuu:ver.
zulk, zók, zuk: zóke dingng, zuk soort. 
zulken, zókngden (zelfst.), zókng, 

zukngden (idem), 
zulk een, zónn.
zullen (ww), zuln (zal, zöw, deelw. 

ontbreekt; zal ik = zak, zul jij = zuj, 
zal hij = zal ie, zullen we = zuwe-, zou 
ik = zök, zou jij = zöj, zou hij = zöw 
ie, zouden we = zbwm we)-, dat zal 
wel (is aannemelijk), 

zult (hoofdkaas, gezouten vlees), zulte, 
zuster, zuster, mv zusters. 
zuule, los stuk hout aan dissel van een 

wagen om deze af te remmen (van de 
dijken af), 

zuur, zuu:r; zn zuu:rtjen (snoepje);
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zuu:rkool. 
zuur in zure saus, zuurrdeup (bij vis), 
zwaaien, zwejn.
zwaan, zwaane, vkw zwaantjen (ook 

vrouwennaam), 
zwaar, zwoar (vergr. trap zwoarder). 
zwaard, zweert, 
zwaarmoedig, zwoarmoedeg. 
zwaarte, zwoarte. 
zwaar weer, zwoar weer (onweer), 
zwabber, zwaber, ww zwabern (dweilen 

van het scheepsdek), 
zwager, zwoager. 
zwak, zwak. 
zwalken, zwalkng. 
zwaluw, zwaaluuw, vkw bestaat niet. 
zwammen, zwamm. 
zwart, zwart.
zwat, strook gras, in één voortdurende 

handeling gemaaid; mv zwaadn. 
zwatkeerder, machine om ’t zwad te 

keren.
zwavel, zweevel, zweevelstök (vrijwel 

vergeten), 
zweep, zweep; zweeptble = drijftol, 
zweer, zweere, vkw zweertjen. 
zweet, zweet.
zweetvoeten, zweetbeenn, later: 

zweetvoetn. 
zwellen, zweln (zwul, zwulri). 
zwemmen, zwemm, zie flodderen, 
zweren (een eed), zweern (zweem,

zweur, zweurri)'. hi-j het ’n eet 
zweurn.

zweren (etteren), zweern (zweern, 
zweerde, zweert): de hant het ’m 
zweert.

zwerm, zwerm, mv zwermm. 
zwerven (ww), zwervm (zwurf, 

zwurvm). 
zweten, zweetn. 
zwetsen, zwetsn. 
zweven, zweevm. 
zwichten, zwichtn. 
zwieren, zwie:rn.
zwijgen, zwie:gng, vezwie:gng (zweeg, 

zweegng).
zwijmelen, waggelen, zwiemeln, wageln. 
zwijn, zwien, varkng (ook wel, beide, 

voor mensen), 
zwikken, zwikng (verstuiken = 

vezwikng); ook: kaartspel, 
zwil, vkw zwilechien: 1. taai vel aan 

vlees; 2. eelt, bijv. zwil an de beenn, 
voetn; 3. lange rol hooi op ’t land; 
wordt door temen (teemm) 
opgeschoven tot oppers (bpers), wat 
dan nog blijft liggen, is een zwilstart. 

zwilk, zwilk, soort weefsel, aan één zijde 
gelakt, bijv. een tafelkleed; ook 
vloerbedekking, 

zwoegen, piezakng (heel enkel gebruikt), 
zwoel, zwoel.
zwoerd, zwoorde, vkw zwoortjen.
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Kuinderse woordenlijst
met verwijzingen naar de lijst van Kamman

A

aaien, z. aaien
aak, z. aak
Aaltjen, z. Aaltje
aambeien, z. aambeien
aanstoons, z. aanstonds
aarden, z. aarden
abrekoze, z. abrikoos
abuis, z. abuis
achste, z. acht
acht, z. acht
achte, z. acht
achter, z. huisje, w.c
achterbaks, z. achterbaks
achterbliever, z. achterblijver
achterbuurte, z. achterbuurt
achterdeure, z. achterdeur
achterdocht, z. achterdocht
achterdochtig, z. achterdocht
achterende, z. achterende
achternaam, z. achternaam
achternao, z. achteraf
achternaovliegen, z. navliegen
achterof, z. achteraf
achterste veur, z. achterste voor
achtertuuntjen, z. achtertuintje
achteruut, z. achteruit
ader, z. ader
affekaot, z. advocaat
affijn, z. enfin
akelig, z. akelig
akkederen, z. akkorderen
akkefietjen, z. akkefietje
akker, z. akker
akkermannegien, z. akkermannetje, 

kwikstaartje

al, z. al, elk 
Albert, z. Albert
alderaozie, z. alteratie, ontsteltenis
Ale, z. Aaltje
algemeen, z. algemeen
alla, z. ala
allebeide, z. allebei
alleen, z. alleen
allegaartjen, z. allegaartje
allemachtig, z. almachtig
alleman, z. iedereen
allemaole, z. allemaal
allenig, z. alleen
allerhande, z. allerhande
allerleste, z. allerlaatste
alles, z. alles
altemet, z. altemet
altemis, z. altemet
altemit, z. soms
altied, z. altoos
altoos, z. altoos
aluun, z. aluin
ambeeld, z. aambeeld
amen, z. amen
amperan, z. amperan
Amsterdam, z. Amsterdam
an, z. aan, in
anbakken, z. aanbakken
anbalsteren, z. aanbakken
anbesteden, z. aanbesteden
anbrannen, z. aanbranden
anbreiden, z. aanbreien
anbrengen, z. aanbrengen
andeel, z. aandeel
ander, z. ander, toekomende, volgende 
andreien, z. aandraaien 
aneten, z. aaneten
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anfloepen, z. floepm 
angaon, z. aangaan 
angel, z. angel, hengel 
angelen, z. hengelen, vissen 
anhaolen, z. aanhalen 
anies, z. anijslikeur 
ankem, z. aankomend, toekomende, 

volgende 
ankoemeling, z. aankomen 
ankoemen, z. aankomen 
ankruzen, z. kruis 
anlannen, z. aanlanden 
anlègen, z. anlergng 
anlopen, z. aanlopen, anloopm  
anlotten, z. anlotn 
anmaken, z. aanmaken 
anmaotigen, z. aanmatigen 
anmerking, z. aanmerking 
anmoedigen, z. aanmoedigen 
annemen, z. aanneming 
annemer, z. aannemer 
Annigien, z. Annigje 
anpakken, z. aanpakken 
anpupen, z. pijp 
anrekken, z. aanreiken, reiken 
anriegen, z. aanrijgen 
anrikkemanderen, z. aanbevelen 
anroepen, z.roepen 
anskaffen, z. aanschaffen 
anskeuten, z. anskeutn, dronken 
anskrieven, z, aanschrijven 
anskroeven, z. aandraaien 
anslippen, z. aanslibben 
anspannen, z. aanspannen 
anspoelen, z. spoelen 
anspraok, z. aanspraak 
anspreken, z. aanspreken 
anspreker, z. aanspreken 
anstaon, z. aanstaan 
anstaonde, z. toekomende 
anstoten, z. stoot 
Antjen, z. Antje 
antwoord, z. antwoord

anwas, z. aanwas
anwassen, z. aanwas
anweinsel, z. aanwensel
anwiezen, z. wijzen
anwinnen, z. aanwas, aanwinnen
anzègen, z. aanspreken
Aofien, z. Aafje
aol, z. aal, paling
Aole, z. Aoltje
Aoltjen, z. Aaltje
aord, z. aard
aorde, z. aarde
aorden, z. aard
aordigheid, z. aardigheid
aore, z. aar
Aorend, z. Arend
Aorendjen, z. Arend
aorig, z. aardig
aorzelen, z. aarzelen
aos, z. aas
aosem, z. adem
aovend, z. avond
aovendmaol, z. Avondmaal
apeneute, z. apenoot
appart, z. afgezonderd, apart
appartigheid, z. aparteghejt
appelmoes, z. appelmoes
appelsmots, z. appelmoes
apperepo, z. apropos
apteek, z. apotheek
arbeid, z. arbeid
arbeider, z. arbeid
arejakkes, z. jakkes
arke, z. ark
arm, z. arm
armelinkjen, z. hermelijntje 
armen, z. armenhuis 
armhuus, z. armenhuis 
arremoede, z. armoede 
arreslee, z. arren 
as, z. als
asjeblief, z. alstublieft 
aske, z. as
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askela, z. asla 
asse, z. as 
astrant, z. astrant 
augustus, z. Augustus 
auto, z. auto 
automatisch, z. auto 
aventuren, z. avonturen 
aventuur, z. avontuur 
averechs, z. averechts 
averi’je, z. averij 
avezeren, z. avanceren

B

baaitebak, z. baaien 
baakster, z. bakeren 
baal, z. baal 
baan, z. baan 
baat, z. baat
babbelegoegies, z. fratsen 
baggeler, z. baggelaar, turf 
bagger, z. bagger, modder 
bak, z. bak 
bakbeest, z. bakbeest 
bakboord, z. bakboord 
bakemmer, z. puts 
baken, z. baken 
baker, z. bakeren 
bakeren, z. bakeren 
bakkebaord, z. bakkebaard 
bakkeleien, z. bakkeleien 
bakken, z. bakken 
bakker, z. bakker 
bakkeri’je, z. bakker 
bal, z. bal
baldaodig, z. baldadig 
balg, z. balg 
balke, z. balk 
balkenbri’j, z. balkenbrij 
ballast, z. ballast 
balie, z. bal 
ballen, z. baln

ballen, z. kaatsen 
ballesteen, z. balesteen 
band, z. band 
bange, z. bang 
bangeskieter, z. bangerd 
bank, z. bank 
banke, z. bank 
baoien, z. baaien 
baord, z. baard 
baore, z. baar 
baors, z. baars 
baos, z. baas 
baozig, z. bazig
barbier, z. barbier, kapper, scheerbaas 
baronesse, z. baron(es) 
bars, z. bars 
barste, z. barst 
barsten, z. barst 
barte, z. barte 
barte, z. tol 
bartolle, z. bartöle 
baten, z. baat 
bazelen, z. bazelen 
beboeten, z. boeten 
bedaard, z. bedaard, langzaam, stadig 
bedankjen, z. bedankje 
bedaren, z. bedaren, bekomen 
beddegaonderstied, z. bed 
beddekwaste, z. lichter 
beddepisser, z. keldermot, pissebed, 

stront 
bede, z. bed 
bedelen, z. bedelen 
bedeling, z. bedeling 
bèdekaste, z. bedstede 
bèdeplanke, z. bedplank 
bederven, z. bederven 
bèdestee, z. bedstede, koets 
bèdestro, z. bedstro 
bediening, z. bediening 
bedoelige, z. bedoeling 
bedoeling, z. bedoeling 
bedomt, z. bedompt



bedrief, z. bedrijf 
bedriegen, z. bedriegen 
bedroefd, z. bedroefd 
bedrog, z. bedrog 
beduden, z. beduiden 
beduvelen, z. bedriegen 
beeld, z. beeld 
been, z. been, voet 
beer, z. beer 
beest, z. beest, koe 
beet, z. beet
beetjen, z. beetje, bewijsje 
beetnemen, z. beetnemen 
beffe, z. bef 
begaafd, z. begaafd 
begeerte, z. begeerte 
begeren, z. begeren 
begerig, z. begerig 
beginnen, z. beginnen 
begraffenis, z. begrafenis 
begraven, z. begraven 
begriepen, z. begrijpen 
begrotelik, z. begrotelijk 
begroten, z. begroten 
behalve as , z. tenzij 
beide, z. beide 
beie, z. aalbes, bes 
beitel, z. beitel 
bek, z. bek 
beker, z. beker 
bekeuren, z. boeten 
bekken, z. bekvechten 
bekkeri’jen, z. bekvechten 
beknibbelen, z. knibbelen 
beknopt, z. beknopt 
bekoemen, z. bekomen 
bekonkelen, z. konkelen 
bekvechten, z. bekvechten 
bekwaom, z. bekwaam 
belasting, z. belasting 
belazeren, z. bedriegen, belazeren 
beledigen, z. beledigen 
belègen, z. beleggen

belegging, z. belegging 
beleid, z. beleid 
belein, z. balein 
beleren, z. beleren 
beleven, z. beleven 
belhamel, z. belhamel 
belieden, z. belijden 
beliedenis, z. belijdenis 
belle, z. bel 
belofte, z. belofte 
belopen, z. belopen 
beloven, z. beloven 
belroze, z. belroos 
bemujjen, hum, z. bemoeien 
benane, z. banaan 
benaoderen, z. benaderen 
benard, z. benard 
benauwd, z. benauwd 
bende, z. bende 
bengelen, z. bengelen 
beni’jen, z. benieuwen 
bente, z. bentgras 
bepaolige, z. bepaling 
bepaoling, z. bepaling 
beraoden, z. beraden 
beredderen, z. beredderen 
bereid, z. bereid 
bereiden, z. bereiden 
Berend, z. Berend 
bereuren, z. beroeren 
berg, z. berg 
bergen, z. bergen 
bericht, z. tijding 
berig, z. bronstig 
berke, z. berk 
berkeboom, z. berk 
berkenboom, z. berk 
beroerd, z. beroerd 
beroerling, z. beroerling 
beroerte, z. beroerte 
beron, z. baron 
berouw, z. berouw 
berouwen, z. rouwen
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besjoechelen, z. beetnemen
beskadigen, z. beschadigen
beskimmeld, z. beschimmeld
beskoeiing, z. beschoeiing
beskot, z. beschot, schot
beskrieven, z. beschrijven
beslag, z. beroeren
beslaon, z. beroeren, beslaan
beslot, z. samenhang, sluiting
besnieden, z. besniedn
besnujjen, z. snoeien
bespotten, z. spot
bessem, z. bezem
best, z. best
besteden, z. besteden
bestellen, z. bestellen, commanderen
bestellige, z. bestelling
bestelling, z. bestelling
bestemming, z. bestemming
bestendig, z. bestendig, gestadig
bestrieden, z. strijden
betalen, z. betaling
betaling, z. betaling
bete, z. biet
beter, z. beter
betijen, z. betijen
beti’jen, z. betijen
Betjen, z. Betje
betraond, z. betraand
betrappen, z. betrappen
betrekking, z. betrekking
Betsje, z. Betje
betuterd, z. beteuterd
beugel, z. beugel
beuke, z. beuk
beukeboom, z. beuk
beul, z. beul
beun, z. beun
beunder, z. boender
beunen, z. boenen
beuren, z. beuren
beurs, z. beurs
beurt, z. beurt

beuzeling, z. bunzing 
bevallen, z. bevallen 
bevalling, z. bevalling 
bevelen, z. bevelen 
beven, z. beven 
bevertiense, z. bever 
bevolking, z. bevolking 
bevriezen, z. bevriezen 
bevulen, z. bevuilen 
bewaren, z. bewaren 
bewegen, z. bewegen 
beweren, z. beweren 
bewiesien, z. bewijsje 
bewiezen, z. bewijzen 
bezadigd, z. bezadigd 
bezending, z. bezending 
bezeren, z. bezeren 
bezeten, z. bezeten 
bezeuk, z. bezoek 
bezeuken, z. bezoeken 
bezeuking, z. bezoeking 
bezeupen, z. bezopen 
bezinnen, z. bezinnen 
bezoek, z. bezoek 
bezoeking, z. bezoeking 
bezorgd, z. bezorgd 
bezorgen, z. bezorgd 
bezunder, z. bijzonder 
bezwaor, z. bezwaar 
bezwaorlik, z. bezwaarlijk 
bezwieken, z. bezwijken 
bibberen, z. bibberen 
bidden, z. bidden 
biebel, z. Bijbel 
biebeleteek, z. bibliotheek 
bieden, z. bieden 
biefstuk, z. biefstuk 
biele, z. bijl 
bienen, z. binden 
bientwerk, z. gebint 
bier, z. bier 
biest, z. biest 
biester, z. bijster, kluts



bieten, z. biet 
bieten, z. bijten 
bieze, z. bies 
bigge, z. big 
bije, z. bij(insekt) 
bi’j, z. bij
bi’jdehaans, z. hand
bi’jdehand, z. bijdehand
bi’jdehands, z. bijdehands
bi’jdrage, z. bijdrage
bi’jkaans, z. bijkans
bi’jluchten, z. bijlichten, licht
bi’jspieze, z. bi-jspie:ze, groente, spijs
bi’jtiedig, z. tijdig
bi’jtieds, z. bijtijds, tijdig
bi’jveurbeeld, z. bijvoorbeeld
bi’jziende, z. bijziend
bikkel, z. bikkel
bikkelen, z. bikkelen
bikken, z. bikken
biljert, z. biljart
bille, z. bil
binnendieks, z. binnendijks
binnenhaans, z. hand
binnenkort, z. kort
binnenland, z. binnenland
binnenpolder, z. binnenpolder
bit, z. toom
bitter, z. bitter
blad, z. blad
blaffen, z. blaffen
blak, z. blak, vlak
blaker, z. blaker
blakeren, z. blakeren
blaksem, z. blaksem
blakstille, z. vlak
Blankenham, z. Blankenham
Blankenhammiger, z. Blankenham
blaore, z. blaar
blaorebieter, z. blaar, libelle
blaosbalg, z. balg, blaasbalg
blaospoepen, z. Duitser
blaoze, z. blaas

blaozen, z. blazen 
blauw, z. blauw 
blauwgien, z. blauwtje 
bleek, z. bleek 
blei, z. blei 
bleke, z. bleeke 
bleken, z. bleken 
blèren, z. ble:rn 
bles, z. bles
bleu, z. bleu, schuchter
bliede, z. blijde, vrolijk
blieken, z. blijken
bliende, z. blind, luik
blieven, z. blijven
blikken, z. blikken
bliksem, z. bliksem
bliksempien, z. bliksem, rakker
blikstien(der), z. blikstien(der)
blind, z. blind
blinder, z. blinder
blinken, z. blinken
bloed, z. bloed
bloeden, z. bloeden
bloedspiegen, z. bloedspuwen
bloedvaten, z. bloedvaten
bloedvinne, z. bloedzweer
bloem, z. bloem (van meel)
bloeme, z. bloem
bloezien, z. bloesje
blok, z. blok
bloktonne, z. blok
Blokziel, z. Blokzijl
Blokzieliger, z. Blokzijl
blond, z. blond
bloot, z. bloot
bluffen, z. bluffen
bluien, z. bloeien
blussem, z. bloesem
bobbelen, z. bóbeln
bobbelkop, z. bóbelköp
bobbels, z. bóbeln
bochel, z. bochel
bocht, z. bocht
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bod, z. bod 
bode, z. bode 
bodem, z. bodem 
boeg, z. boeg 
boei, z. boei 
boek, z. boek
boekhouwer, z. boekhouder
boekuutdeling, z. bibliotheek
boekweitengorte, z. boekweit
boekweitenmeel, z. boekweit
boel, z. boel, menigeen, veel
boelegoed, z. boedeldag
boemel, z. boemelen
boemelen, z. boemelen
boer, z. boer
boerderi’je, z. boerderij
boerelummel, z. lummel
boeren, z. boeren
boerinne, z. boerin
boete, z. boete
boeten, z. boeten
boeze(g)roen, z. boezeroen
boezem, z. boezem
bof, z. bof
boffen, z. bof
boge, z. boog
bok, z. bok
bokking, z. bokking
bol, z. bol
bolderen, z. bolderen 
bolle, z. bóle, stier 
bolle, z. böle, brood 
bolleboos, z. bolleboos 
bollebuizien, z. böleböjzien 
bollegien, z. böle, brood 
bollemande, z. böle 
bollen, z. bóle 
bollig, z. bóle, tochtig 
bomen, z. bomen 
bomies, z. bomijs 
bommederen, z. bómedeern 
bommelen, z. boemelen 
bon, z. bon

bond, z. bond
bone, z. boon
bonestake, z. staak
bongel, z. bóngel
bongelen, z. bengelen
bonke, z. bonk
bont, z. bont
boom, z. boom
boomstompe, z. stomp
boord, z. boord
boot, z. boot
bord, z. bord
bore, z. boor, boord
boren, z. boren
borendevol, z. boord
borg, z. borg
borgen, z. borgen, poffen
borrel, z. borrel
bos, z. bos
boskup, z. boodschap 
bossel, z. borstel 
bost, z. borst 
bostig, z. aamborstig 
bostkaste, z. borstkas 
bostrok, z. borstrok 
bot, z. bot
botter, z. boter, botter 
botterbloempien, z. madeliefje 
botterspaone, z. spaan 
bottervlootjen, z. botervlootje 
botterzeve, z. boterzeef 
botterzi’je, z. boterzeef 
boute, z. bout 
bouwen, z. bouwen 
bouwmannegien, z. bouwmeestertje, 

kwikstaartje 
bouwmeestertjen, z. bouwmeestertje 
boven, z. boven 
bovendeure, z. deur 
bovenmeester, z. bovenmeester, 

onderwijzer 
braaf, z. braaf 
brak, z. brak
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braken, z. braken
brand, z. brand
brandewien, z. brandewijn
brandkaste, z. brandkast
brandnetel, z. brandnetel
brannen, z. branden
braoden, z. braden
braof, z. braaf
breed, z. breed
breedte, z. breed
breeuwen, z. breeuwen
breidekoker, z. breihout
breiden, z. breien
breiprieme, z. priem
breiskoele, z. breischool, naaischool
breken, z. breken
breket(te), z. briket
brem, z. brem
brengen, z. brengen
breuk, z. breuk
breur, z. broer
brief, z. brief
briefkaorte, z. briefkaart
briek, z. briek
bries, z. bries
brievengaarder, z. brievengaarder
bri’j, z. brij
bri’jpot, z. brijpot
brik, z. brik, rijtuig
brille, z. bril
broddelen, z. broddelen
broddellappe, z. breilap
broek, z. broek
broes, z. broes, bruis, schuim
broezen, z. broes, bruisen, schuim
brokke, z. brok
brommen, z. brommen
bron, z. bron
brood, z. brood
broodeten, z. broodeten
broons, z. brons
bros, z. bros
brossien, z. broche

brouwen, z. brouwen
brudegom, z. bruidegom
bruds, z. broeds
brugge, z. brug
brujjen, z. broeden, broeien
brujjerig, z. broeien
brukjen, z. boterham, brukjen
brulleft, z. bruiloft
brummel, z. braambezie
brutaol, z. brutaal
bruud, z. bruid
bruun, z. bruin
buffel, z. buffel
buffet, z. buffet
bugen, z. buigen
bugertjen, z. buigen
buie, z. bui
buis, z. buis, jas
buiswater, z. buiswater
buitelen, z. kopje buitelen
buizen, z. buizen
bujje, z. bui
bukken, z. bukken
bukse, z. buks
bule, z. buil, puist
bulken, z. bulken, opbreken
bulte, z. bochel, bult, puist
bulterig, z. bultereg
bun, z. kaar
bunder, z. bunder
bungelen, z. bungelen
burgemeester, z. burgemeester
burgeri’je, z. burgerij
bus, z. bus
busse, z. bus
buten, z. buiten
butendieks, z. buitendijks
butengaats, z. buitengaats
butenhaans, z. hand
butenpolder, z. buitenpolder
butenshuus, z. buitenshuis
buuk, z. buik, lijf
buur, z. buur
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buurman, z. buur 
buurt, z. buurt 
buustekerel, z. boeman 
buze, z. broekzak, buuze, zak

C

cannepé, z. canapé 
carbol, z. carbol, karbol 
cattechesaozie, z. catechisatie 
ceel, z. ceel 
cent, z. cent
centrefuge, z. centrifuge 
cetroen, z. citroen 
chef, z. chef 
chefeur, z. chauffeur 
christelik, z. christelijk 
christen, z. christen 
Christus, z. Christus 
ciefer, z. cijfer 
club, z. club 
cokes, z. cokes
commederen, z. commanderen 
commesaris, z. commissaris 
couvert, z. couvert, enveloppe

D

daak, z. daak 
daalder, z. daalder 
daansen, z. dansen 
daanzeri’je, z. dansen 
daas, z. daags, overdag 
dag, z. dag 
dagen, z. dag
daghuurder, z. daghuurder, los
dagwerk, z. dagwerk
dahlia, z. dahlia
dak, z. dak
dam, z. dam
dame, z. dame

damp, z. damp, mist, nevel 
dampig, z. nevelig 
dan, z. dan 
dankber, z. dankbaar 
danken, z. danken 
daod, z. daad
daolik, z. dadelijk, terstond 
daonig, z. danig 
daor, z. daar 
daordeur, z. daardoor 
daorginder, z. daarginds 
daormee, z. daarmee 
daormit, z. daarmee 
daoromme, z. daarom 
daorveur, z. daarvoor 
daotem, z. datum 
dapper, z. dapper 
darg, z. darg 
darm, z. darm 
dartel, z. dartel 
dasse, z. das, sjaal 
dat, z. dat, zodat 
dauw, z. dauw 
dauwen, z. dauwen 
dauwwurm, z. dauwworm 
daveren, z. daveren 
de, z. per 
deeg, z. deeg 
deel, z. deel 
deensdaas, z. dinsdag 
deensdag, z. dinsdag 
deensdes, z. dinsdag 
degelik, z. degelijk 
degene, z. degene 
deinen, z. deinen 
deken, z. deken 
dekken, z. dekken 
deksel, z. deksel 
delen, z. delen 
deling, z. deling 
demp, z. dempig 
dempig, z. dempig 
denken, z. denken



denne, z. den 
denneboom, z. den 
der, z. pakken 
derde, z. derde
derekt, z. dadelijk, direct, terstond
dertig, z. dertig
desnoos, z. desnoods
deugd, z. deugd
deugen, z. deugen
deugeniet, z. deugniet
deuk, z. deuk
deun, z. deun
deup, z. doop
deupen, z. doop
deur, z. door
deure, z. deur
deureten, z. dooreten
deurgaons, z. doorgaans
deurhenne, z. doorheen
deurnat, z. doornat
deurreed, z. rit
deurslaon, z. doorslaan
deurwaarder, z. deurwaarder
deurwassen, z. doorwassen
deuze, z. doos
Deventer, z. Deventer
dezien, z. dozijn
diaken, z. diaken
diakeni’je, z. diaconie
dicht, z. dicht
die, z. en die
dief, z. dief
dieke, z. dijk
diender, z. diender
dienen, z. dienen
dienst, z. dienst
diep, z. diep
diepte, z. diepte
dier, z. dier
diezel, z. distel
diezelsteker, z. distel
diezerig, z. nevelig
diggel, z. scherf

di’je, z. dij 
di’jen, z. dijen 
dik, z. dik
dikke brokken, z. speculaas
dikkerd, z. dikkerd
dikkop, z. dikkop
dikzak, z. dikzak
dinderen, z. donder
ding, z. ding
dingen, z. dingen
dinges, z. dinges
Dirk, z. Dirk
dispeneren, z. disponeren
dissel, z. dissel
disselboom, z. dissel
dissend, z. deze
dissende, z. deze
distaansie, z. distantie
dit, z. dit
ditte, z. dit
dizze, z. deze
dobbelen, z. dobbelen
dobber, z. dobber
dobberen, z. dobber
dochter, z. dochter
doek, z. doek, luier
doel, z. doel
doen, z. doen
doesterig, z. dommelig
doezebolle, z. lisdodde
doezelen, z. dommelen
dof, z. dof, klam
doffer, z. doffer
doje, z. dode
dokken, z. dokken
dokteren, z. dokteren
doktersvlessien, z. doktersflesje
dol, z. dol
dolke, z. dolk
dolle, z. handgreep, kruk
dom, z. dom
domeneer, z. dominee
domeneespul, z. dominospel
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domeneren, z. domineren 
dommekracht, z. dommekracht 
dommelen, z. dommelen 
dommelig, z. dommelig 
dommie, z. straks 
donder, z. donder 
donderdaas, z. donderdag 
donderdaasaovens, z. donderdagsavonds 
donderdaasmaorns, z.

donderdagsmorgens 
donderdag, z. donderdag 
donderdes, z. donderdag 
donderen, z. donder 
donderjagen, z. donderjagen 
donderslag, z. onweersslag 
donker, z. donker, duister 
dood, z. dood 
doodkiste, z. doodkist 
doods, z. doods 
doof, z. doof 
dooi, z. dooi 
dooien, z. dooien 
doolhof, z. doolhof 
doons, z. dons 
doorn, z. doorn 
doppe, z. dop 
doppers, z. peul 
dor, z. dor 
dore, z. dooier 
dorp, z. dorp 
dossen, z. dorsen 
dotte, z. dot 
douw, z. duw 
douwen, z. duwen 
doven, z. doven 
dracht, z. dracht 
draf, z. draf 
drank, z. drank 
drankjen, z. drank 
draod, z. draad 
draoden, z. draad 
draodnagel, z. draadnagel 
draven, z. draven

dreet, z. scheet
dregen, z. dragen
dreger, z. drager
dregge, z. dreg
drei, z. draai
dreien, z. draaien
dreierig, z. duizelig
dreieri’je, z. draaierij
dreigen, z. dreigen
dreikolk, z. draaikolk
Dreins, z. Drents
dreiorgel, z. draaiorgel
drentelen, z. drentelen
dreumes, z. dreumes
dreun, z. dreun
dreunen, z. dreunen
dreutelen, z. dreutelen, talmen
drevel, z. drevel
drie, z. drie
drieërlei, z. drieërlei
driefdeurnat, z. doornat, drijfnat
drieftolle, z. drijftol
driespeunder, z. uier
driespeuns, z. driespeuns
driest, z. driest
drie-uter, z. uier
drieven, z. drijven, leiden
drille, z. dril
dringen, z. dringen
drinken, z. drinken
drinkersglazien, z. drinkglaasje
drinkerskanne, z. drinkkan
drinkerskule, z. drinkkuil
drinkglazien, z. drinkglaasje
droes, z. droes
droevig, z. droevig
drogen, z. drogen
drogeri’je, z. drogerij
drogien, z. droogje
drogist, z. drogist
drolle, z. drol, haarwrong
dromen, z. dromen
drommel, z. drommel
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dronken, z. dronken
dronkend, z. dronken
droog, z. droog
droogruumte, z. droogruimte
droogskuren, z. schuren
droogskuur, z. droogskuu:r
droogskuurmiddel, z. droogskuu:r
droogte, z. droogte
druk, z. druk
drukken, z. drukken
drukkeri’je, z. drukkerij
drukte, z. drukte
drumpel, z. drempel
drup, z. drop, druppel
druppel, z. druppel
druppelen, z. druppelen
druppen, z. drop, druppelen
druppien, z. drop
drupwater, z. drop
druve, z. druif
dubbel, z. dubbel
dubbeld, z. dubbel
dubbeltjen, z. dubbeltje
dudelik, z. duidelijk
duffel, z. duffel
duit, z. duit
dukelen, z. duikelen, kopjebuitelen
duken, z. duiken
duker, z. duiker
dulden, z. dulden
dumeling, z. duimeling
dun, z. dun
dunen, z. hopen
dunken, z. dunken
duren, z. duren
durf, z. durf
durst, z. dorst
durven, z. durven
dutjen, z. dutje
dutten, z. dutten
duum, z. duim
duumpien, z. duim
duun, z. duin

duur, z. duur 
duurte, z. duurte 
duust, z. berg, hoofdroos 
duuster, z. donker, duister 
Duuts, z. Duits 
Duutser, z. Duitser 
duuvhokke, z. duivenhok 
duve, z. duif 
duvekaters, z. duivekater 
duvel, z. duivel
duvelstoejager, z. duivelstoejager
duveltjen, z. duivel, waspot
duw, z. duw
duzelen, z. duizelen
duzelig, z. duizelig
duzend, z. duizend
dwaas, z. dwaas
dwalen, z. dwalen
dwang, z. dwang
dwarrelen, z. dwarrelen
dwarrelig, z. duizelig
dwars, z. dwars
dwarsdrieven, z. dwarsdrijven
dwarskop, z. dwarskop
dwarssloot, z. dwarssloot
dweilen, z. dweilen
dwepen, z. dwepen
dwerg, z. dwerg
dwiel, z. duizelig
dwingen, z. dwingen

E

eb, z. eb 
Ebert, z. Egbert 
echo, z. echo 
edel, z. edel 
eed, z. eed 
eek, z. azijn
eekhoorntjen, z. eekhoorn 
eelt, z. eelt 
eend, z. eend
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eender, z. eender 
eenlik, z. eenzaam 
eens, z. eens 
eenzem, z. eenzaam 
eer, z. eer
eerappel, z. aardappel
eerappelskaole, z. aardappelschaal, schaal
eerbied, z. eerbied
eerder, z. eerder, vroeger
eergister, z. eergister
eergisteren, z. eergister
eerkauwen, z. herkauwen
eerlik, z. eerlijk
eernst, z. ernst
eernstig, z. ernstig
eerst, z. beginnen, eerst
eetbaor, z. eetbaar
eetwaren, z. eetwaren
eeuw, z. eeuw
eeuwig, z. eeuwig
effen, z. even
egaal, z. egaal
ei, z. ei
eierdoppe, z. eierschaal 
eiertikken, z. eiertikken 
eigelik, z. eigenlijk 
eigen, z. eigen 
eigenaor, z. eigenaar 
eigenaordig, z. eigenaardig 
eigenwies, z. eigenwijs 
eiland, z. eiland 
eindelik, z. eindelijk 
eindigen, z. eindigen 
eisen, z. eisen 
ekeboom, z. eikeboom 
ekel, z. eikel 
ekenhout, z. eikenhout 
ekster, z. ekster 
elf, z. elf 
elk, z. elk 
elle, z. el
elleboge, z. elleboog 
elze, z. els

emmer, z. emmer 
ende, z. eind 
endekroes, z. kroos 
endekroos, z. kroos 
ene, z. eene, iemand 
engel, z. engel 
enig, z. enig 
enigst, z. enig 
enkel, z. enkel 
enkeld, z. enkel 
enkele, z. enkele 
enkelen, z. sommigen 
enter, z. enter 
enveloppe, z. enveloppe 
ere, z. eer
erebaantjen, z. erebaantje
erebeie, z. aardbei
erf, z. erf
erfenis, z. erfenis
erfgenaam, z. erfgenaam
erg, z. erg
ergens, z. ergens
erkauwen, z. herkauwen
erte, z. erwt
erven, z. erven
es, z. eens
eten, z. eten
etenstied, z. etenstijd
etgarde, z. etgarde
etter, z. etter
eulekoek, z. oliebol
eulie, z. olie
euliebroek, z. oliepak
euliejasse, z. oliepak
euliepak, z. oliepak, zuidwester
euliepette, z. oliepet
eunster, z. unster
eupen, z. open
eupenbaor, z. openbaar
eupenlik, z. openlijk
evedasse, z. hagedis
even, z. even, gelijk
evenaorden, z. evenaren



evennaor, z. evenaar 
evenpies, z. eventjes 
evenredig, z. evenredig 
evenveule, z. evenveel 
evenwicht, z. evenwicht 
Evert, z. Evert 
examen, z. examen 
ezel, z. ezel

F

fabeltjen, z. fabeltje 
fakkel, z. fakkel 
falie, z. falie
fanfarekorps, z. fanfarekorps 
fat, z. fat
febrewarie, z. februari 
febriek, z. fabriek 
feekse, z. feeks 
feguur, z. figuur 
feil, z. dweil 
feit, z. feit 
fel, z. fel 
feliet, z. failliet 
femilie, z. familie 
Femmegien, z. Femmetje 
fenuus, z. fornuis 
fesoen, z. fatsoen 
fesoenlik, z. fatsoen 
fetuten, z. malligheden 
fiedelen, z. vioolspelen 
fieleseteren, z. feliciteren 
fien, z. fijn 
fiene, z. fiene 
fieselemie, z. gelaat 
fiet, z. fijt 
fieter, z. fietern 
fiets, z. fiets 
fietsrad, z. wagenwiel 
fijn, z. fijn 
fiks, z. fiks, flink 
finaol, z. finaal

flaansen, z. flansen 
fladderen, z. fladderen 
flapuut, z. flapuit 
flarde, z. flard 
flarte, z. flarte 
flater, z. flater 
flauw, z. flauw 
flauwte, z. flauwte 
fleer, z. klap 
flemen, z. flemen 
flemerig, z. lijzig 
flenel, z. flanel 
flensien, z. flensje 
fleurig, z. fleurig 
fliestertjen, z. fliestertjen 
flikflooien, z. flikflooien 
flikkeren, z. flikkeren 
flikkeri’je, z. flikeri-je 
flink, z. flink 
flodderen, z. flodderen 
floepen, z. floepm 
floers, z. floers 
flonkeren, z. flonkeren 
fluite, z. fluit 
fluiten, z. fluiten 
flume, z. fluim 
flurtjen, z. flurtjen 
flusien, z. fluusien 
flutte, z. flut 
fluusteren, z. fluisteren 
fluweel, z. fluweel 
foei, z. foei
foekepot, z. foekepot, rommelpot
foeteren, z. foeteren
foeters, z. foeteren
fok, z. fok
fokke, z. bril, fok
foksen, z. fèksn
fokseren, z. forceren
fooi, z. fooi
fooigien, z. fooi
foons, z. fonds
fors, z. fors
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foto, z. foto 
fotograaf, z. fotograaf 
fout, z. fout 
fraai, z. fraai 
Fraans, z. Frans 
franje, z. franje 
Frankriek, z. Frankrijk 
fratsen, z. fratsen 
fret, z. fret 
Fries, z. Fries 
Friesland, z. Friesland 
fronniken, z. fróneken 
froonsen, z. fronsen 
fruit, z. fruit 
fuke, z. fuik 
fukestok, z. fuik

G

gaanze, z. gans 
gaanzebord, z. ganzenbord 
gaar, z. gaar 
gaas, z. gaas 
gaatjen, z. gaatje 
gaddammie, z. gadamie 
gading, z. gading 
gaffel, z. gaffel 
gagien, z. gaatje 
galge, z. galg 
galgen, z. bretels, galg 
galle, z. gal 
gallig, z. gallig 
galmen, z. galmen 
gammel, z. gammel 
gammelig, z. gammel 
gang, z. gang, vaart 
gangelen, z. gang 
gangelig, z. gang 
gangs, z. gang 
ganke, z. gang 
gaon, z. gaan 
gaondeweg, z. gaandeweg

gaons, z. gaans 
gaoren, z. garen 
gaorenklossien, z. klos 
gapen, z. gapen, geeuwen 
gaperd, z. gaper 
garen, z. garen 
garnele, z. garnaal 
garreballie, z. garibaldi 
gassies, z. kinderen 
gast, z. gast 
gasten, z. kinderen 
gasten, z. gast 
gasterd, z. viezerik 
gat, z. gat
gatvedarrie, z. gatvedarie
gauw, z. gauw
gauwdief, z. gauw
gauwigheid, z. gauwigheid
gave, z. gave
gearmd, z. gearmd
gebakjen, z. gebakje
gebed, z. gebed
gebeuren, z. gebeuren
gebieden, z. gebieden
gebod, z. gebod
geboorte, z. geboorte
geboren, z. geboren
gebrekkelik, z. gebrekkig
gebrekkig, z. gebrekkig
gebruken, z. gebruiken
gedachte, z. gedachte
gedachtenisse, z. gedachtenis
gedachtenissien, z. gedachtenis
gedag, z. dag
gedag samen, z. goed
gedaonte, z. gedaante
gedien, z. gordijn
gedierte, z. gedierte
gedijen, z. gedijen
gedi’jen, z. gedijen
gedoe, z. gedoe
geduld, z. geduld
gedurig, z. gedurig, voortdurend



geduvel, z. geduuvel 
geef, z. gaaf
geehonger, z. geehonger 
geel, z. geel 
geel, z. geheel 
Geert, z. Geert 
Geertjen, z. Geert 
geest, z. geest 
geeuwen, z. geeuwen 
gegevens, z. gegevens 
gehakt, z. gehakt 
gehaspel, z. haspelen 
geheim, z. geheim 
geheugen, z. geheugen 
gehoorzem, z. gehoorzaam 
gehorig, z. gehorig 
geil, z. geil 
geite, z. geit 
gek, z. gek 
gekjagen, z. stoeien 
gekoop, z. goedkoop 
gekskeren, z. gekscheren 
gelach, z. gelach 
gelag, z. gelag 
gelagkamer, z. gelagkamer 
geld, z. geld
gelegendheid, z. gelegenheid 
gelegenheid, z. gelegenheid 
geleide, z. geleide 
geliek, z. gelijk, liek 
gelieken, z. gelijk 
geliekenis, z. gelijkenis 
geilen, z. gelden 
geloof, z. geloof 
geloven, z. geloof 
geluk, z. geluk 
gelukjen, z. gelukje 
gelukkig, z. geluk 
geluud, z. geluid 
gemach, z. gemach 
gemak, z. gemak 
gemakkelik, z. makkelijk 
gemeen, z. gemeen(-heid)
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gemeente, z. gemeente 
gemenigheid, z. gemeen(-heid) 
gemieter, z. gemieter, mieter 
gemoed, z. gemoed 
gemoedereerd, z. gemoedereerd 
gemorgen, z. morgen 
gemutst, z. gemutst 
genacht, z. goed, nacht 
genaode, z. genade 
genaodig, z. genadig 
genaovend, z. goed, avond 
geneesmiddel, z. middel 
genegen, z. genegen 
genele, z. garnaal 
Genemuden, z. Genemuiden 
geneuk, z. gezanik 
genezen, z. genezen 
genieperig, z. geniepig 
geniepig, z. geniepig 
genieten, z. genieten 
genoeg, z. genoeg 
genoegen, z. genoegen 
genot, z. genot 
gente, z. gent 
gerak, z. gerak 
gere, z. geer
gereedskap, z. gereedschap 
gereedskup, z. gereedschap 
gerei, z. gerej, spul 
geren, z. geer, geren 
gerieflik, z. gerieflijk 
gering, z. gering 
Gerrigien, z. Gerritje 
Gerrit, z. Gerrit 
Gerritjen, z. Gerritje 
gerust, z. gerust 
geskiedenis, z. geschiedenis 
geskikt, z. geschikt 
geskreeuw, z. geschreeuw 
geslacht, z. geslacht 
gesodemieter, z. geduuvel 
gespe, z. gespe 
gespuus, z. gespuis



gest, z. gist
gestaodig, z. gestadig
gestuntel, z. gestuntel
getal, z. getal
getrouwden, z. gehuwden
getuge, z. getuige
geule, z. geul
geunst, z. gunst
geuren, z. geurn
geute, z. goot, greppel
geutgat, z. gootgat
geutwater, z. gootwater
gevaar, z. gevaar
gevaarlik, z. gevaarlijk
gevangenis, z. gevangenis
gevel, z. gevel
geven, z. geven
geveul, z. gevoel
gevoegelte, z. gevogelte
gewaarworden, z. gewaarworden
geweer, z. geweer
geweld, z. geweld
geweten, z. geweten
gewicht, z. gewicht, wicht
gewis, z. gewis
gewoon, z. gewoon
gewoonlik, z. gewoonlijk
geworden, z. geworden
gewricht, z. gewricht
gewulf, z. gewelf
gezamelik, z. gezamenlijk
gezang, z. gezang
gezanik, z. gezanik
gezegde, z. uitdrukking
gezicht, z. gezicht
Gezien, z. Geesje
gezond, z. gezond
giechelen, z. giechelen
gien, z. geen
giende, z. geen
gier, z. aal, gie:r, mestvocht
gieren, z. gieren
gierig, z. gierig

gierigaard, z. gierigaard 
gieten, z. gieten 
gieter, z. gieter 
Gieteren, z. Giethoorn 
Giethoorn, z. Giethoorn 
giezelen, z. gijzelen 
gifte, z. gave, gift 
gillen, z. gillen 
ginder, z. ginder 
ginne, z. ginds 
gissen, z. gissen 
gister, z. gisteren 
gisteren, z. gisteren 
glaans, z. glans 
glaanzen, z. glanzen 
glad, z. totaal 
gladekker, z. gladekker 
gladiolen, z. gladiolen 
glas, z. glas
glazebakken, z. bevriezen 
glazemaker, z. glaazemaaker 
glazen, z. glas 
glazig, z. glazig 
gleuve, z. gleuf 
glibberig, z. glibberig 
glieden, z. glijden 
glijbaan, z. glijbaan 
glimmen, z. glimmen 
glinsteren, z. glinsteren 
glippen, z. glippen 
glissen, z. glijden 
gloed, z. gloed 
gloepen, z. gluipen 
gloepend, z. verschrikkelijk 
gloepende, z. gluipen 
gloeper, z. gluiper 
gloeperd, z. gluiper 
gloeperig, z. gluiperig 
glooien, z. glooien 
glooiing, z. glooiing 
glop, z. glöp 
glorie, z. glorie 
glujjen, z. gloeien



glujjend, z. gloeiend
glujjendig, z. gloeiend
glupen, z. gluipen
gnas, z. kraakbeen
gniezen, z. gniffelen, grinniken
God, z. God
goddeloos, z. -loos
goechelen, z. giechelen, goochelen
goed, z. goed
goedig, z. goedig
goedkoop, z. goedkoop
goedskiks, z. goedschiks
goeiedag, z. dag
goeiedag samen, z. goed
goeiemorgen, z. goed
goeienacht, z. goed
goeienaovend, z. goed
goeiendag zégen, z. groeten
goekoop, z. goedkoop
gofferd, z. dikzak, lomperd
gokjen, z. gokje
golve, z. golf
gom, z. vlakgom
goochelen, z. goochelen
goochem, z. goochem
gooi, z. worp
gooien, z. gooien, werpen
goonzen, z. gonzen
goor, z. goor
gorgelen, z. gorgelen
gorte, z. gort
gortenbri’j, z. brij
goud, z. goud
gouden, z. goud
graag, z. gaarne, graag
gracht, z. gracht
graf, z. graf, groeve
grafsteen, z. zerk
grammieterig, z. gramietereg, grimmig
graod, z. graad
graoderig, z. graat
graot, z. graat
grap, z. grap
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gratis, z. gratis
grauw, z. grauw
grauwe erten, z. capucijners
grauwen, z. grauwen, snauwen
graven, z. graven
grazen, z. grazen
grazie, z. gratie
greep, z. greep
greins, z. grens
grenenhout, z. grenenhout
grent, z. grint
grentbulte, z. grint
grentweg, z. grint
greun, z. groen
greunte, z. bi-jspie:ze, groente
griep, z. griep
griepen, z. grijpen
grieperig, z. verkouden
gries, z. grijs
griesmeel, z. griesmeel
Grietjen, z. Grietje
grieven, z. grieven
griezel, z. griezel
griezelen, z. ijzen
griezelig, z. griezel
grif, z. grif
griffel, z. griffel
griffemeerd, z. Gereformeerd
grimmig, z. grimmig
groeten, z. groeten
groeve, z. graf, groeve
grof, z. grof
grok, z. grog
grommen, z. grommen
grond, z. grond
gronderig, z. gronderig
groos, z. groots, trots
groot, z. groot
grootte, z. grootte
gropmoeder, z. grootmoeder, oma
groppen, z. hebzuchtig
gropperd, z. hebzuchtig, schrokker
gropperig, z. hebzuchtig, inhalig



grosigheid, z. groots 
grös, z. gras
grovvader, z. grootvader, oma
grujjen, z. groeien
grujsem, z. groeizaam
grundel, z. grendel
gruppe, z. greppel, mestgoot
gruppel, z. greppel
grus, z. gras
grusland, z. weide
grutten, z. grutten
gruttenbri’j, z. grutten
grutter, z. grutter
gruus, z. gruis
gruwel, z. gruwel
gruwelik, z. gruwelijk
gruzelementen, z. gruizelementen
gul, z. gul
gullen, z. gulden
gulpe, z. gulp
gummi, z. rubber
gunnen, z, gunnen
gunteren, z. guntern
gust, z. gust
guur, z. guur

H

haai, z. haai
haak, z. haak
haaks, z. haaks
haansem, z. handzaam
haarlemmereulie, z. haarlemmerolie
haat, z. haat
hagel, z. hagel
Haje, z. Haje
haken, z. haken
hakke, z. hak, hiel
hakken, z. hakken, kappen
haksel, z. haksel
halfgebakken, z. halfgebakken
hallef, z. half

hallefien, z. halfje 
hals, z. hals
halvewegen, z. halverwege
hamer, z. hamer
hand, z. hand
handvat, z. handvat
hane, z. haan
hange, z. hang, visrokerij
hangen, z. hangen
hangerig, z. hangerig
hanteren, z. hanteren
haol, z. haal
haolen, z. halen
haor, z. haar (zn)
haoren, z. haren
haorgerei, z. haargereedschap
haorkamme, z. haarkam
haortje(n)pluk, z. plukharen
haost, z. haast
haosten, z. haasten
hardbroodjen, z. brood
harddraveri’je, z. harddraverij
harden, z. harden
hardhorend, z. hardhorend
hardleers, z. hardleers
hardlievig, z. hardlijvig
hardriederi’je, z. hardrijderij
harke, z. hark
harlekijn, z. harlekijn
Harm, z. Harm
harmonika, z. harmonica
Harmpien, z. Harm
harnas, z. harnas
harpe, z. harp
hars, z. hars
hart, z. hart
hartelik, z. hartelijk
hartens, z. schoppen
hartklopping, z. hartklopping
hartstikke, z. hartstikke, morsdood
haspelen, z. haspelen, twisten
hassens, z. hersens
haveloos, z, haveloos
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haven, z. haven 
haver, z. haver
havermout, z. havermout, mout
haze, z. haas
hazeneute, z. hazelnoot
hebben, z. hebben
hechten, z. hechten
hechting, z. hechting
heden, z. heden
heemraod, z. heemraad
heer, z. heer
heerlik, z. heerlijk
heerskop, z. heerschap
heerskup, z. heerschap
hees, z. hees, schor
heft, z. heft
heftig, z. heftig, hevig
hege, z. heg
heiblok, z. heien
heide, z. heide
heidebessem, z. heide
heidebeunder, z. heide
heien, z. heien
heil, z. heil
heiland, z. heiland
heilig, z. heil
heilige, z. heilige
heilsem, z. heilzaam
heimelik, z. heimelijk
heimwee, z. heimwee
heinde en veer, z. heinde en ver
heisteren, z. heisteren
hekel, z. hekel
hekelen, z. hekelen
hekke, z. hek
hekkepaol, z. hekkepost
hekkepost, z. hekkepost
hekse, z. heks
hel, z. hel
helemaole, z. helemaal 
helen, z. helen 
helft, z. helft 
hellevege, z. helleveeg

heilige, z. helling, scheepstimmerwerf
helm, z. helm
helpen, z. helpen
helster, z. halster
helte, z. helft
hemd, z. hemd
hemel, z. hemel
hengsel, z. hengsel
hengselmande, z. hengsel
henne, z. heen
hennegien, z. hen, wulp
herberg, z. herberg
herder, z. herder
hering, z. haring
herst, z. herfst
herstdag, z. herfst
hert, z. hert
heten, z. heten
hetsig, z. verhit
heugen, z. heugen
heugenis, z. herinnering
heulen, z. heulen
heupe, z. heup
heur, z. haar, zij
heurende, z. haar
heurzelf, z. zichzelf
heus, z. heus
heusvat, z. hoosvat
hiemen, z. hijgen
hiernaomaols, z. hiernamaals
hiernaost, z. naast
hiet, z. heet
hijsen, z. hijsen
hi’j, z. hij
hik, z. hik
Hillegien, z. Hilligje
hinderen, z. hinderen, letten
hindernisse, z. hindernis
hingst, z. hengst
hinkelen, z. hinkelen
hinken, z. hinken
hinniken, z. hinniken
hitsig, z. verhit
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hitte, z. hitte
ho!, z. halt, hou, stop
hoe, z. hoe
hoed, z. hoed
hoeg, z. huig
hoek, z. hoek
hoeke, z. haak
hoenen, z. hoe
hoepel, z. hoepel
hoepelen, z. hoepel
hoere, z. hoer
hoesten, z. hoesten
hoesterig, hoesterig
hoeve, z. hoef
hoeven, z. hoeven
hoeveule, z. hoeveel, veel
’t Hogevene, z. Hoogeveen
hokke, z. hok
hokken, z. hokken
hol, z. hol
Holland, z. Holland
hommel, z. hommel
hompe, z. homp
hondegeloof, z. hondegeloof
honderste, z. honderdste
honger, z. honger
honing, z. honing
hoofd, z. hoofd
hoofstel, z. hoofdstel
hoog, z. hoog
hoogte, z. heuvel, hoogte, omhoog
hooi, z. hooi
hooiberg, z. berg
hooibouw, z. hooitijd
hooigien, z. hooihalm
hooiige, z. hooiing
hooiing, z. hooiing
hooimiete, z. hooimijt
hooiopper, z. hooihoop in ’t land
hooiskere, z. pepernoot
hooispiere, z. hooihalm
hooiwupper, z. hoojwuper, sprinkhaan
hooizaod, z. hooizaad

hoons, z. honds
hoop, z. hoop, vlucht
hoorder, z. hoorder
hoorn, z. hoorn
hopen, z. hopen
horen, z. horen
horlozie, z. horloge
horten, z. horten
hospitaal, z. hospitaal
hossen, z. hossen
houding, z. houding
hout, z. hout
houwen, z. houden
hozen, z. hozen
huichelen, z. huichelen
hulen, z. huilen, lipm
hulp, z. hulp
hulpzelen, z. hulpzelen
huize, z. huls
hum, z. hem, zichzelf
hummel, z. hummel
humzelf, z. zichzelf
huppelen, z. huppelen
huppelpeerd, z. hobbelpaard
hure, z. huur, pacht
huren, z. huren
husien, z. huisje, schijthuis
huspot, z. hutspot
husselen, z. husselen
hussien, z. husien
hutte, z. hut
huud, z. huid
huus, z. huis, thuis
huushouwing, z. huishouding
huushouwster, z. huishoudster
huuslook, z. huislook, look
huusraod, z. huisraad
huusterig, z. huisterig
huverig, z. huiverig
huwelik, z. huwelijk
huzaar, z. huzaar
huzen, z. huizen



inpolderen, z. inpolderen 
inrekenen, z. inrekenen

-ie, z. hij insgeliek(s), z. insgelijks
iederene, z. iedereen inskinken, z. schenken
ieken, z. ijken inskrieving, z. inskrie:veng
iel, z. eelt inspan, z. eenspan, lamoen, lemoen
iemetjen, z. huiskrekel instelling, z. instelling
iepenboom, z. iep instuken, z. instuukng
ies, z. ijs interen, z. interen
iesbaan, z. baan inwijden, z. inwijden
ieskegel, z. ijskegel inzepen, z. inzepen
ieskelder, z. ijskelder 
iesnagel, z. ijsspijker 
ieverig, z. ijverig, vlijtig

inzetting, z. inzetting

iezegrim, z. izegrim 
iezel, z. ijzel, rijm

J

iezelen, z. ijzelen ja, z. ja, juist
iezelig, z. ijzel Jaanzen, z. Jansen
iezer, z. ijzer jaap, z. jaap
iezeren, z. ijzer Jaap, z. Jaap
ik, z. ik jachien, z. jachtje
ikke, z. ik jagen, z. jagen
in, z. in jak, z. jak
inboedel, z. inboedel jakkeren, z. jakkeren
inbraak, z. inbraak jakkes, z. jakkes
indertied, z. indertijd Jakob, z. Jacob
ineens, z. ineens Jannes, z. Jannes
inenen, z. ineens Jannesien, z. Jannes
influusteren, z. influisteren jannewarie, z. januari
informeren, z. informeren Jantjen, z. Jantje
ingang, z. ingang jaor, z. jaar
ingeven, z. ingeven jaorig, z. jarig
ingeving, z. ingeving jaorige, z. jarig
ingewand, z. ingewand jaorliks, z. jaarlijks
ingezetenen, z. ingezetenen japen, z. jaap
inham, z. inham jasse, z. jas
inhaolig, z. inhalig jawel, z. jawel
inkert, z. inkt je, z. Enkele grammatikale
inkomsten, z. inkomsten bijzonderheden
inkt, z. inkt jekker, z. jekker
inlègen, z. inleggen jenever, z. jenever
inlichtingen, z. inlichtingen Jenne, z. Jenne
inmaken, z. inmaken jent, z. jent



Jente, z. Jenne 
jeugdig, z. jeugdig 
jeuk, z. jeuk 
jeuken, z. jeuk 
jezelf, z. jezelf
jie, z. jij, u, Enkele grammatikale 

bijzonderheden 
jielen, z. Enkele grammatikale 

bijzonderheden 
jiezelf, z. jezelf 
jister, z. melkpark 
joelen, z. joelen 
jofel, z. jofel 
jokken, z. jokken 
jokkentjen, z. jokken 
jommes, z. immers 
jong, z. jong 
jonge, z. jongen 
jongelingsvereniging, z.

j ongelingsvereniging 
jongen, z. jongen 
jonk, z. jong 
Jouk, z. Jacob 
Joukjen, z. Jacob 
jow, z. u, Enkele grammatikale 

bijzonderheden 
jowlen, z. lieden, Enkele grammatikale 

bijzonderheden 
jowluden, z. lieden, Enkele

grammatikale bijzonderheden 
jowweng, z. Enkele grammatikale 

bijzonderheden 
jowzelf, z. jezelf 
Joochem, z. Jochem 
jood, z. jood 
juffen, z. jufm  
juffer, z. juffer 
juffrouw, z. juffer 
juk, z. juk
julen, z. Enkele grammatikale 

bijzonderheden 
juli, z. juni
jullen, z. Enkele grammatikale

bijzonderheden 
juni, z. juni 
jus, z. jus
jutten, z. hozen, jutten 
juttepere, z. juttepeer 
juust, z. juist 
juustement, z. juist

K

kaai, z. kaai 
kaak, z. kaak 
kaal, z. kaal 
kaamfer, z. kamfer 
kaans, z. kans 
kaansel, z. kansel 
kaats, z. kaats 
kabbeljauw, z. kabeljauw 
kabel, z. kabel 
kabelkouze, z. kabelkous 
kachel, z. kachel 
kake, z. kaak 
kakelen, z. kakelen 
kakken, z. kakken 
kakkerlak, z. kakkerlak 
kakstoel, z. kakstoel 
kalekak, z. kaalekak 
kalf, z. kalf, kalven 
kalmeren, z. kalmeren 
kalmoes, z. kalmoes 
kalmpies, z. kalmpjes 
kalven, z. kalven 
kamer, z. kamer 
kamme, z. kam 
kammen, z. kam 
kammenet, z. kabinet 
kammeraod, z. kameraad 
kanis, z. kaanes 
kanker, z. kanker 
kanne, z. kan 
kant, z. kant 
kantelen, z. kantelen



kantjen, z. last
kantoor, z. kantoor
kantskuppe, z. schop
kaone, z. kaan
kaore, z. kaar
kaorig, z. karig
kaorte, z. kaart
kaper, z. kaper
kappe, z. kap
kappen, z. kappen
kapper, z. kapper
kapsienders, z. capucijners
kaptaol, z. kapitaal
kaptein, z. kapitein
karbenaode, z. karbonade
karig, z. karig
karkas, z. karkas
karnemelk, z. karnemelk
karnen, z. karnen
karre, z. kar
karremelk, z. karnemelk
karremelksebri’j, z. brij
karrevaan, z. karavaan
karwats, z. karwats
karwei, z. karwei
Kasper, z. Kasper
kaste, z. gevangenis, zitten
kastelein, z. herbergier
kater, z. kater
katte, z. kat, poes
kattekop, z. katekóp
katteliek, z. katholiek
kattestart, z. kattestaart
katule, z. katuil, uil
kauwen, z. kauwen, pruimen
kebaal, z. kabaal
kebouter, z. kabouter
kedde, z. hit, kedde
kedetjen, z. kadetje
keel, z. keel
keep, z. kerf
keer, z. keer
keerze, z. kaars

keet, z. keet 
keffen, z. keffen 
keie, z. kei 
keizer, z. keizer(in) 
keizerinne, z. keizer(in) 
kejakjen, z. cognacje 
kejuut, z. kajuit
keldermotte, z. keldermot, pissebed
keiender, z. kalender
kelera, z. cholera
keliek, z. koliek
kelomkachel, z. kolomkachel
kemedie, z. komedie, toneel
kemies, z. kommies
kemiesbrood, z. kommies
kemille, z. kamille
kemme, z. kam
kemmen, z. kam
kemphane, z. kemphaan
keneel, z. kaneel
kennen, z. kennen
kennis, z. kennis
kenon, z. kanon
keper, z. keper
kepok, z. kapok
kepot, z. kapot, stuk
keraozie, z. courage
kerel, z. kerel
keren, z. keren
kerfstok, z. kerfstok
kerk, z. kerk
kerkbuurt, z. buurt
kerkeraod, z. kerkeraad
kerkganke, z. gang
kermen, z. kermen
kermis, z. kermis
kerse, z. kers
kerspel, z. kerspel
kerstaovend, z. kerstavond
kerstdagen, z. kerstmis
kersttied, z. kerstmis
kerve, z. kerf
kerven, z. kerven
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keset, z. korset
kesjoe, z. taan
kestanje, z. kastanje
kestanjeboom, z. kastanje
kesteel, z. kasteel
ketel, z. ketel
ketier, z. kwartier
ketoen, z. katoen
ketoenen, z. katoen
ketrolle, z. katrol
ketten, z. ketting
ketter, z. ketter
keugien, z. kalf
keuken, z. keuken
keunst, z. kunst
keunstmesse, z. kunstmest
keuper, z. koper
keur, z. keur
keuren, z. keur
keuring, z. keur
keus, z. keur
keutel, z. keutel
keuterboertje, z. keuterboertje
keuvelen, z. keuvelen
keuze, z. keur
keviet, z. vaalt
keze, z. kaas
kezeraspe, z. kaasrasp, rasp 
kezien, z. kozijn 
kezies, z. hondsdraf 
kibbelen, z. kibbelen 
kiedelen, z. kietelen 
kieken, z. kijken 
kiel, z. kiel 
kiele, z. kiel 
kielegoed, z. kielegoet 
kielen, z. kietelen 
kiemen, z. kiemen 
kiend, z. kind 
kiendsdeel, z. kindsdeel 
kiens, z. sufferig 
kiepe, z. kip
kiepekermis, z. kippekermis

kiepenest, z. kippenest 
kiepenust, z. kippenest 
kiephókke, z. kippenhok 
kiere, z. kier
kieskauwen, z. kieskauwen 
kieuwe, z. kieuw 
kiewiet, z. kievit 
kieze, z. kies
kiezelsteen, z. kiezelsteen
kiezen, z. kiezen
kift, z. kift
kiften, z. kift
kikker, z. kikker
kikkerdrille, z. dril
kikkerrit, z. kikkerrit
kimme, z. kim
kinken, z. kinkng
kinkhoorn, z. kinkhoorn
kinne, z. kin
kinnebak, z. kinebak
kinnebakshammegien, z. kinebak
kipkarre, z. kipkar
kippe, z. kap
kippien, z. kipien
kiste, z. kist
kitsen, z. kitsn
kittelorig, z. kittelorig
Klaas, z. Klaas
klacht, z. klacht
kladde, z. klade, zak
klagen, z. klagen
klagerig, z. klaagereg
klampe, z. klamp
klank, z. klank
klaor, z. klaar, louter
klaore, z. klare
klaoren, z. klaren
klaor kriegen, z. genezen
klaortjen, z. klare
Klaos, z. Klaas
Klaozien, z. Klaasje
klap, z. klap
klaplopen, z. klaplopen
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klapmande, z. klapmande 
klappe, z. klape 
klappen, z. klappen 
klasse, z. klas 
klauteren, z. klauteren 
klauwe, z. klauw 
klauwen, z. klauteren 
klaver, z. klaver 
klavers, z. schoppen 
Klazien, z. Klaasje 
kleed, z. kleed
kleedwagen, z. huifwagen, kleedwagen
kleermakeri’je, z. kleermakerij
klef, z. klef
klei, z. klei
klein, z. klein
kleine, z. kind, kleine
kleinigheid, z. kleinigheid
kleinzerig, z. kleinzerig
klem, z. klam
klemme, z. klem
klemmen, z. klemmen
klemmig, z. klam
kleppe, z. klep
kleppen, z. klepm
klepperen, z. klepperen
kleren, z. kleding, kleren
klerk, z. klerk
klets, z. klets
kletsen, z. kletsen
kletskop, z. kletskop
kletteren, z. kletteren
kleumen, z. kleumen
kleur, z. kleur
kleveklasse, z. kleefkruid
kleven, z. kleven
kleverig, z. klef
kliederig, z. kliederig
kliekjen, z. kliekje
kliere, z. klier
klikken, z. klikken
klikspaone, z. klikspaan
klim, z. klim

klimaat, z. klimaat
klimmen, z. klauteren, klimmen
klinke, z. klink
klinken, z. klinken
klinker, z. klinkersteen
klinknagel, z. klinknagel
kliswortel, z. klitwortel
klodder, z. klodder
klokhenne, z. kloek
klokhuus, z. klokhuis
klokke, z. klok
klompe, z. klomp
klonte, z. klont
kloot, z. kloot
klootzak, z. klootzak
kloppen, z. kloppen, klutsen
kloris, z. sul
klosse, z. klos
klossen, z. klutsen
klove, z. kloof
kloven, z. kloven
klungel, z. klungel
klungelen, z. klungelen
klungeleri’jgies, z. klungel
klussen, z. klutsen
klute, z. kluit
kluven, z. kluiven
kluwen, z. kluwen
knaal, z. kanaal
knaap, z. knaap
knabbelen, z. knabbelen
knagen, z. knagen
knakken, z. knakken
knakworsien, z. knakworst
knal, z. knal
knap, z. knap
knapenverenige, z. knapenvereniging
knapenvereniging, z. knapenvereniging
knappen, z. knappen
knarpen, z. knarpen, knerpen
knars, z. kraakbeen
knassen, z. knarsen
knassetannen, z. knarsetanden
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knaster, z. knaster
knauw, z. knauw
knauwen, z. knauwen
knecht, z. knecht
kneden, z. kneden
kneep, z. kneep
Knelis, z. Cornelis
Knelissien, z. Cornelis
knellen, z. knellen
knerpen, z. knerpen
kneuzen, z. kneuzen
kniene, z. konijn
kniep, z. kneep
kniepblaore, z. bloedblaar
kniepen, z. knijpen
knieperd, z. gierigaard
knieperig, z. gierig
kniepertjen, z. ijzerkoek, knijpertje
knieptange, z. nijptang
kniezen, z. kniezen
knije, z. knie
kni’je, z. knie
knikken, z. knikken
knikker, z. knikker
knikkerbule, z. buil
knikkeren, z. knikker
knip, z. knip
knipmusse, z. knipmuts
knippe, z. knip
knippen, z. knippen
knipslag, z. knipslag
knoeien, z. knoeien
knoeste, z. knoest
knöffelig, z. knöfeleg
knol, z. knol
knolle, z. knol
knolrediesien, z. radijs
knoop, z. knoop
knopen, z. knopen
knoppe, z. knop
knorren, z. knorren
knot, z. knot
knotwilge, z. knot

knukkel, z. knokkel 
knul, z. knul 
knuppel, z. knuppel 
knusselen, z. knutselen 
knuuste, z. knuist 
koe, z. koe 
koegel, z. kogel 
koeke, z. koek 
koekeloeren, z. koekeloeren 
koekjestromme, z. trom 
koekoek, z. koekoek 
koelen, z. koelen 
koelte, z. bries, koelte 
koemen, z. komen 
koepel, z. koepel 
koeren, z. koeren 
koers, z. koers 
koest, z. koest 
koeterwaals, z. koeterwaals 
koetse, z. koets 
koevel, z. huid 
koevleis, z. rundvlees 
koffer, z. koffer 
koffie, z. koffie 
koffiedik, z. dik 
koffiezeve, z. zeven (ww) 
kok, z. kok 
koken, z. koken 
koker, z. koker 
kokes, z. kokos 
kokesneute, z. kokos 
kokhalzen, z. kokhalzen 
kokkerd, z. kokkerd 
kokkerellen, z. kokkerellen 
kokmeeuw, z. meeuw 
kokmeeuwe, z. kokmeeuw 
kolder in de kop, z. kolder 
kolen, z. kolen 
kolf, z. kolf 
kolk, z. kolk 
kolle, z. kol
komkommer, z. komkommer 
komma, z. komma



komme, z. kom
komof, z. komaf
komplementen, z. komplimenten
komplot, z. komplot
komst, z. komst
konfoor, z. komfoor
koniginne, z. koningin
konikriek, z. koninkrijk
koning, z. koning
koninkriek, z. koninkrijk
konkelefoezen, z. kónkelefoe:zn
konkelen, z. konkelen
konte, z. kónte
kooi, z. kooi
kool, z. kool
koolplante, z. plant
koolteer, z. koolteer
koopgoed, z. confectie
kooplieden, z. kooplui, lieden
koor, z. koor
koord, z. koord
koorde, z. koord
koorse, z. koorts
kop, z. hoofd, kop
kopen, z. kopen
koper, z. koper
kopien, z. koopje
koppel, z. groep, koppel, kudde, toom
koppien dukelen, z. kopje buitelen
koppig, z. koppig
kopstuk, z. kopstuk, stijfkop
korape, z. knol, koolraap, raap
korf, z. korf
kornuten, z. kornuiten
korperaal, z. korporaal
korrel, z. korrel
korste, z. korst
kort, z. kort
kortens, z. onlangs
korte veger, z. stoffer
korting, z. korting
kosber, z. kostbaar
kossien, z. kap

kost, z. kost
kosten, z. gelden, kosten 
koster, z. koster 
kote, z. koot 
kotsen, z. kotsen 
koud, z. koud 
koude, z. koude 
kouwe, z. kooi 
kouwelik, z. kouwelijk 
kouwerig, z. kouwelijk 
kouze, z. kous 
kouzeband, z. kouseband 
kraaie, z. kraai 
kraaien, z. kraaien 
kraans, z. krans 
krabbe, z. krab, schram 
krabbelen, z. krabbelen 
krabben, z. krabben 
kraf, z. karaf 
kraft, z. karaf 
krage, z. kraag 
kragebotjen, z. sleutelbeen 
kragge, z. krag 
Kraggenburg, z. krag 
krakeling, z. krakeling 
kraken, z. kraken 
krale, z. kraal 
kralen, z. snoer 
kramme, z. kram 
kramp, z. kramp 
krane, z. kraan
kranewaken, z. kraanewaakng
krante, z. krant
kraom, z. kraam
krap, z. krap
krappe, z. krap
kras, z. kras
krasse, z. kras
krassen, z. krassen
kregel, z. kregel
krek, z. krek, precies
kreng, z. kreng
krenken, z. krenken
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krente, z. krent
krentebollegien, z. böle, brood
krentebroodjen, z. krentebroodje
krentekakker, z. bangerd, krentekakker
krenterig, z. krenterig
kreukels, z. kreukels
kreunen, z. kreunen, steunen
kreupel, z. kreupel
kribbig, z. kribbig
kriebelen, z. kriebelen
kriegelig, z. kregel
kriegen, z. krijgen
De Krieger, z. krijger
krieger de man, z. krijgertje
kriegertjen, z. krijgertje
kriet, z. krijt
krieten, z. krijten
krimmelieken, z. krimeliekng
krimmeneel, z. krimeneel
krimmeneerderig, z. krimeneerdereg
krimp, z. krimp
krimpen, z. krimpen
kring, z. kring
krioelen, z. krioelen
krip, z. krip
kriskras, z. kriskras
krispenderen, z. krispendeern
kroeg, z. herberg
kroep, z. croup
kroes, z. kroes, kroos
krokedille, z. krokodil
krokus, z. krokus
krom, z. krom
krompoot, z. krómpoot(e)
krompote z. krómpoot(e)
krone, z. kroon
kronkelen, z. kronkelen
kroos, z. kroos
kroost, z. kroost
kroppe, z. krop, wreef
krot, z. krot
krubbe, z. krib
krubbebieter, z. kribbebijter

krudendokter, z. kruid
kruderig, z. kruid
kruie, z. kruiwagen
kruien z. kruien
kruiwagen, z. kruiwagen
krujjen, z. kruien
kruke, z. kruik
krukke, z. kruk
kruien, z. kruuln
krulle, z. krul
krullig, z. krullig
krummel, z. kruimel
krummelderi’je, z. kruimel
krummelig, z. kruimel
krupen, z. kruipen
kruud, z. kruid
kruus, z. kruis
kruut, z. kruid
kruzebeie, z. kruisbes
kruzemunt, z. kruizemunt
kubbe, z. kub(be)
kuchelen, z. kucheln
kuier, z. kuieren, wandelen
kuieren, z. kuieren, wandelen
kuif, z. kuif
kuken, z. kuiken
kule, z. kuil
kulen, z. kuuln
kundig, z. bekend, kundeg
kunnen, z. kunnen
kupe, z. kuip
kupen, z. kuiper
kuper, z. kuiper
kure, z. kuur
kurke, z. kurk
kus, z. kus, zoen
kussen, z. kussen
kussensloop, z. kussensloop
kust, z. kust
kutte, z. kute
kuum, z. kuum, mat
De Kuunder, z. Kuinre
Kuunderse, z. Kuinre



Kuunderskaans, z. schans 
Kuundersman, z. Kuinre 
kuut, z. kuit
kwaanswies, z. kwansuis, quasi
kwabaol, z. kwaboal
kwabbe, z. kwab
kwak, z. kwak
kwaken, z. kwaken
kwakerd, z. kwaker
kwakerig, z. kwaakereg
kwakkelen, z. kwakkelen
kwakken, z. kwakken
kwaliteit, z. kwaliteit
kwalle, z. kwal
kwalster, z. kwalster
kwaod, z. boos, kwaad
kwaodskiks, z. kwaadschiks
kwaodzeer, z. kwoatseer
kwaoie, z. kwaaie
kwaole, z. kwaal
kwaolik, z. kwalijk
kwart, z. kwart
kwartaol, z. kwartaal
kwartel, z. kwartel
kwartelen, z. kwarteln
kwartjen, z. kwartje
kwast, z. kwast
kwaste, z. kwast
kwellen, z. kwellen
kwene, z. kweene
kwetier, z. kwartier
kwibus, z. kwibus
kwiek, z. kwiek
kwielderig, z. kwijlend
kwiele, z. kwijl
kwielen, z. kwijl
kwiet, z. kwijt
kwikstaartjen, z. akkermannetje 
kwispeldoor, z. kwispedoor 
kwispelen, z. kwispelen 
kwitaanzie, z. kwitantie

L

la, z. lade
laat, z. laat
lach, z. lachen
lachen, z. lachen
laden, z. laden
lading, z. lading
laf, z. zoutarm
lage, z. laag (zn)
laken, z. laken
lakenvelder, z. lakenvelder
lakken, z. lakken
lam, z. lam (jong schaap), lam (bn)
lamlul, z. lammeling
Lammegien, z. Lammigje
lammeling, z. lammeling
lammenaodig, z. lammenadig
lampe, z. lamp
lamstraol, z. lamstraal, straal
lamzak, z. lapzak
land, z. land, weide
landbouw, z. landbouw
landelik, z. landelijk
landeri’jen, z. landerijen
Landveno, z. Ambt-Vollenhove
lang, z. lang
langes, z. langs
langsem, z. langzaam
languut, z. languit
lankwagen, z. lankwaagng
lanteern, z. lantaren
lanteernopsteker, z. lantaarnopsteker
laodeur, z. laat door
laoten, z. laten
lap, z. lap
lappe, z. lap
lappen, z. lap
lapzak, z. lapzak
lasse, z. las
lassen, z. las
last, z. last
laster, z. laster
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later, z. laat 
latertjen, z. latertje 
latte, z. lat 
lauw, z. lauw 
laveren, z. laveren 
lawaai, z. lawaai 
lazerus, z. lazarus 
leb, z. leb 
lebkalfien, z. leb 
lebmage, z. leb 
ledder, z. ladder 
ledekant, z. ledikant 
ledemaoten, z. ledematen 
leden, z. lichaam 
leden, z. geleden 
leeg, z. ledig 
leeg, z. laag (bn) 
leegte, z. laagte 
leem, z. leem 
leen, z. leen 
leep, z. leep, slim 
leerlappe, z. lap, zeem 
leerling, z. leerling 
leertjen, z. leertje 
leerze, z. laars 
leest, z. leest 
leeuw, z. leeuw 
leeuwerek, z. leeuwerik 
lef, z. durf, lef 
légen, z. leggen, liggen 
lei, z. lei 
leide, z. leidsel 
leideband, z. leiband 
leiden, z. leider 
leiding, z. leiding 
leilatte, z. liniaal 
leins, z. lens (bn) 
leinze, z. lens (zn) 
lek, z. lek 
lekaal, z. lokaal 
lekeur, z. likeur 
lekkazie, z. lekkage 
lekken, z. lekken

lekker, z. lekker 
lel, z. lel 
lelie, z. lel
De Lemmer, z. Lemmer
Lende, z. Linde
lenen, z. lenen
lengen, z. lengen
lengte, z. lengte
lenig, z. lenig
lennen, z. lenden
lente, z. lente
lepel, z. lepel
lepelrek, z. lepelrek
leperd, z. leperd
leppen, z. leppen
leraar, z. leraar
leren, z. leren, studeren
lesaovens, z. laatst
lesdaas, z. laatst
lesse, z. les
lessel, z. letsel
lessenaar, z. lessenaar
lessend, z. laatst
leste, z. laat
letten, z. letten
letter, z. letter
letteren, z. borduren
letterlappe, z. borduurlap
leugen, z. leugen
leugenaor, z. leugenaar
leugenbalg, z. leugenaar
leuk, z. leuk
leunen, z. leunen
leuning, z. leuning
leut, z. leut
leuteren, z. leuteren
leuze, z. luns
leven, z. leven
levend, z. levend
levendig, z. levend, levendig
levensonderhoud, z. levensonderhoud
lever, z. lever
leveren, z. leveren
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levertraon, z. traan 
lezen, z. lezen 
lichem, z. lichaam 
licht, z. licht 
lichter, z. lichter 
lid, z. deksel, lid 
lidmaot, z. lidmaat 
lieden, z. lijden 
lief, z. lief, lijf 
liefien, z. lijfje 
liegen, z. liegen 
liek, z. gelijk, liek, lijk 
liekdoorn, z. likdoorn 
lieken, z. lijken 
liem, z. lijm 
liemen, z. lijm 
liende, z. lijn 
liendestok, z. liendestök 
Iieneulie, z. lijnolie 
lienkoeke, z. lijnkoek 
lienzaod, z. lijnzaad 
liere, z. draaiorgel, lier 
lies, z. lies 
lieste, z. lijst 
liester, z. lijster
lievenheersbezien, z. lieveheersbeestje 
lieverlee (van), z. langzamerhand, 

lieverlede (van) 
ligging, z. ligging
lijdensgeskiedenis, z. lijdensgeschiedenis
lijn, z. lijn
li’j, z. lij, luw
li’jte, z. lij, luwte
likjen, z. likjen
likken, z. likken
lillik, z. lelijk
lillikerd, z. lelijkerd
limenade, z. limonade
lindeboom, z. lindeboom
liniaal, z. liniaal
links, z. links
lint, z. lint
lippe, z. lip

lippen, z. huilen, krijten, lipm, schreien
litteken, z. litteken
lobbes, z. lobbes
lodderein, z. eau de cologne
lodderig, z. lodderig
loeder, z. loeder
loegen, z. loegen
loenzen, z. loenzen
loer, z. loer
loeren, z. loeren
loevert, z. luw
lof, z. lof, loof
log, z. log
lok, z. lok
lok, z. lókjen
lokke, z. lok
lokken, z. lokken
lol, z. lol
lomp, z. lomp
lomperd, z. lomperd
lonen, z. lonen
longe, z. long
lood, z. lood
loods, z. loods (schuur), loods (gids te 

water)
loodsen, z. loods (gids te water)
loof, z. loof
loon, z. loon
loop, z. diarree, loop
loot, z. loot
lopen, z. lopen, wandelen 
loper, z. loper 
lorre, z. trekkar 
los, z. los, open 
loslievig, z. loslijvig 
lossen, z. lossen 
lot, z. lot 
lotten, z. loten 
lotteri’je, z. loterij 
louter, z. louter 
lozen, z. lozen 
lozeren, z. logeren 
lubben, z. lubben



lucefers, z. lucifer 
lucht, z. geur, licht, lucht 
luchten, z. donder, licht, luchten, 

weerlichten 
luchtig, z. licht
luden, z. bengelen, luiden, lui (lieden)
lui, z. lui (lieden), lui (traag)
luiaard, z. luiaard
luibuis, z. luiaard
luibuizen, z. buizen
luier, z. luier
luilak, z. luiaard
luiwagen, z. luiwagen
luiwammes, z. luiaard
lukjen, z. gelukje
lukken, z. gelukken
lulle, z. lui
lullen, z. lullen
lummel, z. lummel
lurken, z. lurken
lusse, z. lus
lussen, z. lusten
lust, z. lust
luuk, z. luik
luus, z. luis
luusteren, z. luisteren
luxe, z. luxe
luzebos, z. luizebos

M

maak, z. maak 
maaksel, z. maaksel 
m aandag, z. maandag 
maans, z. mans 
maar, z. maar
maatskappij, z. maatschappij 
maauwen, z. miauwen 
maauwerd, z. miauwer 
maauweren, z. miauwen 
macht, z. macht 
machtig, z. machtig

mad, z. mad 
made, z. made 
maffen, z. maffen 
mage, z. maag 
magen, z. mogen 
mager, z. mager 
mahonie, z. mahonie 
mak, z. mak 
maken, z. maken
makkelik, z. gemakkelijk, makkelijk 
mal, z. mal 
malen, z. malen 
malheur, z. ongeluk 
maling, z. maling 
mallejan, z. mallejan 
mallemeulen, z. draaimolen, mallemolen 
malligheid, z. malligheden 
man, z. iemand, man 
mande, z. mand 
manege, z. manege 
manen, z. manen (om geld) 
mangels, z. amandelen 
mangelwortel, z. voederbiet 
maning, z. waarschuwing 
mank, z. mank 
mankeliek, z. melancholisch 
mankement, z. mankement 
manluden, z. lieden, lui (lieden), manlui 
mantel, z. mantel 
maol, z. maal 
maoltied, z. maaltijd 
maond, z. maand 
maone, z. maan 
maonekappe, z. wintermuts 
maonen, z. maan, manen (van een paard, 

hemellichamen) 
maonhaor, z. maan 
maorn, z. goed, morgen, ochtend 
maot, z. maat 
maote, z. maat 
maoten, z. maat 
mar, z. maar 
mark, z. markt
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marmotte, z. marmot 
Marregien, z. Marrigje 
mars, z. mars 
marsepein, z. marsepein 
marsesee, z. marechaussee 
martelen, z. martelen 
massenist, z. machinist 
massinaal, z. machinaal 
mast, z. mast 
mat, z. mat 
matjedoor, z. matador 
matte, z. mat 
matteriaal, z. materiaal 
mauwen, z. mauwen, zeuren 
mauwerd, z. zeuren 
mazels, z. mazelen 
medalje, z. medaille 
medesien, z. medicijn 
mee, z. mee 
meel, z. meel 
meenemen, z. meenemen 
meens, z. iemand, mens, vrouw 
meenstens, z. minstens 
meente, z. meent
meenzenkiender, z. meenznkiender
meer, z. meer
meerkolle, z. meerkoet
meerkote, z. meerkoet
meerskuum, z. meerschuim
meerst, z. meest
meerstal, z. meestal
meert, z. maart
meestentieds, z. meestal
meester, z. meester
meet, z. meet
meeuw, z. meeuw
meevallen, z. meevallen
mei, z. mei
meid, z. dienstbode, meid 
meien, z. maaien 
meikever, z. meikever 
meiknolle, z. meiknol 
meisien, z. meisje

meisiesvereniging, z. meisje 
meitied, z. meitijd 
mejoor, z. majoor 
mekaar, z. elkaar 
mekeren, z. mankeren 
mekering, z. mankeren, ongesteldheid 
melden, z. melden 
melk, z. melk 
melken, z. melken 
melkerstied, z. melktijd 
melkfebriek, z. melkfabriek 
melknappe, z. melknap 
melkrak, z. melkrek, rek 
melkzeve, z. zeven (ww) 
melkzi’je, z. zeven (ww) 
menaar, z. elkaar 
menaozie, z. menage 
meneer, z. meneer 
menen, z. menen 
meneuvers, z. manoeuvres, 

voorbereidingen 
mengel, z. mengel 
mengen, z. mengen 
menie (roje), z. menie 
meniere, z. manier 
menigte, z. menigte 
mennen, z. mennen 
menuut, z. minuut 
mep, z. mep 
Meppel, z. Meppel 
merakel, z. mirakel 
meren, z. meren
merendeels, z. grotendeels, merendeels
merine, z. marine
merk, z. merk
merken, z. merken
merrie, z. merrie
mes, z. mes
mesbulte, z. mestvaalt, vaalt 
meseren, z. marcheren 
mesine, z. machine 
mesjester, z. manchester 
meskalf, z. mestkalf
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messe, z. mest
messelaar, z. metselaar
messelen, z. metselen
mesten, z. mesten
mesvorke, z. greep
met, z. met
metaal, z. metaal
meten, z. meten
meter, z. meter
metor, z. motor
metrasse, z. matras
metroos, z. matroos
metselaar, z. metselaar
metselen, z. metselen
metworst, z. metworst
meubel, z. meubel
meude, z. moe
meug, z. meug
meulen, z. molen
meune, z. meun
mevrouw, z. mevrouw
mica, z. mica
middag, z. middag
middel, z. middel
midden, z. midden
middendeur, z. middendoor
mieden, z. mijden
miege, z. aal, urine
miegen, z. pissen, wateren
miemeren, z. malen
mien, z. ik, mijn (bez.vnw), mijn (zn)
miende, z. mijn (bez.vnw)
mienen, z. mijn (bez.vnw), mijnen (ww)
mienende, z. mijn (bez.vnw)
miere, z. mier
miers, z. mierzoet
miet, z. mijt
miete, z. mijt
mieter, z. mieter
mieters, z. mieter
mietig, z. mijt
miggelen, z. migeln
miggelig, z. migeln

mi’j, z. ik, mij 
mikke, z. brood, mik 
mikken, z. mikken 
mikmak, z. mikmak 
mild, z. mild 
miljoen, z. miljoen 
milt, z. milt 
min, z. gemeen, min 
minnig, z. min 
misdaod, z. misdaad 
misskien, z. misschien 
mist, z. mist 
misten, z. missen 
mistig, z. nevelig 
mit, z. mee, met 
miteen, z. meteen 
mitnemen, z. meenemen 
mizerabel, z. miserabel 
moblizasie, z. mobilisatie 
modder, z. bagger, modder 
mode, z. mode 
moed, z. moed 
moeder, z. moeder 
moedertaal, z. moedertaal 
moedervlek, z. moedervlek 
moedervlekke, z. moedervlek 
moedwillig, z. moedwillig 
moer, z. moeder, moer 
moere, z. moer 
moerstaal, z. moedertaal 
moes, z. moes 
De Moespot, z. moes 
moeten, z. moeten 
moetjen, z. moeten 
mof, z. mof 
moffelen, z. moffelen 
mogelik, z. mogelijk 
molle, z. mol 
mollebulte, z. molshoop 
mollenknippe, z. knip 
mollespoor, z. molsgang 
molm, z. molm
mombak, z. masker, mombakkes



mompelen, z. mompelen
mond, z. mond
mondig, z. mondig
monnik, z. monnik
monster, z. monster
monter, z. monter
mooi, z. mooi
mooipraoten, z. vleien
moord, z. moord
moordenaor, z. moordenaar
moppien, z. koek, mopje
mores, z. mores
morgen, z. morgen, ochtend
mormel, z. mormel
morsdood, z. morsdood
mos, z. mos
mossepot, z. morsepot
mossepotten, z. morsepot
mosterd, z. mosterd
mot, z. mot
mote, z. moot
moter, z. motor
moterfiets, z. motor
motjen, z. mot
motregen, z. motregen
motregenen, z. motregen
motte, z. mot, zeug
motten, z. knoeien, morsen
motule, z. mot
mouwe, z. mouw
mudde, z. bunzing, mud
muddejacht, z. bunzing
muddejagen, z. bunzing
mudhond, z. bunzing
mugge, z. kamervlieg, mug, vlieg
muizen, z. eten, muizen
mujlik, z. moeilijk
mujte, z. moeite
mulder, z. molenaar
mule, z. muil, slof
mummelen, z. mummeln
munt, z. munt
mure, z. muur

murg, z. merg 
murgpupe, z. mergpijp 
murmereren, z. morren 
muske, z. mus 
musse, z. muts 
mussien, z. dikkop, musien 
muulband, z. muilband 
muus, z. muis

N

’n, z. een, verleden, zijn (bez.vnw)
naam, z. naam
naar, z. naar
nachsem, z. nacht
nacht, z. nacht
nachtegaal, z. nachtegaal
nachtjak, z. nachtjak
nachtmaol, z. nachtmaal
nachtwacht, z. nachtwacht, wacht
nagel, z. nagel
nakend, z. naakt
namelik, z. namelijk
namens, z. namens
nao, z. na, nader
naod, z. naad
naoder, z. nader
naoderen, z. naderen
naoderhand, z. naderhand
naogaon, z. nagaan
naogrös, z. etgarde
naogrus, z. etgarde, nagras
naojaor, z. najaar
naokieken, z. nakijken
naolaoten, z. nalaten
naolaotenskap, z. nalatenschap
naolappen, z. nalappen
naolde, z. naald
naolopen, z. nalopen
naor, z. naar
naorgelang, z. naargelang 
naost, z. naast
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naozaot, z. nazaat 
nappe, z. nap 
narcis, z. narcis 
narren, z. arren 
nat, z. nat 
nauw, z. nauw 
nauweliks, z. nauwelijks 
nave, z. naaf 
navel, z. navel 
Nederland, z. Nederland 
nee, z. neen 
neer, z. neer
neerflappen, z. neervallen 
neerlègen, z. neerleggen 
neerplakken, z. neerleggen 
neersmieten, z. neersmijten 
neervallen, z. neervallen 
neetoor, z. neet 
nefien, z. mug 
negen, z. negen 
negende, z. negen 
negenoge, z. negenoog 
neger, z. neger 
negeren, z. negeren 
negozie, z. negotie 
neien, z. naaien 
neiging, z. neiging 
neiring, z. naairing 
neister, z. naaister 
nekke, z. nek 
nel, z. nel
Nellegien, z. Nelligje 
nemen, z. nemen 
nergens, z. nergens 
nering, z. nering 
nerve, z. nerf 
nest, z. nest 
net, z. net (zn) 
net, z. juist, net 
netaris, z. notaris 
nete, z. neet 
netjes, z. netjes 
netuur, z. natuur

netuurlik, z. natuurlijk
netzelde, z. hetzelfde
netzo, z. netsoo
neuken, z. neuken
neumen, z. noemen
neuren, z. neuren
neute, z. noot (vrucht)
neuteboom, z. noteboom
neutemuskaot, z. notemuskaat
neuze, z. neus
neve, z. neef
nichte, z. nicht
nied, z. nijd
niedig, z. nijdig
niere, z. nier
niettemin, z. niettemin
ni’j, z. nieuw, volgende
ni’jermoods, z. nieuwmodisch
ni’jgien, z. nieuwtje
ni’jigheid, z. nieuwigheid
ni’jjaor, z. nieuwjaar
ni’jmelkt, z. ni-jmelkt
ni’js, z. nieuws
ni’jskierig, z. nieuwsgierig
ni’jstad, z. zuiden
nikkel, z. nikkel
nikken, z. knikken
niks, z. niets
nippen, z. nijpen
nippertjen, z. nippertje
nodig, z. nodig
noeste, z. noest
nog, z. nog
nok, z. nok
nokke, z. nok
nommer, z. nummer
nonne, z. nóne
nood, z. nood
noodweer, z. noodweer
noodzakelik, z. noodzakelijk
nooit, z. nooit
noord, z. Noorden
noorden, z. Noorden, zuiden



Noordende, z. eind, zuiden 
noppe, z. nop 
nors, z. nors 
nortig, z. nórteg 
nosselig, z. wrevelig 
notaris, z. notaris 
note, z. noot (muziek) 
now, z. nu
nucht, z. genoegen, nugt
nuchter, z. nuchter
nukke, z. nuk
nul, z. nul
nusselen, z. nestelen
nust, z. nest
nustei, z. nestei
nustekuken, z. nustekuukng
nut, z. nut
nuver, z. netjes

O

och, z. och
ocheerik, z. heer, och
ociaan, z. oceaan
oefenen, z. oefenen
of, z. af, of
ofbraak, z. afbraak
ofbrannen, z. afbranden, verbranden
ofbreken, z. afbreken
ofdanken, z. afdanken
ofdekken, z. afdekken
ofdelige, z. afdeling
ofdeling, z. afdeling
ofdingen, z. afdingen, dingen
ofdoen, z. afdoen
ofdraoden, z. afhalen, afrafelen
ofdreien, z. afdraaien
offer, z. offer
offronteren, z. beledigen
ofgappen, z. afgappen
ofgeren, z. afgeren
ofgeskeiden, z. Gereformeerd

ofgeskeidenen, z. afgescheidenen 
ofgeunst, z. afgunst 
ofgieten, z. afgieten 
ofhandig, z. afhandig 
ofhangen, z. afhangen 
ofhaolen, z. afhalen 
ofhelpen, z. afhelpen 
ofhouwen, z. afhouden 
ofkitsen, z. kitsn 
ofkluven, z. kluiven 
ofknibbelen, z. knibbelen 
oflègen, z. afleggen 
oflopen, z. aflopen 
ofluchten, z. afluchten, licht 
ofmaken, z. afmaken 
ofnemen, z. afnemen 
ofniefelen, z. afgappen 
ofpoedelen, z. poedel 
ofraanselen, z. afranselen 
ofrabbelen, z. rabeln 
ofrafelen, z. afrafelen 
ofraffelen, z. rabeln 
ofrastering, z. afrastering 
ofrefelen, z. afrafelen 
ofrekenen, z. afrekenen 
ofrikken, z. omheinen, rik 
ofrikking, z. afrastering 
ofritsen, z. afritsen 
ofrossen, z. rossen 
ofskieten, z. afschieten 
ofskroeven, z. afschroeven 
ofslanken, z. afslanken 
ofsluten, z. afsluiten 
ofsnieden, z. afsnijden 
ofspannen, z. span 
ofspraakjen, z. afspraakje 
ofstand, z. afstand 
ofstelen, z. afstelen 
ofstoffen, z. stoffen 
ofstreupen, z. afstropen 
ofstrieden, z. ontstrijden, strijden 
ofstrupen, z. stropen 
oftokken, z. aftroggelen
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oftroggelen, z. aftroggelen
ofvoeren, z. afvoeren
ofzetter, z. afzetter
oge, z. oog
ogelik, z. ooglijk
ogenblik, z. ogenblik
ogenskouw, z. ogenschouw
ojewup, z. oojewup, wip
ok, z. ook
oksel, z. oksel
olifant, z. olifant
olik, z. olijk
oma, z. oma
ome, z. oom
omezegger, z. oomzegger 
omhakken, z. vellen 
omheining, z. rik
omhenne (d’r), z. drómhene, er omheen 
omme, z. om 
ommedreien, z. keren 
ommeloper, z. omloop 
ommeroepen, z. omroepen 
ommespitten, z. omspitten 
omstreeks, z. omstreeks 
om toch, z. óm tóch 
on, z. ón
onbekwaom, z. onbekwaam 
onbeskoft, z. onbeschoft 
ondanks, z. ondanks 
onder, z. onder
onderdeure, z. deur, onderdeur 
onderduums, z. stiekem 
ondergoed, z. ondergoed 
onderhaans, z. onderhands 
onderlage, z. onderlaag 
onderleggers, z. onderlaag 
onderlest, z. onlangs 
onderliefien, z. lijfje 
ondermaots, z. ondermaats 
ondermeester, z. onderwijzer 
ondermelk, z. ondermelk 
onderoonzien, z. onderonsje 
ondersteboven, z. ondersteboven

onder strieken, z. strijken
ondervienen, z. ondervinden
onderweg, z. onderweg
onderwegens, z. onderweg, weg
onderwerp, z. onderwerp
onderwiel, z. onderwijl
onderwiezer, z. onderwijzer
ondeugend, z. ondeugend
ondiep, z. ondiep
oneven, z. even
ongedaon, z. ónggedoan
ongeliek, z. ongelijk
ongelovig, z. ongelovig
ongeluk, z. ongeluk
ongelukkig, z. ongelukkig
ongemak, z. ónggemak
ongenaodig, z. ongenadig
ongetrouwd, z. getrouwd, ongetrouwd
ongeveer, z. ongeveer
onkosten, z. onkosten
onnozel, z. onnozel
ontdaon, z. ontdaan
ontglissen, z. óntglisn
ontgrujjen, z. ontgroeien
ontkrupen, z. kruipen, óntkruupm
ontvangen, z ontvangen
ontwikkeling, z. ontwikkeling
onvewachs, z. onverwachts
onweer, z. onweer
onweersslag, z. donder, onweersslag
ooglappe, z. ooglap
oogst, z. oogst
ooievaar, z. ooievaar
ooit, z. ooit
oom, z. oom
oomzegger, z. oomzegger 
oons, z. ons, wij 
oonze, z. ons 
oonzelig, z. goor 
oor, z. oor 
oorbelle, z. bel 
oord, z. oord 
oordeel, z. oordeel



ooriezer, z. oorijzer 
oorkruper, z. oorwurm 
oorlelle, z. lel 
oorlog, z. oorlog 
oorsprong, z. oorsprong 
oort, z. mengel, oort 
oorvege, z. oorveeg 
oorviege, z. oorveeg 
oorwurm, z. oorwurm 
oorzaak, z. oorzaak 
oost, z. oost
oosterpeerdjen, z. libelle, oosterpeertjen 
op, z. in, op 
opa, z. oma 
opbergen, z. opbergen 
opblieven, z. opblijven 
opbrannen, z. afbranden, verbranden 
opbreiden, z. breien 
opbreken, z. opbreken 
opbulken, z. opbreken 
openbaring, z. openbaring 
opereren, z. opereren 
opeten, z. opeten 
opfieteren, z. fietern, ópfietern 
opflikken, z. opflikken, oplappen 
opflikkeren, z. flikkeren, opflikkeren, 

oplappen 
opgaren, z. garen 
opgeruumd, z. opgeruimd 
opgeven, z. bloedspuwen 
opgieten, z. opgieten 
opgrujjen, z. opgroeien 
ophaolen, z. ophalen 
ophebben, z. ophebben 
ophitsen, z. hitsen 
ophogen, z. ophogen 
ophouwen, z. ophouden, uitscheiden 
opkauwen, z. opeten 
opkikkeren, z. opkikkeren 
opklaoren, z. opklaren 
opknappen, z. genezen 
opknapperspak, z. ópknaperspak 
opkoemen, z. opkomen
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opkorten, z. opraken 
oplaaien, z. oplaaien 
opladen, z. opladen 
oplazer, z. oplazeren 
oplazeren, z. oplazeren 
oplègen, z. opleggen 
oplichteri’je, z. oplichterij 
oploegen, z. loegen 
opmaken, z. opmaken 
opnemen, z. opnemen 
opneuker, z. neuken, ópneuker 
opneumen, z. opnoemen 
opnoemen, z. opnoemen 
opoe, z. oma 
oppakken, z. oprapen 
oppassen, z. oppassen 
opper, z. marechaussee, opper, zwil 
opperen, z. opperen 
opperman, z. opperman 
opporken, z. ópfietern 
oppotten, z. oppotten 
oprakelen, z. rakelen 
opraken, z. opraken 
opredden, z. beredderen, opredderen 
opredderen, z. opredderen 
opriezen, z. rijzen 
oprumen, z. opruimen 
opsieren, z. opsieren 
opskeppen, z. opscheppen 
opskepper, z. opscheppen 
opskorten, z. opschorten 
opskoten, z. schoot 
opskrieven, z. opschrijven 
opskrikken, z. opschrikken 
opspeulen, z. opspelen 
opspoelen, z. spoelen 
opsteken, z. opsteken 
opsternaot, z. obstinaat 
opstreupen, z. opstropen 
opstrieken, z. opstrijken 
opstuken, z. ophitsen, ópstuukng, 

stuiken 
optellige, z. optelling



optelling, z. optelling 
optillen, z. beuren, optillen 
optugen, z. optuigen 
opvallend, z. opvallend 
opvouwen, z. vouwen 
opvreten, z. verslinden, vreten 
opwienen, z. opwinden 
opzègen, z. opzeggen 
opzeuken, z. aanspreken, bezoeken, 

opzoeken 
opzichter, z. opzichter 
opziender, z. opziener 
opziener, z. opziener 
opzitten, z. opzitten 
oranje, z. oranje 
ordelik, z. ordentelijk 
ordentelik, z. ordentelijk 
order, z. orde 
orgel, z. orgel 
orgenist, z. organist 
ort, z. ört
Ossenzieliger, z. Blokzijl 
otter, z. otter 
otterdoks, z. orthodox 
oud, z. oud
ouderdom, z. ouderdom 
ouders, z. ouders 
ouwe, z. oude
ouweklonje, z. eau de cologne 
ouwerwets, z. ouderwets 
oven, z. oven 
over, z. over 
overbeteren, z. overgaan 
overbodig, z. overbodig 
overdag, z. overdag 
overdaod, z. overdaad 
over de brugge, z. zuiden 
overdenking, z. overdenking 
overdreven, z. overdreven 
overende, z. overeind 
overerven, z. overerven 
overgaon, z. overgaan 
overgeven, z. overgeven

overhouwen, z. overhouden 
overkoemen, z. overkomen 
overlègen, z. overleggen 
overlieden, z. overlijden 
overmaorn, z. overmorgen 
overmorgen, z. overmorgen 
overnemen, z. overnemen 
overtollig, z. overtollig 
o wajem, z. wee 
o wee, z. wee

P

paap, z. paap
paar, z. enkele, paar
paartjen, z. paartje, tweeling
pacht, z. pacht
pad, z. pad
pafferig, z. pafferig
pakhooi, z. pakhooi
pakjen, z. pakje
pakken, z. pakken
pal, z. pal
palmetaosie, z. familie
pand, z. pand
panhering, z. panharing
panlatte, z. schroot
panne, z. pan
pannekoek, z. pannekoek
pannekoekspanne, z. panekoekspane
pantoffel, z. pantoffel
paol, z. paal
paors, z. paars
paos, z. Pasen
pappe, z. borst, pape, speen
pappegaai, z. papegaai
papperassen, z. paperassen
parelmoer, z. paarlemoer
park, z. park
parredies, z. paradijs
parreplu, z. paraplu
part, z. part
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partekelier, z. particulier 
partiedig, z. partijdig 
partij, z. partij 
pas, z. pas, te pas 
passé, z. pas 
passen, z. passen 
passien, z. pasje 
paspoort, z. paspoort 
paus, z. paus 
pauze, z. pauze 
pedoes, z. pardoes 
peerd, z. paard 
peerdehooi, z. paardehooi 
peerdespul, z. spul 
peerdetuug, z. paardetuig 
peerdezille, z. zeel 
pegel, z. pegel
peilskaole, z. peilschaal, schaal 
peinze, z. lichaam, pens 
pekel, z. pekel 
pekelhering, z. pekel 
peleis, z. paleis 
pelen, z. peeln 
pellen, z. pellen 
pemissie, z. permissie 
pendule, z. pendule 
penne, z. pen 
penning, z. penning 
penseel, z. penseel 
peperneute, z. pepernoot 
pepier, z. papier 
peppel, z. peppel, populier 
pere, z. peer
permetaozie, z. permetoazie
perse, z. pers
peseel, z. perceel
pesent, z. procent
pesentsgewieze, z. percentsgewijze
pesesvebaal, z. proces-verbaal
pesies, z. precies
pest, z. pest
pesten, z. pesten
pestkop, z. pesten

pestoor, z. pastoor 
petaal, z. portaal 
petatter, z. oorveeg 
peterselie, z. peterselie 
Petertjen, z. Petertje 
petroelie, z. patrouille 
petroon, z. patroon 
pette, z. pet 
pettegooiertjen, z. pet 
peul, z. peluw 
peule, z. peul
peuleskillegien, z. peulschilletje
peze, z. pees
pieke, z. piek
pieken, z. kuiken
piekeren, z. piekeren
piekfijn, z. piekfijn
piele, z. piele
pielke, z. pijl, schacht
pien, z. buikpijn
piene, z. pijn
piepen, z. piepen
pieperig, z. kleinzerig
Piet, z. Piet
pieterem, z. petroleum
pieterig, z. pieterig
pietjen, z. luis, Piet
piezakken, z. piezakng, zwoegen
pik, z. pek
pikdonker, z. pikdonker 
pikken, z. pikken 
pilaar, z. pijler 
pille, z. pil
pilo, z. manchester, pilo 
pimpelen, z. pimpelen 
pimpelpaors, z. pimpelpaars 
pingelen, z. pingelen 
Pingster, z. Pinksteren 
pingsterbloeme, z. pinksterbloem 
pinke, z. pink 
pinkebolle, z. pinkebóle 
pinkveerze, z. pinkveerze 
pinne, z. pen, pin
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pioter, z. luis, piejooter 
pisse, z. pis
pissen, z. pissen, wateren 
pit, z. pit 
pitte, z. pit
plaaggeest, z. plaaggeest 
plaas, z. plaats 
plaasstove, z. plaatstoof 
plagen, z. plagen 
plageri’je, z. plagerij 
plagge, z. plag 
plaghuus, z. plag 
plakjen, z. sneetje 
plakke, z. plak, sneetje 
plakken, z. plakken 
planke, z. plank 
plannegien, z. plannetje 
plante, z. plant 
piasen, z. plaatsen 
plasse, z. kap, plas 
plate, z. plaat 
plechtig, z. plechtig 
plein, z. plein 
pleister, z. pleister 
pleiten, z. pleiten 
plek, z. plek 
plekke, z. plek, vlek 
pletten, z. pletten 
pleuris, z. pleuritis 
plicht, z. plicht 
plinte, z. plint 
plisie, z. politie 
ploeg, z. groep, ploeg 
ploeteren, z. ploetern 
ploffen, z. ploffen 
plomp, z. plomp 
plooi, z. plooi 
ploons, z. plonsen 
ploonzen, z. plonsen 
plugge, z. plug 
pluk, z. plukken 
plukken, z. plukken 
plukvet, z. plukvet

plume, z. pluim 
plumeau, z. plumeau 
plump, z. plompen, plump 
plumpen, z. plompen 
pluus, z. pluus 
pochel, z. pochel 
podde, z. pad 
podderig, z. verflensen 
poedel, z. poedel 
poedelen, z. poedel 
poedelig, z. poedel 
poeier, z. cacao, poeder 
poele, z. poel 
poelegrap, z. poelegrap 
poep, z. Duitser, mof 
poepen, z. poepen, schijten 
poeperi’je, z. diarree 
poeren, z. peuren, poeren 
poes, z. kat, poes 
poeste, z. barte, poeste 
poesten, z. hijgen, poesten 
poesterd, z. wind
poetjakken, z. piezakng, poetjakng
poets, z. poets bakken
poetsen, z. poetsen
poetsgoed, z. poetspommade
poetspemade, z. poetspommade
poetzak, z. poetzak
pof, z. poffen
poffen, z. poffen
poffertjen, z. poffertje
pogge, z. póge
poggekatte, z. póge
pokkens, z. pokken
polder, z. polder
polis, z. polis
polka, z. soda
polle, z. pol
De Polle, z. pol
polleka, z. polka
polze, z. pols
pompe, z. pomp
pompen, z. pompen
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pond, z. pond
pont, z. pont
pook, z. pook
Pools, z. Pools
pop, z. pop
popelen, z. popelen
popelierenboom, z. populier
poppe, z. pop
poort, z. poort
poot, z. poot
pootan, z. pootaan
por, z. póre
porken, z. pórkng
porre, z. póre
porren, z. porren
porselein, z. porselein
port, z. port
portemenee, z. beurs
portland, z. portland
possie, z. portie
post, z. bode, post
postreu, z. póstreu
pot, z. pot
pote, z. poot
poten, z. poten
poteten, z. pot
potig, z. potig
potsmit, z. potsmet
poze, z. poos
praal, z. praal
praam, z. praam
prakjen, z. prakken
prakke, z. prakken
prakken, z. prakken
prakkezaozies, z. prakezoazies
prakkezeren, z. prakezeern
praktisch, z. praktisch
praot, z. praat
praoten, z. praten, spreken
praoters, z. proaters
praots, z. praats
praotvolk, z. proaters
preberen, z. proberen

prebleem, z. probleem 
preek, z. preek 
preens, z. prins 
prei, z. prei 
preken, z. preek 
prente, z. prent 
pressen, z. pressen 
preuven, z. proeven 
prevelen, z. prevelen 
prevoost, z. provoost 
prezent, z. present 
prieel, z. prieel 
prieme, z. priem 
pries, z. prijs 
priezen, z. prijzen 
priezig, z. prijzig 
prikjen, z. tak
prikkeldraod, z. prikkeldraad 
primetief, z. primitief 
prissenteren, z. presenteren 
produceren, z. produceren 
proesten, z. niezen, proesten 
pronken, z. pronken 
prooi, z. prooi 
proost, z. proost 
proper, z. proper 
proppe, z. prop
proppeskieter, z. proppeschieter
prulen, z. pruilen
prulle, z. prul
prume, z. pruim
prumen, z. kauwen, pruimen
prutsen, z. prutsen
pruttelen, z. pruttelen
pruttels, z. prutels
pruuk, z. pruik
pruullippe, z. pruillip
psalm, z. psalm
pudding, z. pudding
puffen, z. puffen
pukkel, z. pukkel
pukkelig, z. pukkel
pulp, z. pulp
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pummel, z. pummel 
punt, z. punt 
punte, z. punt 
punter, z. punter 
puntergat, z. gat, paal 
pupe, z. pijp 
purken, z. peuteren 
pusse, z. puts 
putte, z. put
puupkeneel, z. pijpkaneel 
puur, z. puur 
puuste, z. puist, pukkel 
puzzel, z. puzzel

R

raak, z. raak
raam, z. raam
raansel, z. ransel
raanselen, z. ranselen
raanzig, z. ranzig
raap, z. raap
raapeulie, z. raapolie
raar, z. raar
rabbat, z. rabat
rabbelen, z. rabeln
rachel, z. fluim
rad, z. rad, wiel
raffelen, z. rabeln
rag, z. rag
ragebol, z. ragebol
ragen, z. ragen
rak, z. rek
rakelen, z. rakelen
raken, z. raken
rakken, z. rakng
rakker, z. rakker
rakkerd, z. rakker
ram, z. ram
raming, z. raming
rammelaar, z. rammelen
rammelen, z. rammelen, ratel

ramp, z. ramp 
rampzalig, z. rampzalig 
rand, z. rand 
rang, z. rang 
rank, z. rank, schol 
ransoen, z. rantsoen 
raod, z. raad 
raoden, z. raden 
raodsel, z. raadsel 
raosel, z. raadsel
raosvegadering, z. raadsvergadering
raozen, z. razen
rap, z. rap, snel
rape, z. raap
raspe, z. rasp
raspen, z. raspen
ratel, z. ratel
ratelen, z. ratel
rauw, z. rauw, ruw
ravelig, z. rafelig
ravvotten, z. ravotten
rechbanke, z. rechtbank
rechdeur, z. rechtdoor
recht, z. recht, rechter
rechten, z. rechten
rechter, z. rechter
rechtuut, z. rechtuit
rechveerdig, z. rechtvaardig
redden, z. redden
rede, z. rede
redelik, z. redelijk
reden, z. reden
rediesien, z. radijs
ree, z. rede
reep, z. reep
reet, z. reet
regel, z. regel, rij
regelen, z. regelen
regelmaotig, z. regelmatig
regen, z. regen
regenboge, z. regenboog
regenen, z. regenen
regenwater, z. regenwater
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reiger, z. reiger 
reinigen, z. reinigen 
Reintjen, z. Reintje 
reize, z. reis 
rek, z. rek 
rekenen, z. rekenen 
rekening, z. rekening 
rekken, z. reiken 
reklame, z. reclame 
rementen, z. rementn 
remmen, z. remmen 
rennen, z. rennen 
rente, z. rente 
rentenier, z. rente 
repelen, z. reepeln 
reppen, z. reppen 
reserveren, z. reserveren 
rest, z. rest
reuk, z. eau de cologne, reuk
reukersgoed, z. eau de cologne
reuren, z. roeren
reurig, z. roerig
reus, z. reus
reuster, z. rooster
rewine, z. ruïne
rezeluut, z. resoluut
reziene, z. rozijn
ribbe, z. rib
richel, z. richel
richten, z. richten
richting, z. richting
richtlijn, z. richtlijn
riddeneren, z. redeneren
rieden, z. rijden, schaatsenrijden
riegen, z. rijgen
riejaal, z. gul, royaal
riek, z. rijk
riekelik, z. rijkelijk
rieksdaalder, z. rijksdaalder
rieme, z. riem
riemen, z. rijmen
riempien, z. rijmen
riep, z. rijm, rijp (bn)

riepe, z. rups 
riepen, z. rijpen 
ries, z. rijst
riesdaalder, z. rijksdaalder
rieshout, z. rijs
riesien, z. last
riet, z. riet
riete, z. gril, riete
rietspiere, z. riethalm
rietuug, z. rijtuig
riezen, z. rijzen
riezenbessem, z. rijs
riezenbri’j, z. brij, rijstebrij
riezien, z. riezien, rijs
riezig, z. rijzig
rij, z. rij
ri’j, z. royaal
ri’jggaoren, z. rijggaren
rik, z. hek, rik, zitstok voor kippen
rille, z. ril
rilling, z. rilling
rim, z. rim
rimmetiek, z. reumatiek 
rimpel, z. rimpel 
ring, z. ring 
rinkinken, z. kinkng 
rinneweren, z. ruïneren 
rip, z. ruif 
riskeren, z. riskeren 
rit, z. rit
ritselen, z. ritselen 
rizzeleveren, z. rizeleveern 
robbelig, z. róbeleg 
rochelen, z. rochelen 
rochelpot, z. rochelpot 
roe, z. roede 
roede, z. roede 
roedeloper, z. roede 
roef, z. roef 
roekeloos, z. roekeloos 
Roelefien, z. Roelof 
Roelf, z. Roelof 
ro ep en ,z .roepen
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roeping, z. roeping 
roer, z. roer
roerdompe, z. roerdomp
roet, z. roet
roffel, z. roffel
roggebrood, z. brood, rogge
rok, z. rok
roken, z. roken
rokeri’je, z. rokerij, visrokerij
rollade, z. rollade
rollage, z. rollaag
rolle, z. rol
rollen, z. rollen
rommel, z. rommel
rompe, z. romp
rompslomp, z. rompslomp
rond, z. rond
rondjen, z. rond
rondkoemen, z. rondkomen
rondslenteren, z. rondslenteren
rondvrage, z. rondvraag
ronge, z. rong
rood, z. rood
roodbonte, z. roodbonte
roodbozzien, z. roodborstje
roof, z. roof
rooi, z. rooi
rooie, z. rooie
rooie hond, z. rode hond
rooien, z. rooien
rook, z. rook
room, z. room
rooms, z. katholiek, Rooms
roonzelaar, z. ronselen
roonzelen, z. ronselen
roosteren, z. roosteren
roppen, z. roppen
ropperd, z. roppen
ropperig, z. haveloos, röpereg
roskamme, z. roskam
rossen, z. rossen
rotgaanze, z. rotgans
rotte, z. rat

rottig, z. rot 
rotzak, z. rotzak 
rotzooi, z. rotzooi 
rouw, z. rouwen 
rouwen, z. rouwen 
rove, z. roof 
roven, z. roof, roven 
rover, z. roven 
rovertjen, z. roven 
roze, z. roos 
rozig, z. roos 
rubber, z. rubber 
ruchber, z. ruchtbaar 
ruden, z. ruien 
rugge, z. rug 
ruilen, z. ruilen 
ruj, z. rui
rujbootjen, z. roeibootje 
rujjen, z. roeien, ruien 
rujrieme, z. riem 
rujspaone, z. riem 
ruken, z. ruiken 
rukken, z. rukken 
rukwiend, z. rukwind 
ruien, z. rollen 
rumen, z. ruimen 
russe, z. rus
russelen, z. husselen, ruseln 
rust, z. rust 
rusten, z. rust 
rute, z. ruit
rutens, z. ruit, schoppen 
Ruter, z. ruiter 
ruttel, z. rutel 
ruttelen, z. ratel 
ruug, z. ruig 
ruugte, z. ruig 
ruum, z. ruim 
ruumte, z. buiten, ruimte 
ruun, z. ruin 
ruus, z. ruus 
ruw, z. ruw 
ruzen, z. ruisen



ruzie, z. ruzie
ruzig, z. ruisen, stormachtig 

S

saai, z. saai 
sabbat, z. sabbat 
sabel, z. sabel 
saffraan, z. saffraan 
saggerijnig, z. chagrijnig 
sago, z. sago
sallemander, z. salamander
salpeter, z. salpeter
sam, z. sam
samen, z. samen
samenspraak, z. samenspraak
sament, z. samen
sap, z. sap
sarren, z. sarren
sas, z. sluis
sausiesien, z. saucijsje
sedert, z. sedert
segare, z. sigaar
sejet, z. sajet
sekonde, z. seconde
sekreet, z. huisje
sekuur, z. secuur
selaris, z. salaris
selderie, z. selderij
seletjen, z. steek
seringe, z. sering
seringeboom, z. sering
setien, z. satijn
siepel, z. look, ui
siepelen, z. sijpelen
sieperogen, z. siepooge
siepoge, z. siepooge
sier, z. sier
sieraot, z. sieraad
sikke, z. baard
sikkeneurig, z. sikkeneurig
sikker, z. dronken

sikketaire, z. secretaire
sikketarie, z. secretarie
sikketaris, z. secretaris
silisalpeter, z. chilisalpeter
simpel, z. simpel
sinees, z. chinees
sinesappel, z. sinaasappel
sinesappelperse, z. pers
singelier, z. singulier
Sint Juttem is, z. Juttemis
sirurg, z. chirurg
sisseren, z. sissen
sjaal, z. sjaal
sjappien, z. sjapien
sjerp, z. sjerp
sjeze, z. sjees
sjilpen, z. sjilpen
sjoegel, z. sjoegel
sjoelbak, z. sjoelbak
sjofel, z. sjofel
sjokken, z. sjokken
sjonge, z. jongen
sjorren, z. sjorren
sjouwen, z. sjouwen
skaamte, z. schaamte
skaans, z. schans
skaars, z. schaars
skaat, z. schaduw
skacht, z. schacht
skade, z. schade
skadelik, z. schadelijk
skakelen, z. schakelen
skaken, z. schaken
skalm, z. schakel
skamel, z. schamel
skamen, z. schamen
skandaol, z. schandaal
skande, z. schande
skaole, z. schaal, schotel
skaop, z. schaap
skaopemark, z. schapenmarkt
skare, z. schaar
skarrelen, z. scharrelen
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skat, z. schat
skateren, z. schaterlachen
skatten, z. schatten
skave, z. schaaf
skaven, z. schaven
skaze, z. schaats
skazerieden, z. schaatsenrijden
skede, z. schede
skeef, z. scheef
skeel, z. scheel
skeerbaos, z. scheerbaas
skeet, z. scheet
skeiden, z. scheiden
skeiding, z. scheiding
skeisloot, z. scheisloot
skelen, z. schelen
skelle, z. bel, schel, schil
skellen, z. schelden, schellen, schillen
skelling, z. schelling
skelm, z. schelm
skemer, z. schemer
skemeraovend, z. schemeravond
skemeren, z. schemeren
skendelezeren, z. beschadigen
skene, z. scheen
skeniere, z. scharnier
skepel, z. schepel
skeppe, z. schep
skeppen, z. scheppen
skepping, z. schepping
skere, z. schaar
skeren, z. scheren
skerm, z. scherm
skerp, z. scherp
skerve, z. scherf
skeuken, z. scheuken, schurken
skeukpaol, z. schurken
skeure, z. scheur
skeuren, z. scheuren
skeut, z. scheut
skielik, z. schielijk
skienen, z. kleur, schijnen
skiensel, z. schijnsel

skiër, z. schier
skieraol, z. schieraal
skieten, z. schieten, schijten
skiethuus, z. schijthuis
skieve, z. schijf
skiften, z. schiften
skijt, z. schijt
skijten, z. schijten
skijterd, z. schijthuis
skik, z. schik
skilderi’je, z. schilderij
skilfer, z. schilfer
skimme, z. schim
skimmel, z. schimmel
skimmelen, z. schimmel
skimpen, z. schimpen
skinke, z. ham
skinken, z. schenken
skip, z. schip
skobberd, z. schobberd
skobberdebonk, z. klaplopen, lopi
skoe, s. schoen
skoeflikker, z. flikkeren
skoele, z. school
skoeleganke, z. gang
skoelemeester, z. schoolmeester
skoelopziender, z. opziener
skoelopziener, z. opziener
skoemaker, z. schoenmaker
skoesmeer, z. schoensmeer
skoft, z. schaft, schoft
skoften, z. schaften
skoftig, z. schichtig
skofttied, z. schafttijd
skok, z. schok
Skokkeland, z. Schokland
Skokker, z. Schokland
skol, z. schol
skolle, z. schol, schots
skommel, z. schommel
skooien, z. bedelen, schooien
skooier, z. schooien, sjapien
skoon, z. schoon



skoon op, z. schoon op
skoorstien, z. schoorsteen
skoorstienmantel, z. schoorsteenmantel
skoot, z. schoot
skootvurke, z. schoot
skor, z. schor
skore, z. schoor
skot, z. schot
skotse, z. schots
skouder, z. schouder
skouw, z. schouw
skouwen, z. schouwen
skrage, z. schraag
skramme, z. schram
skrander, z. schrander
skraol, z. schraal
skrap, z. schrap
skrapen, z. schrapen
skraper, z. schraper
skraperd, z. schraper
skreef, z. schreef
skreeuwen, z. schreeuwen
skreien, z. huilen, schreien
skreppen, z. haasten
skriel, z. schriel
skrielings, z. schrijlings
skrieven, z. schrijven
skrikken, z. schrikken
skrobben, z. schrobben
skrobber, z. schrobben
skrobbering, z. schrobbering
skroeve, z. schroef
skroevedreier, z. schroevedraaier
skroeven, z. schroeven
skrokkerd, z. schrokker
skrote, z. schroot
skrujjen, z. schroeien
skubbe, z. schub
skuchter, z. schuchter
skudden, z. schudden
skudder, z. schudder
skuin, z. schuin
skuinte, z. schuin

skuld, z. schuld
skuldig, z. schuldig
skulen, z. schuilen
skulk, z. schort
skulpe, z. schelp
skulpzand, z. schelp
skumen, z. bruisen, schuim
skup, z. schop (trap), trap
skuppe, z. schop (spade)
skuppen, z. schoppen
skuppens, z. schoppen
skure, z. loods (schuur), schuur
skuren, z. schuren
skurft, z. schurft
skut, z. schutting
skute, z. schuit
skuthokke, z. schutten
skutteldoek, z. theedoek, vaatdoek
skutteltjen, z. schotel
skutten, z. schutten
skuum, z. bruis, schuim
skuumlepel, z. schuimspaan
skuumpien, z. schuim
skuumspaone, z. schuimspaan
skuurzant, z. schuurzand
skuve, z. schuif
skuven, z. schuiven
slaaf, z. slaaf
slabbakken, z. slabakken
slabbe, z. slabbe
slachten, z. slachten
slachttied, z. slachttijd
slag, z. donder, klap, slag
slagen, z. slagen
slager, z. slager
slageri’je, z. slager
slakhusien, z. slakkenhuis
slakke, z. slak
slampamper, z. slampamper
slange, z. slang
slank, z. slank
slao, z. sla
slaon, z. slaan
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slaop, z. slaap
slaopen, z. slapen
slaoperig, z. slaperig
slaopien, z. slaapje
slaopmusse, z. slaapmuts
slaven, z. slaven
slechten, z. effenen, slechten
slee, z. slee (zn), slee (bn), stroef
sleef, z. pollepel, sleef
sleep, z. slepen
sleets, z. sleets
slegge, z. slege
slepen, z. slepen
slet, z. slet
sleur, z. sleur
sleutel, z. sleutel
slibberig, z. glibberig
sliem, z. slijm
sliepen, z. slijpen
sliepplanke, z. slijpplank
sliepsteen, z. slijpsteen
slieren, z. glijden
sliert, z. sliert
slietaozie, z. slijtage
slietelig, z. sleets
slieten, z. slijten
slieter, z. slijter
slikken, z. likken
slim, z. erg, slim
slinger, z. slinger
slinken, z. slinken
slippe, z. slip
slobber, z. slóber
slobberen, z. slobberen
slobberig, z. slordig
sloddevos, z. sloddervos
sloden, z. sloten
sloerder, z. sloddervos
sloeren, z. sloe:rn, verslodderen
sloerie, z. sloddervos
slof, z. slóf
sloffe, z. muil, slof
sloffen, z. sloffen

slofhakke, z. slófhake
slok, z. slok
slokdarm, z. slokdarm
slokjen, z. beetje
slomp, z. slomp
sloons, z. slons
sloop, z. sloop
sloot, z. sloot
slootgrond, z. slootgrond
slootswalle, z. slootwal
sloottouwe, z. slootöwe
slop, z. slap
slopen, z. slopen
slopte, z. slapte
slordig, z. slordig
slot, z. slot
slove, z. sloof
sloven, z. sloven
sluier, z. sluier
sluk, z. slok
slukdarm, z. slokdarm
slukjen, z. beetje, slok
slukken, z. slikken
sluktongegien, huig
slumeren, z. sluimeren
slupen, z. sluipen
slurpen, z. slurpen
sluten, z. sluiten
sluting, z. sluiting
sluuk, z. sluik
sluus, z. sluis
smachten, z. smachten
smak, z. smak
smaken, z. smaken
smakkerd, z. deugniet
smal, z. smal
smart, z. smart
smarten, z. schrijnen, smarten
smeden, z. smeden
smederi’je, z. smederij
smeer, z. smeer
smeerkanis, z. smeerkanis
smeerlap, z. smeerlap



smeerlapperi’je, z. smeerlapperij 
smeerpoets, z. smeerpoets 
smeken, z. smeken 
smeren, z. smeren 
smerig, z. smerig, vuil 
smeu, z. lenig, smeu 
smid, z. smid
smiesterd, z. onbetrouwbaar persoon, 

smeerpoets 
smieten, z. gooien, smijten 
smoege, z. epidemie 
smoek, z. broeien 
smoel, z. smoel 
smoesterig, z. smoezelig 
smoezelig, z. smoezelig 
smoezen, z. smoezen 
smoezien, z. smoes 
smok, z. kus, zoen 
smoken, z. smoken 
smokkelen, z. smokkelen 
smook, z. smoken 
smoor, z. smoor 
smoren, z. smoren 
smous, z. jood, smous 
smout, z. smout 
smouzen, z. smous 
smulten, z. smelten 
smurrie, z. smurrie 
snaaien, z. snoepen 
snaak, z. snaak 
snakken, z. snakken 
snaore, z. snaar 
snaoren, z. snaarderij 
snaorske, z. schoon 
snappen, z. snappen 
snarre, z. snare 
snars, z. snars 
snater, z. snater 
snateren, z. snateren 
snauwen, z. snauwen 
snavel, z. snavel 
snee, z. snede 
snegien, z. sneetje

snert, z. snert 
sneupen, z. snoepen 
sneuperd, z. snoeper 
sneuvelen, z. sneuvelen 
snibbe, z. snibe 
snibbig, z. snibe 
snieden, z. snijden 
sni’j, z. sneeuw 
sni’jballe, z. sneeuwbal 
sni’jbuie, z. sneeuwjacht 
sni’jen, z. sneeuw 
sni’jstorm, z. sneeuwstorm 
snikhiet, z. stikheet 
snikken, z. snikken 
snippe, z. snip 
snippel, z. snipper 
snipperen, z. snipper 
snoek, z. snoek 
snoer, z. snoer 
snokken, z. hik, snikken 
snorre, z. snor 
snorren, z. snorren 
snot, z. snot 
snotaap, z. snotaap 
snotneuze, z. snotneus 
snottebelle, z. snottebel 
snotter, z. snot
snotvedikkeme, z. snötvedikeme 
snuffelen, z. snuffelen 
snugger, z. snugger 
snuiter, z. snuiter 
snujjen, z. snoeien 
snurken, z. snorken, snurken 
snute, z. snuit 
snuten, z. snuiten
snuusteri’jen, z. prullaria, snuisterijen
snuven, z. snuiven
sober, z. sober
soda, z. soda
soep, z. soep
soepien, z. soep
soezebolle, z. lisdodde
sofa, z. sofa
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soldaot, z. soldaat 
solderen, z. solderen 
solide, z. solide 
solleseteren, z. solliciteren 
somber, z. somber 
somme, z. som 
sommigen, z. sommigen 
soms, z. soms 
somtieds, z. soms 
soort, z. soort 
sop, z. sop 
soppen, z. sop 
sopperig, z. drassig 
spaanders, z. spanen 
Spaanze, z. Spaanse 
spaarpot, z. spaarpot 
span, z. span
spanderen, z. spanderen, spenderen
spannen, z. spannen
spante, z. spant
spantouw, z. spantouw
spanzage, z. spanzaag
spaone, z. spaan
sparen, z. sparen
sparre, z. spar
sparrelen, z. stellen, zorgen
spartelen, z. spartelen
spasie, z. spatie
spataore, z. aar, spatader
spatbord, z. spatbord
spatjen, z. spatje
spek, z. spek
speke, z. spaak
spektakel, z. spektakel
spekzwoorde, z. spekzwoerd
spelde, z. speld
spellen, z. spelden, spellen
spene, z. fopspeen, speen
speuldingegien, z. speelgoed
speulegoed, z. speelgoed
speulen, z. spelen
speuling, z. speling, spoeling
speuls, z. speels

speune, z. tepel, uier 
speunen, z. gie:r 
spiege, z. speeksel 
spiegel, z. spiegel 
spiegen, z. braken, spuwen 
spieker, z. spijker 
spiele, z. spijl 
spiere, z. spier 
spierling, z. spiering 
spiernakend, z. spiernaakt 
spierwit, z. spierwit 
spiet, z. spijt 
spieten, z. spijt 
spietig, z. spijt 
spieze, z. spijs
spiksplinterni’j, z. splinternieuw
spinaozie, z. spinazie
spinne, z. spin
spinnekop, z. spinnekop
spinnen, z. spinnen
spinneweb, z. spinneweb
spinnewebbe, z. spinneweb
spinrag, z. rag, spinneweb
spit, z. spit
spleet, z. spleet
splieten, z. splijten
splitsen, z. splitsen
spoek, z. spook
spoeken, z. spoken
spoekeshekke, z. spook
spoelen, z. spoelen
spoeling, z. spoeling
spoet, z. spoed
sponning, z. sponning
sponturf, z. sponturf
spoonze, z. spons
spoor, z. spoor, trein
spoorstok, z. spoorstok, trekhout
sport, z. sport (lichaamsoefening)
sporte, z. sport (van een ladder)
spot, z. spot
spotten, z. spot
spotter, z. spot
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spouwe, z. spouw
spraak, z. spraak
sprake, z. spraak
sprao, z. spreeuw
spreekwoord, z. spreekwoord
spreiden, z. spreiden
spreken, z. spreken
sprenkelen, z. sprenkelen
spreu, z. spruw
spreuk, z. spreuk
springen, z. springen
sproeten, z. sproeten
sprong, z. sprong
sprookjen, z. sprookje
sprot, z. sprot
sprujjen, z. sproeien
spruten, z. spruit, spruiten (ww)
spuien, z. spuien
spuiten, z. spuiten
spul, z. spel, spul
staal, z. staal
staat, z. staat
stad, z. stad
staf, z. staf, suf
stake, z. staak
staken, z. staken
stakker, z. stakker
stakkerd, z. stakker
stal, z. stal
stale, z. staal
stambone, z. stamboon
stamboom, z. stamboom
stamelen, z. stamelen, stotteren
stameren, z. stotteren
stamme, z. stam
stamper, z. stamper
stand, z. stand
standpunt, z. standpunt
stange, z. stang
stank, z. stank
staodig, z. bedaard, gestadig, stadig 
staon, z. staan 
staot, z. staat

staotig, z. statig
stap, z. stap
stapel, z. hoop, stapel
stapelen, z. hopen, stapel
stapelgek, z. stapel
stappen, z. stappen
staren, z. staren
start, z. staart
startsteern, z. staartster
starttouw, z. staarttouw
stave, z. staaf
stee, z. plaats, stee
steek, z. steek
steekjen, z. steek
steen, z. steen
steenglooiing, z. glooiing
steenkool, z. steenkool
Steenwiek, z. Steenwijk
Steenwiekerwoud, z. Steenwijkerwoud
Steenwik, z. Steenwijk
Steenwikerwoud, z. Steenwijkerwoud
steern, z. ster
stege, z. steeg
steiger, z. steigeren
steigeren, z. steigeren
steil, z. steil
stekeblind, z. stekeblind 
stekel, z. stekel 
steken, z. steken 
stele, z. steel, stengel 
stelen, z. stelen 
stellaozie, z. stellage 
stellegien, z. stelletje 
stellen, z. stellen 
stellig, z. stellig 
stelte, z. stelt 
stemme, z. stem 
stengel, z. stengel 
stennen, z. stenen 
sterfhuus, z. sterfhuis 
sterk, z. sterk 
sterregien, z. meeuw 
sterven, z. sterven
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steunen, z. steunen
steuren, z. storen
steven, z. steven
stewig, z. stevig
stief, z. koppig, stijf
stiefkop, z. stijfkop
stiefmoeder, z. stiefmoeder
stiekel, z. brandnetel, distel, stekel
stiekelbaors, z. stekel
stiekeldraod, z. prikkeldraad, stekel
stiekelsteken, z. stekel
stiekelsteker, z. distel
stiekeltrekken, z. stekel
stiekelvarken, z. egel, stekel
stiekem, z. stiekem
stiekempies, z. stiekem
stiele, z. stijl
stiesel, z. stijfsel
stieven, z. stijven
stifte, z. stift
stikke, z. steekpen, stike
stikken, z. stikken
stille, z. stil
stillegies, z. stilletjes, zacht 
stimuleren, z. stimuleren 
stinken, z. stinken 
stinkerd, z. stinkert 
stip, z. punt, stip, stip 
stippen, z. stip 
stobbe, z. stobbe, stomp 
stoel, z. stoel
stoelematter, z. stoelenmatter
stoepe, z. stoep
stoesebolle, z. stoe:seböle
stoete, z. brood, stoete
stoetelen, z. stoeteln
stoethaspel, z. haspelen, stoethaspel
stof, z. stof
stoffel, z. sukkel
stoffelen, z. stófeleg
stoffelig, z. stófeleg
stoffen, z. stoffen
stoffer, z. stoffer

stoffig, z. stoffig
stok, z. stok
stoken, z. stoken
stoker, z. stoken
stom, z. stom
stomen, z. stoom
stommelen, z. stommelen
stomp, z. stomp
stompe, z. stomp
stompen, z. stompen
stoom, z. stoom
stoot, z. stoot
stop, z. stop
stopgaoren, z. sajet
stoppe, z. kurk, stop
stoppel, z. stoppel
stoppen, z. stoppen
stopsejet, z. sajet
stopverve, z. stopverf
storen, z. storen
storm, z. storm
stormachtig, z. stormachtig
storten, z. storten
stoten, z. horten, stoot
stoter, z. stooter
stoterse hane, z. stooterse haane
stotteren, z. stotteren
stout, z. stout
stove, z. stoof
stoven, z. smoren, stoven
straf, z. straf
straffen, z. straf
strag, z. strak
strakjes, z. straks
strand, z. strand
straole, z. straal
straote, z. straat
streek, z. streek
streep, z. streep
stremmen, z. stremmen
stremsel, z. stremmen
streng, z. streng
strenge, z. streng

167



strengelen, z. strengelen 
streupen, z. stropen 
streuper, z. stroper 
streven, z. streven 
stried, z. strijd 
strieden, z. strijden 
strieken, z. strijken 
strieklint, z. strijkband 
strieme, z. striem 
strikke, z. strijkel, strik 
stringe, z. streng 
stro, z. stro, strooien (bn) 
stroef, z. stroef 
strohoed, z. strooien (bn) 
stroke, z. strook 
stromen, z. stroom 
strompelen, z. strompelen 
stronke, z. stronk 
stront, z. stront 
strontbok, z. bok 
strontding, z. stróntding 
strontjonge, z. strontjonge 
strontpolle, z. stróntpóle 
stroom, z. stroom 
stroop, z. stroop 
strop, z. strop 
stroppe, z. strop 
strotte, z. strot 
strubbeling, z. strubbeling 
strujjen, z. strooien (ww) 
strujjige, z. strooien (ww) 
strujsel, z. strooien (ww) 
struke, z. struik 
strukelen, z. struikelen 
strunen, z. struunn  
strupen, z. stropen 
struusvoegel, z. struisvogel 
studeren, z. studeren 
stug, z. stug
stuit, z. keer, stuit, tegelijk 
stuiten, z. stuiten 
stuiter, z. stuiter 
stuiteren, z. stuiter

stuk, z. stuk 
stuken, z. stuiken 
stuk henne (’n), z. bijna 
stukjen, z. stuk 
stukkend, z. kapot, stuk 
stuiten, z. stollen 
stumper, z. stumper 
stumperd, z. stumper 
stupe, z. stuip 
sturen, z. sturen, zenden 
stute, z. stuit 
stutte, z. stut 
stutten, z. stut 
stuufregen, z. wielekng 
stuufsni’j, z. wielekng 
stuur, z. stuur 
stuurs, z. stuurs
stuutjen, z. brood, krentenbroodje, 

stuitje 
stuven, z. stuiven 
stuver, z. stuiver 
stuverig, z. stoffig 
stuw, z. stuw 
sudderen, z. smoren 
suf, z. suf 
suffer, z. sufferd 
sufferd, z. sufferd 
sufferig, z. sufferig 
sugerei, z. cichorei 
sukelao, z. chocola 
suker, z. suiker 
sukerbieten, z. biet 
sukerdingegies, z. suikergoed 
sukerei, z. cichorei 
sukkel, z. sukkel
sukkelen, z. kwakkelen, sukkelen 
sul, z. sul
Sunterklaos, z. Klaas, Nicolaas, Sint 
sunterklaosien, z. sinterklaasje 
sunterklaosmannegien, z. sinterklaasje, 

speculaas 
sunterklaozien, z. speculaas 
Suntermarten, z. Sint
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suzen, z. suizen

T

’t, z. hij
taai, z. taai
taaigien, z. taai
taaimannegien, z. taai
taal, z. taal
taarte, z. taart
tachtig, z. tachtig
takel, z. takel
takelen, z. takel
takke, z. tak
takkebos, z. takkebos
taks, z. taks
taksaosie, z. taxatie
taksepoot, z. taks
takseren, z. taxeren
tal, z. last, tal
talen, z. talen
talhout, z. talhout
tamelik, z. tamelijk
tande, z. tand
tandvleis, z. tandvlees
tange, z. tang
tante, z. tante
taofel, z. tafel
taofelvorke, z. greep
taon, z. taan
taonen, z. taan
tapkamer, z. gelagkamer
tapkaste, z. buffet, gelagkamer, tappen
tappen, z. tappen
taps, z. taps
tarten, z. tarten, treiteren 
tarwe, z. tarwe 
tarwebrood, z. brood 
tasse, z. tas 
tateren, z. tateren 
tebak, z. tabak 
tedege, z. terdege

teempaol, z. teempoal 
teer, z. teer
teerkwaste, z. teerkwast
teertonne, z. teerton
tegel, z. tegel
tegeliek, z. gelijk
tegelieke, z. tegelijk
tegemoetkoeming, z. tegemoetkoming
teisteren, z. teisteren
teken, z. teken
tekenen, z. tekenen
teks, z. tekst
tel, z. tel
telen, z. telen
teleurstelling, z. teleurstelling 
tellen, z. tellen 
temate, z. tomaat 
temeenzen, z. tenminste 
temen, z. temen, zwil 
temmen, z. temmen 
tempteren, z. plagen 
teneel, z. toneel 
tengel, z. tengel 
tente, z. tent
tentoonstelling, z. tentoonstelling
tentwagen, z. tentwagen
terechte, z. terecht
terein, z. terrein
teren, z. teren
tergen, z. tergen
tering, z. tering
termien, z. termijn
terpentien, z. terpentijn
teste, z. test
testement, z. testament
teugen, z. tegen
teugenfoeteren, z. tegen
teugenpruttelen, z. tegen
teugenspoed, z. tegenspoed
teugenspreken, z. tegen
teugenstand, z. tegen
teugenstaon, z. tegen
teugenstootjen, z. tegen
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teugenstrieden, z. tegen
teugenvallen, z. meevallen
teugenwoordig, z. tegenwoordig
teugenzin, z. tegen
Teunis, z. Teunis
teutebelle, z. teuten
teuten, z. teuten, wauwelen
teve, z. teef
tevens, z. tevens
tevreden, z. tevreden
tewegebrengen, z. veroorzaken, weg
tezzelig, z. kieskeurig
theegoed, z. theeservies
theelichien, z. licht
theeluchien, z. licht
theeservies, z. theeservies
thuus, z. thuis
tied, z. tijd
tiedig, z. tijdig
tiek, z. tijk
tieke, z. teek
Tiemen, z. Tijmen
tientjen, z. tientje
tiepelen, z. tiepeln
tieren, z. tieren
tierig, z. tierig
tierlantijntjes, z. tierlantijntjes
tiese, z. wie:re
ti’j, z. getij, tij
tikkeltjen, z. tikkeltje
tikken, z. tikken
til, z. til
tille, z. til
tillen, z. tillen
timmeren, z. timmeren
timmerluden, z. lui (lieden), timmerlui
timpe, z. punt, timp
tippe, z. kap, tipe
tippel, z. tippelen
tippelen, z. tippelen
tjalk, z. tjalk
tjoeken, z. tjoekng
tjoekeren, z. tjoekng

tjokvol, z. tjokvol
tobbe, z. balie, tobbe
tobben, z. tobben
toch, z. toch
tochien, z. tochtje
tochtgat, z. tochtgat
tochtig, z. tochtig, trek
tochtsloot, z. tochtsloot
todde, z. tóde, tóde
toe, z. toe, toen
toeke, z. teef
toekem, z. toekomende
toekoemen, z. toekomen
toer, z. toer
toeslaon, z. toeslaan
toestemming, z. toestemming
toetast, z. toetast
toeten, z. tuiten
toeter, z. toeter
toeteren, z. toeter
toetmem, z. hetzelfde
toeval, z. toeval
toevallen, z. meevallen
toevallig, z. toeval
toewiezing, z. toewijzing
togen, z. toogng
tol, z. tol
tolle, z. tol
tondeldeuze, z. tondeldoos
tondelsteentjes, z. tondeldoos
tone, z. teen
tonen, z. tonen
tongblaore, z. tongblaar
tonge, z. tong
tonne, z. ton
tonte, z. tónte
toon, z. toon
toonbanke, z. toonbank
toppe, z. top
toren, z. toren
tornen, z. tornen
torre, z. tor
tortelduve, z. tortelduif
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tot, z. tot 
totaal, z. totaal 
touter, z. schommel 
touw, z. touw 
toveren, z. toveren 
traktaosie, z. traktatie 
traktaotjen, z. traktaatje 
traktement, z. salaris 
trakteren, z. trakteren 
tralie, z. tralie 
tram, z. tram 
traon, z. traan 
traonderig, z. tranig 
traone, z. traan 
trap, z. trap 
trappe, z. trap 
trappelen, z. trappelen 
trappen, z. trappen 
trapperen, z. attraperen 
trechter, z. trechter 
tred, z. treedsel 
treden, z. treden
tree, z. sport (van een ladder), tree
treffen, z. treffen
trein, z. trein
treiter, z. treiteren
treiteren, z. tarten, treiteren
trek, z. trek
trekken, z. rukken, trekken 
trekkerig, z. trek 
trekpot, z. trekpot 
trekzage, z. spanzaag 
treppot, z. trekpot 
treuren, z. treuren 
treurig, z. treurig 
treuzelaar, z. treuzelaar 
triep, z. trijp 
trillen, z. trillen 
trippelen, z. trippelen 
troebel, z. troebel 
troef, z. troef 
troep, z. groep, troep 
troeven, z. troeven

troffel, z. troffel 
trogge, z. trog 
tromme, z. trom 
troon, z. troon 
troost, z. troost 
troosten, z. troost 
trosse, z. tros 
trots, z. trots 
trouw, z. trouw 
trouwd, z. getrouwd 
trouwen, z. trouw 
trouwens, z. trouwens 
trouweri’je, z. huwelijk 
trugge, z. terug 
trui, z. trui 
trutte, z. trute
tuchtskoele, z. opvoedingsgesticht, tucht 
tuin, z. tuin
tuitelig, z. topzwaar, tuitelig
tukjen, z. dutje, tukje
tukken, z. dutten
tule, z. melkstoeltje, tule
tulleband, z. tulband
tulpe, z. tulp
tumelen, z. tuimelen
turf, z. turf
turfmot, z. mot
tussen, z. tussen
tussenbeide, z. tussenbeide
tuufte, z. kuif
tuug, z. tuig
tuun, z. hof, tuin
tuungerei, z. gerej
tuunhamer, z. tuinhamer
tuunpaol, z. tuinpaal
twaalf, z. twaalf
twaalfponder, z. pond
twaalven, z. twaalven
twedens, z. tweede aan de beurt
twee, z. twee
tweedraods, z. tweedraads 
tweje, z. twee 
twenter, z. twenter
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twiefel, z. twijfel 
twiefelaar, z. twijfelaar 
twiefelen, z. twijfel 
twiege, z. twijg 
twiegien, z. rijs 
twintig, z. twintig 
’t zelde, z. hetzelfde

U

uj, z. konijn, ooi
ule, z. uil
ulevel, z. ulevel
ure, z. uur
uter, z. uier
uteraord, z. uiteraard
uterdetuut, z. uuterdetuut
uterdieke, z. uiterdijk
utrechse wagen, z. rijtuig
uut, z. uit
uutbakken, z. uitbakken 
uutbeinselen, z. gooien 
uutbeinzelen, z. jagen 
uutbetalen, z. betaling 
uutblaozen, z. uitblazen 
uutbrujjen, z. uitbroeien 
uutdagen, z. uitdagen 
uutdenken, z. uitdenken 
uut de wege maken, z. weg 
uutdoen, z. uitdoen 
uutdrogen, z. uitdrogen 
uutdrukken, z. uitdrukken 
uutdrukking, z. uitdrukking 
uutduden, z. uitleggen 
uuteindelik, z. uiteindelijk 
uutfeneren, z. uitdenken 
uutfiegeleren, z. uitdenken 
uutflappen, z. uitflappen 
uutfloepen, z. floepm 
uutgestrektheid, z. uitgestrektheid 
uutgeven, z. uitgeven 
uutglieden, z. glijden, uitglijden

uutgommen, z. uitvegen 
uuthaolen, z. uithalen 
uuthaoren, z. verharen 
uuthongeren, z. uithongeren 
uuthoren, z. uithoren 
uutkering, z. uitkering 
uutkniepen, z. uitdrukken 
uutkoemen, z. rondkomen, uitkomen 
uutlègen, z. uitleggen 
uutmaken, z. uitmaken 
uutmesten, z. mesten 
uutnemen, z. schoonmaken, uitnemen 
uutnodigen, z. nodigen 
uutnodiging, z. nodigen 
uutpluzen, z. pluizen 
uutpoesten, z. poesten 
uutpoetsen, z. poetsen 
uutpoffen, z. uitblazen 
uutpulen, z. uitpuilen 
uutrekenen, z. uitrekenen 
uutrujjen, z. roeien, uitroeien 
uutsieferen, z. uitzoeken 
uutskeien, z. uitscheiden 
uutskellen, z. uitschelden 
uutskot, z. uitschot 
uutslag, z. uitslag 
uutsliepen, z. uitsliepen 
uutsluutsel, z. uitsluitsel 
uutspiegen, z. uitspuwen 
uutspraak, z. uitspraak 
uutspruten, z. spruiten 
uutstukken, z. verstellen 
uut van huus, z. gast, huis, logeren 
uutvegen, z. uitvegen 
uutvienen, z. uitdenken, uitvinden, 

uitzoeken 
uutvluchien, z. uitstapje 
uutvoering, z. uitvoering 
uutweg, z. uitweg 
uutwieken, z. wijken 
uutzeuken, z. uitzoeken
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vaag, z. vaag
vaak, z. vaak
vaal, z. vaal
vaam, z. vaam
vaandel, z. vaandel
vaar, z. vader
vaart, z. vaart
vacht, z. vacht
vader, z. vader
vak, z. vak
val, z. val
valle, z. val
vallen, z. val
vals, z. valsheid
valsig, z. valsheid
valsigheid, z. valsheid
vamen, z. vaam
van, z. achternaam, van
vanaovend, z. vanavond
vandage, z. vandaag
vandaon, z. vandaan
vandehaans, z. hand, vandehands
vangen, z. vangen
vanggat, z. vanggat
vanmaorn, z. vanmorgen
vanmiddeg, z. vanmiddag
vanmorgen, z. vanmorgen
van teveuren, z. van tevoren, voren
vanwege, z. vanwege
vanwegens, z. weg
vanzelf, z. vanzelf, zelf
vaorel, z. vierel
vaoreljaors, z. kwartaal
vaoreltjen, z. vierel
varen, z. varen
varken, z. varken, zwijn
varkenshokke, z. varkenshok
varkenskot, z. varkenshok
vars, z. vers (bn)
vast, z. alvast, vast
vat, z. vat

V vaze, z. vaas
vebannen, z. verbannen
vebasteren, z. verbasteren
vebazend, z. verbazend
vebelige, z. verbeelding
vebeteren, z. verbeteren
vebieden, z. gebieden, verbieden
vebienen, z. verbinden
vebiending, z. verbinding
vebiesterd, z. verbijsterd
vebleken, z. verbleken
vebouwen, z. verbouwen
vebrannen, z. verbranden
vebreden, z. verbreden
vebreiden, z. vebrejn
vebreien, z. vebrejn
vechten, z. vechten
vedarrie, z. verdorie
vededigen, z. verdedigen
vedediging, z. verdediging
vederf, z. verderf
vedienen, z. verdienen
vedievederen, z. vermaken
vedikkeme, z. vedikeme
vedoen, z. verdoen
vedoezelen, z. verdoezelen
vedomd, z. verdoemeling
vedommeling, z. verdoemeling
vedorie, z. verdorie
vedregen, z. velen
vedreid, z. verdraaid
vedreien, z. vedrejn, weigeren
vedriet, z. leed
vedrietig, z. verdrietig
vedrinken, z. verdrinken, verzuipen
veduld, z. verdraaid
veduren, z. verduren
veduveld, z. verduiveld
vedwalen, z. verdwalen
vedwienen, z. verdwijnen
vee, z. vee
veen, z. veen
veer, z. veer, ver
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veerder, z. verder
veerkieker, z. verrekijker
veerte, z. verte
veertig, z. veertig
veerze, z. vaars
vefrommelen, z. verkreukelen
vegaderen, z. vergaderen
vegadering, z. vergadering
vegaon, z. vergaan
vege, z. veeg
vegeefs, z. vergeefs
vegees, z. vergeefs
vegen, z. vegen
vegeten, z. vergeten
vegif, z. vergif
vegift, z. vergif
vegissen, z. vergissen
vegroten, z. vergroten
veguld, z. vegult
vegunning, z. vergunning
veil, z. dweil
veilen, z. dweilen
veilig, z. veilig
veinsterbanke, z. vensterbank 
vejaordag, z. verjaardag 
vejaoren, z. verjaren 
vekaansie, z. vakantie 
vekampen, z. vekampm  
vekant, z. vakant
vekeerd, z. averechts, boos, verkeerd 
vekerige, z. verloving 
vekering, z. verkering, verloving 
veklaoren, z. verklaren 
veklaoring, z. verklaring 
veklappen, z. verklappen 
vekleden, z. verkleden 
vekleumen, z. verkleumen 
vekleuren, z. verkleuren 
veklikken, z. klikken 
veklungelen, z. verklungelen 
vekneuteren, z. verkneuteren 
veknoeien, z. verknoeien 
vekommeren, z. verkommeren

vekoold, z. verkoold 
vekopen, z. veilen, verkopen 
vekoping, z. verkoping 
vekouwen, z. verkouden 
vekreukelen, z. verkreukelen 
vekrupen, z. kruipen, óntkruupm  
vekulen, z. kuuln 
vekwaanselen, z. kwanselen, 

verkwanselen 
vel, z. huid, vel 
velangen, z. verlangen 
velangst, z. verlangen 
veld, z. veld 
velegen, z. verlegen 
velègen, z. verleggen 
velen, z. velen 
veleppen, z. verflensen 
velet, z. verlet 
velichten, z. verlichten 
velichting, z. verlichting 
veliekederen, z. vereffenen 
veliezen, z. verliezen 
vellen, z. vellen 
veilige, z. velg 
velof, z. verlof 
velos, z. verlos 
velossen, z. verlossen 
vemaak, z. vermaak 
vemaken, z. vermaken 
vemeerdering, z. vermeerdering 
vemeuiend, z. vermoeiend 
vemieden, z. mijden 
veminderen, z. verminderen 
vemoeden, z. vermoeden 
vemolmd, z. vermolmd 
venaam, z. voornaam 
veneuken, z. verneuken 
veneukeri’je, z. bedrog, verneuken 
veneumen, z. vernoemen 
venielen, z. vernielen 
venien, z. venijn 
venienig, z. venijnig 
vent, z. vent
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venten, z. venten 
venter, z. venten 
venuftig, z. vernuftig 
vepachten, z. verpachten 
veplasen, z. verplaatsen 
veplegen, z. verplegen 
vepletteren, z. verpletteren 
vepronken, z. verpronken 
verachtig, z. waarachtig 
veraldereerd, z. ontdaan, verbijsterd 
verandering, z. verandering 
veraod, z. verraden 
veraoden, z. verraden 
vere, z. veer
vereffenen, z. vereffenen
vereisen, z. eisen, vereisen
verekkeling, z. verrekkeling
verekken, z. verrekken
vereniging, z. vereniging
vereuren, z. verroeren
vergen, z. vergen
vergiet, z. doorslag
verhaal, z. verhaal
verhaoren, z. verharen
verheugen, z. verheugen
verhogen, z. verhogen
verhuzen, z. verhuizen
verinneweren, z. kapot
vermecelli, z. vermicelli
veroest, z. verroesten
veroesten, z. verroesten
veronderstelling, z. veronderstelling
veroorzaken, z. veroorzaken
veroppen, z. roppen, vernielen
verot, z. rot
verotten, z. verrotten
vers, z. lied, vers (lied)
versien, z. vers (lied)
verve, z. verf
verven, z. verven
veskeiden, z. menigeen, veel, verscheiden 
veskieten, z. verschieten 
veskil, z. verschil

veskillende, z. verschillende 
veskoning, z. verschoning 
veskot, z. verschot 
veskrikkelik, z. verschrikkelijk 
veskrompelen, z. verschrompelen 
veskuppeling, z. verschoppeling 
veskuppen, z. verschoppen 
veslienen, z. verslinden 
vesloeren, z. sloe:rn, verslodderen, 

verwaarlozen 
vesloonzen, z. slons, verslonzen 
vesnaaien, z. versnoepen 
vesneupen, z. versnoepen 
vesperren, z. versperren 
vespeulen, z. verspelen 
vespreiden, z. verspreiden 
vest, z. vest 
vestand, z. verstand 
vestaon, z. verstaan 
vestaonbaar, z. verstaanbaar 
vestoppertjen, z. verstoppertje 
vestoren, z. verstoren 
vestuken, z. stuiken, verstuiken 
vesturen, z. verzenden 
vet, z. jus, vet 
vete, z. vete 
vetellegien, z. verhaal 
vetellen, z. vertellen 
vetelling, z. vertelling 
veter, z. veter 
veteren, z. verteren 
vetering, z. verteren 
vetlokjen, z. schaal 
vetmesten, z. vetmesten 
vetonen, z. vertonen 
vetoning, z. vertonen 
vetrappen, z. vedrejn, weigeren 
vetreden, z. vertreden 
vetrek, z. vertrek 
vetrekken, z. vertrekken 
vetroetelen, z. vertroetelen 
vetrouwen, z. valsheid 
vettigheid, z. vet
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veulal, z. veel
veule, z. veel
veulen, z. voelen
veur, z. voor
veural, z. vooral
veurbeeld, z. voorbeeld
veurbereidingen, z. voorbereidingen
veurbi’j, z. voorbij
veurdat, z. voordat
veurdeel, z. voordeel
veurdeure, z. voordeur
veurganger, z. voorganger
veurgaonde, z. voorgaande
veurig, z. vorig
veurjaor, z. lente, voorjaar
veurjokken, z. voorliegen
veurkoemen, z. voorkomen
veurliegen, z. voorliegen
veurmiddag, z. ochtend
veurnaam, z. voornaam
veurnemen, z. voornemen
veurouders, z. voorouders
veurrang, z. voorrang
veurskot, z. voorschot
veurste, z. voorste
veurtuuntjen, z. voortuintje
veurvaorel, z. voorvierendeel
veurwaarden, z. voorwaarden
veurzitter, z. voorzitter
vevangen, z. vervangen
vevelen, z. vervelen
vevoeren, z. vervoeren
vewaand, z. verwaand
vewaarlozen, z. verwaarlozen
veweer, z. verweer
vewegen, z. verwikken
veweren, z. verweren
vewerken, z. verwerken
vewierd, z. verwarren
vewieren, z. verwarren
vewieten, z. verwijten
vewikken, z. verwikken
vewonderen, z. verwonderen

vewrikken, z. verstuiken
vezamelen, z. verzamelen
vezègen, z. verzeggen
vezekeren, z. verzekeren
vezetjen, z. verzetten
vezetten, z. verzetten
vezeuk, z. verzoek
vezeuken, z. verzoeken
vezeuten, z. verzoeten
vezichtig, z. voorzichtig
vezier, z. vizier
vezite, z. bezoek, visite
vezoeking, z. verzoeking
vezot, z. fel
vezumen, z. verzuimen
vezupen, z. verzuipen
vezwiegen, z. zwijgen
vezwikken, z. verstuiken, zwikken
viege, z. vijg
viegehoed, z. vijg
viegematte, z. vijg
viele, z. vijl
vielen, z. vijlen
vienen, z. vinden
vier, z. vier
vierdalf, z. vier
vierduiten, z. duit, vierduitstuk
vierduitstuk, z. vierduitstuk
viere, z. vier
vieren, z. vieren
vierkant, z. vierkant
vies, z. vies
vieskerd, z. viezerik
viever, z. vijver
vijand, z. vijand
vijf, z. vijf
vijfkop, z. vijfkop
vijve, z. vijf
villen, z. villen
vimme, z. vim
vinger, z. vinger
vingerhoed, z. naairing
vingerwiezing, z. vingerwijzing
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vinke, z. vink 
vinne, z. vin 
vioele, z. viool 
viooltjen, z. viooltje 
vis, z. vis
viskaore, z. viskaar 
visotter, z. otter 
vissen, z. vissen 
visseri’je, z. visserij 
visserman, z. visser 
vitten, z. vitten 
vlage, z. vlaag 
vlagge, z. vlag 
vlak, z. vlak 
vlamme, z. vlam 
vlammen, z. vlammen 
vlassen, z. vlassen 
vlechte, z. vlechten 
vlechten, z. vlechten 
vleden, z. verleden 
vleerboom, z. vlierboom 
vleerbos, z. vlierboom 
vleermuus, z. vleermuis 
vleet, z. vleet 
vlegel, z. vlegel 
vleis, z. vlees 
vleismaden, z. made 
vleizig, z. vlezig 
vlekke, z. vlek 
vlekken, z. vlekken 
vlesse, z. fles 
vleugel, z. vleugel 
vleuk, z. vloek 
vleuken, z. vloeken 
vleukerd, z. vloeken 
vliegen, z. vliegen 
vlieger, z. vlieger 
vliegmesine, z. vliegtuig 
vliegtuug, z. vliegtuig 
vlietig, z. ijverig, vlijtig 
vlijen, z. vlijen 
vlimme, z. vlijm 
vlimskerp, z. vlijmscherp

vlo, z. vlo 
vloed, z. vloed 
vloei, z. vloeipapier 
vloeien, z. vloeien 
vloeiend, z. vloeien 
vloer, z. vloer 
vloerkleed, z. karpet 
vlokke, z. vlok 
vloot, z. vloot 
vlot, z. vlot 
vlotten, z. vlotten 
vlucht, z. vlucht 
vlug, z. snel, vlug 
vluus, z. vlies 
vodde, z. lomp, vod 
voddeman, z. lomp 
voddevrouw, z. lomp 
voege, z. voegen 
voegel, z. tintelen, vogel 
voegen, z. voegen 
voer, z. voer 
voeren, z. voeren 
voering, z. voering 
voerman, z. voerman 
voet, z. been, voet 
voetvege, z. voet 
vol, z. vol
voldoende, z. voldoende 
volgen, z. volgen
volgende, z. toekomende, volgende
volharden, z. volharden
volk, z. volk
volledig, z. volledig
vollek, z. volk
Volno, z. Vollenhove
Volnozen, z. Vollenhove
volstrekt, z. volstrekt
vonder, z. vonder
vonke, z. vonk
vonnis, z. vonnis
voogd, z. voogd
vool, z. veulen
voonst, z. vondst
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voorn, z. voorn
voortvarend, z. voortvarend
voos, z. voos
vorderen, z. vorderen
vorke, z. vork
vorm, z. vorm
vorst, z. vorst
vorstinne, z. vorstin
vort, z. dadelijk, verdwijnen, voort,
vortmaken, z. voortmaken
vos, z. vos
vouwe, z. vouw
vouwen, z. vouwen
vracht, z. vracht
vrage, z. vraag
vrageboek, z. vragenboek
vrageleren, z. catechisatie
vragen, z. catechisatie, vragen
vrak, z. ondeugdelijk, wrak
vratte, z. wrat
vrede, z. vrede
vreemd, z. vreemd
vrees, z. vrees
vreselik, z. vreselijk
vreten, z. grazen, vreten, weide
vrezen, z. vrezen
vriend, z. vriend
vriendskop, z. vriendschap
vrieven, z. wrijven
vriezen, z. vriezen, winteren
vri’j, z. vrij, vrijheid
vri’jdaas, z. vrijdag
vri’jdag, z. vrijdag
vri’jdes, z. vrijdag
vri’jen, z. vrijen
vri’jeri’je, z. vrijen
vri’jheid, z. vrijheid
vri’jigheid, z. vrijheid
vri’jkoemen, z. vrijkomen
vri’jmoedig, z. vrijmoedig
vri’jpostig, z. vrijpostig
vrikken, z. wrikken
vringen, z. wringen

vroedvrouw, z. vroedvrouw 
vroeg, z. vroeg 
vroeger, z. vroeger 
vroegertjen, z. vroegertje 
vrolik, z. vrolijk 
vronder, z. vooronder 
vroom, z. vroom 
vrotten, z. wroeten 
vrotterd, z. wroeten 
vrouw, z. vrouw, wijf 
vrouwluden, z. lieden 
vrucht, z. vrucht 
vule, z. veel 
vullen, z. vullen 
vurig, z. vurig 
vursien, z. lied 
vuuftien, z. vijftien 
vuuftig, z. vijftig 
vuul, z. vuil
vuuls, z. nageboorte, vuil 
vuur, z. vuur 
vuus, z. veel 
vuuste, z. vuist 
vuusten, z. vuist

W

waai, z. tappen, wei
waarborg, z. waarborg
waarderen, z. waarderen
waarnemen, z. waarnemen
waarskouwen, z. waarschuwen
waarskouwing, z. waarschuwing
waas, z. waas
wablief, z. wat
wacht, z. wacht
wachten, z. wachten
wafel, z. wafel
waffel, z. waffel
waffen, z. keffen
wagen, z. wagen
wagenrad, z. wagenwiel
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wagenspoor, z. spoor
wagenwied, z. wagenwijd
waggelen, z. waggelen, zwijmelen
wak, z. wak
waken, z. waken
wakker, z. wakker
walgen, z. walgen
walle, z. wal
wallevis, z. walvis
walmen, z. walmen
wand, z. wand
wandel, z. wandelen
wandluus, z. wandluis
wange, z. wang
wanneer, z. wanneer
want, z. want
wante, z. want
waoge, z. waag
waogen, z. avonturen, wagen
waoghals, z. waaghals
waor, z. waar
waorbi’j, z. waarbij
waordeur, z. waardoor
waorheid, z. waarheid
waorlik, z. waarlijk
waoromme, z. waarom
waoteren, z. urineren
wapen, z. wapen
wapperen, z. wapperen
ware, z. waar
waren, z. waren
warm, z. warm
warmen, z. warm
warmpies, z. warm
warmte, z. warmte
warre, z. war
warrelen, z. warrelen
was, z. was
wasem, z. wasem
wasliende, z. lijn
waspot, z. waspot
wasse, z. was
wassen, z. wassen

wat, z. iets, paar, wat 
water, z. water 
wateren, z. wateren 
waterhoze, z. windhoos 
waterleiding, z. waterleiding 
watermeulen, z. watermolen 
waterskap, z. -schap 
watte, z. wat 
web, z. web 
webbe, z. web 
wecken, z. wecken 
wedden, z. wedden 
weddenskop, z. weddenschap 
wedeman, z. weduwnaaar 
wedevrouw, z. weduwe 
wedewaordigheden, z. tegenspoed 
wedewe, z. weduwe 
wee, z. wee 
weefsel, z. weefsel 
weegskaole, z. weegschaal 
week, z. week, woerd, zacht 
weeklagen, z. weeklagen 
weelde, z. weelde 
weelderig, z. weelderig 
weenst, z. winst 
weer, z. verspochten, weer 
weerbarstig, z. weerbarstig 
weerd, z. waard 
weerde, z. waarde 
weerga, z. weerga 
weerglas, z. glas 
weerklank, z. echo 
weerkriegen, z. terugkrijgen 
weerlicht, z. bliksem, weerlichten 
weerluchten, z. licht, luchten, 

weerlichten 
weeromme, z. terug, weerom 
weerommekriegen, z. terugkrijgen 
weerskanten, z. weerszijden 
weerskeid, z. weerskejt 
weerskien, z. weerschijn 
weerszieden, z. weerszijden 
weerwille, z. weerwil
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wees, z. wees 
weeskiend, z. wees 
weet, z. weet
weg, z. vandaan, verdwijnen, weg 
wegen, z. wegen 
wegens, z. weg 
weggaon, z. vertrekken 
weggraven, z. weggraven 
wegkrupertjen, z. verstoppertje, 

wegkruipertje 
wegkwienen, z. kwijnen 
wegmaken, z. zoekmaken 
wegmoffelen, z. wegmoffelen 
weiden, z. weide 
weien, z. waaien 
weigeren, z. weigeren 
weinig, z. weinig 
weins, z. wensen 
weinsen, z. wensen 
weitenmeel, z. tarwe 
wel, z. wel (bw) 
weldaod, z. weldaad 
welke, z. welke 
welkende, z. welke 
welkom, z. welkom 
welle, z. wel (bron) 
wellen, z. wellen 
welles, z. welles 
welninnik, z. neen, welneen 
welterusten, z. goed 
welvaart, z. welvaart 
wemelen, z. wemelen 
wenk, z. wenk 
wenkbrauwe, z. wenkbrauw 
wennen, z. wenden, wennen 
wentelen, z. wentelen 
wenteltefien, z. wentelteefje 
wereld, z. wereld 
weren, z. weren 
werf, z. werf 
werk, z. werk 
werkdag, z. werk 
werkelik, z. werkelijk

werken, z. werk
wervelwiend, z. wervelwind
wespe, z. wesp
west, z. west
wet, z. wet
weten, z. weten
weteren, z. drenken, water geven aan de 

koeien 
wetering, z. wetering 
wetplanke, z. slijpplank 
wetsteen, z. wetsteen 
wetten, z. wetten 
weven, z. weven 
wezeboom, z. weesboom 
wezel, z. wezel 
wezeloos, z. wezenloos 
wezen, z. wezen, zijn (ww) 
wicht, z. gewicht, wicht 
wiebelen, z. wiebelen 
wied, z. ver, wijd 
wieden, z. wieden 
wiedwagen, z. wagenwijd 
wiege, z. wiegen 
wiegen, z. wiegen 
wiek, z. wijk 
wieke, z. wiek 
wieken, z. wijken 
wieleken, z. wielekng 
wielkerig, z. wielkereg 
wieme, z. wieme 
wien, z. wijn 
wiend, z. bries, wind 
wienderig, z. winderig 
wiendgat, z. tochtgat 
wiendhond, z. windhond 
wiendhoze, z. windhoos 
wiendruve, z. wijndruif 
wiendvlage, z. windvlaag 
wienen, z. winden 
wiensel, z. windsel 
wiere, z. verwarren, wie:re 
wierig, z. gezond 
wies, z. wijs
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wiesheid, z. wijsheid
wiesneuze, z. wijsneus
wiesvinger, z. wijsvinger
wieten, z. wijten
wieze, z. wijze
wiezen, z. wijzen
wiezer, z. wijzer
wijwater, z. wijwater
wi’j, z. wij
wi’jluden, z. wij
wikke, z. wikke
wild, z. wild
wildernisse, z. wildernis
wille, z. wil
Willem, z. Willem
Willempien, z. Willem
willen, z. willen
willig, z. willig
wimpel, z. wimpel
winkelhaak, z. winkelhaak
winkelwaren, z. winkelwaar
winnen, z. winnen
winter, z. winter
winteren, z. winteren
winterhakken, z. wintervoeten
winterhannen, z. winterhanden
wintermusse, z. wintermuts
wis, z. gewis, grif, wis
wispelturig, z. wispelturig
wisselen, z. wisselen
wittelen, z. witten
woeker, z. woeker
woelen, z. woelen
woelig, z. woelen
woensdaas, z. woensdag
woensdag, z. woensdag
woensdes, z. woensdag
woest, z. woest
woesteling, z. woest
woestenij, z. woestenij
woestijn, z. woestijn
wol, z. wol
wolke, z. wolk

wolle, z. wol 
wollegien, z. wolletje 
wonde, z. wond 
wonder, z. wonder 
wonen, z. wonen 
woning, z. woning 
woonarke, z. ark 
woonplaas, z. woonplaats 
woord, z. woord 
worden, z. worden 
worp, z. worp 
worren, z. worden 
worst, z. worst 
worstelen, z. worstelen 
wortel, z. wortel 
wortellof, z. wortelloof 
Wouter, z. Wouter 
wrang, z. wrang 
wreken, z. wreken 
wuiven, z. wuiven 
wup, z. wip 
wupbrugge, z. wip 
wuppe, z. wip, wipplank 
wuppen, z. wippen 
wuppien, z. ogenblik 
wurf, z. werf 
wurgen, z. worgen 
wurm, z. pier, worm 
wurmstekerig, z. pier 
wuuf, z. wijf 
wuven, z. wuiven

Z

zaak, z. zaak 
zaal, z. zaal
zabbelen, z. sabbelen, zabbelen, zuigen 
zabben, z. zabbelen 
zachies, z. langzaam, zacht 
zachiesan, z. langzamerhand, zacht 
zachs, z. zacht 
zacht, z. zacht
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zadel, z. zadel 
zage, z. zaag 
zagemeel, z. zaagsel 
zagen, z. zagen 
zak, z. zak 
zakdoek, z. zakdoek 
zakken, z. zakken 
zalig, z. zalig 
zalm, z. zalm 
zalve, z. zalf 
zam, z. zacht 
zand, z. zand 
zanderig, z. zand 
zang, z. zang 
zanger, z. zanger 
zangeresse, z. zanger 
zaniken, z. zaniken 
zaod, z. zaad 
zat, z. genoeg, zat 
zaterdaas, z. zaterdag 
zaterdag, z. zaterdag 
zaterdes, z. zaterdag 
ze, z. haar, zij 
zeden, z. zeden 
zee, z. zee 
zeeluden, z. zeelui 
zeemleren lappe, z. zeem 
zeen, z. zeen 
zeep, z. zeep 
zeepkop, z. zeepkop 
zeer, z. pijn, zeer 
zeerte, z. zeer 
zeewier, z. wie:r 
zegel, z. zegel 
zegen, z. zegen 
zégen, z. zeggen 
zegenen, z. zegen 
zegge, z. zegge 
zeien, z. zaaien 
zeike, z. aal, pis, urine 
zeiken, z. pissen, urineren, wateren, 

zejkng 
zeiker, z. zejkng

zeil, z. zeil 
zeker, z. grif, zeker 
zelde, z. net, zelfde 
zelden, z. zeldzaam 
zelf, z. zelf 
zelfde, z. zelfde 
zelsem, z. zeldzaam 
zemels, z. zemelen 
zende, z. zeis 
zending, z. zending 
zenuw, z. zenuw 
zerigheid, z. zeer 
zerke, z. zerk 
zes, z. zes 
zesmad, z. mad 
zesse, z. zes 
zet, z. zet 
zetten, z. zetten 
zeugien, z. zootje 
zeuken, z. zoeken 
zeun, z. zoon
zeuren, z. drenzen, leuteren, zeuren
zeurzak, z. zeuren
zeut, z. zoet
zeuthout, z. zoethout
zeutjes, z. zoet
zeuven, z. zeven (telw)
zeuvende, z. zeven (telw)
zeuventig, z. zeventig
zeve, z. zeef
zeven, z. zeven (ww)
zever, z. kwijl
zeveren, z. kwijl, zeveren
zicht, z. zicht
zie, z. zij
zied, z. zijde
ziede, z. zijde
ziek, z. ziek
ziel, z. ziel
zielen, z. zij
zieltjen, z. sluis, ziel
zieluden, z. zij
zien, z. zien, zijn (bez. vnw)

182



ziende, z. zijn (bez. vnw)
zienen, z. zijn (bez. vnw)
zier, z. zier
ziften, z. ziften
zi’je, z. zeef
zi’jen, z. zeven (ww)
zille, z. zeel, zile
zin, z. lust, zin
zingen, z. zingen
zink, z. zink
zinken, z. zink
zinnen, z. aanstaan, bevallen, zinn
zinnig, z. eigenzinnig, zineg
zinnigheid, z. zin
zitten, z. zitten
zo, z. zo
zoas, z. zoals
zodaonig, z. zodanig
zode, z. plag, zode
zodoende, z. zodoende
zoel, z. zoel
zoemer, z. zomer
zoemerhusien, z. zomerhuisje
zog, z. zog
zok, z. zulk
zokke, z. sok
zokken, z. zulken
zokkenden, z. zulken
zole, z. zool
zomen, z. zomen
zo miteen, z. terstond
zon, z. zo een
zonder, z. zonder
zon ene, z. zo een
zonnen, z. zo een, zulk een
zoom, z. zoom
zootjen, z. zootje
zorg, z. zorg
zorgen, z. zorgen
zouder, z. zolder
zout, z. zout
zouten, z. zouten
zoveule, z. zoveel

zovul, z. zoveel 
zowaor, z. zowaar 
zowat, z. bijna 
zucht, z. zucht 
zuchten, z. zucht 
zuddelen, z. pruttelen 
zudelik, z. zuidelijk 
zuden, z. zuiden 
zugen, z. zuigen 
zuger, z. zuiger 
zuk, z. zulk 
zukkenden, z. zulken 
zule, z. sleper, zuule 
zullen, z. zullen 
zulte, z. zult 
zuiver, z. zilver 
zundaar, z. zondaar 
zundaas, z. zondag 
zundag, z. zondag 
zunde, z. zonde 
zundes, z. zondag 
zundigen, z. zondigen 
zunig, z. zuinig 
zunne, z. zon
zunnebloeme, z. zonnebloem
zunnesskoele, z. zondagsschool
zupen, z. zuipen
zuper, z. zuiper
zuperd, z. zuiper
zuster, z. zuster
zuud, z. zuid
Zuudende, z. eind, zuiden
zuudwester, z. oliepak, zuidwester
zuuplappe, z. lap, zuiper
zuur, z. zuur
zuurdeup, z. zuur in zure saus 
zuurkool, z. zuur 
zuurtjen, z. zuur 
zuvel, z. zuivel 
zuvelfebriek, z. zuivel 
zuver, z. zuiver 
Zwaantjen, z. zwaan 
zwabber, z. zwabber
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zwabberen, z. zwabber 
zwad, z. zwat
zwadkeerder, z. zwatkeerder
zwak, z. zwak
zwalken, z. zwalken
zwaluw, z. zwaluw
zwammen, z. zwammen
zwane, z. zwaan
zwaoger, z. schoon, zwager
zwaor, z. zwaar
zwaormoedig, z. zwaarmoedig
zwaorte, z. zwaarte
zwart, z. zwart
zweep, z. zweep
zweeptolle, z. tol, zweep
zweerd, z. zwaard
zweet, z. zweet
zweetbenen, z. zweetvoeten
zweetvoeten, z. zweetvoeten
zweien, z. zwaaien
zwellen, z. zwellen
zwemmen, z. flodderen, zwemmen

zwere, z. zweer 
zweren, z. zweren 
zwerm, z. zwerm 
zwerven, z. zwerven 
zweten, z. zweten 
zwetsen, z. zwetsen 
zwevel, z. zwavel 
zwevelstok, z. zwavel 
zweven, z. zweven 
zwichten, z. zwichten 
zwiegen, z. zwijgen 
zwiemelen, z. zwijmelen 
zwien, z. zwijn 
zwieren, z. zwieren 
zwikken, z. zwikken 
zwil, z. zwil 
zwilk, z. zwilk 
zwillegien, z. zeen 
zwilstart, z. zwil 
zwoel, z. zwoel 
zwoorde, z. zwoerd
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Roelof Kamman werd in 1895 in Kuinre ge
boren. Zijn vader was stalhouder, maar Roe
lof wilde ’doorleren’. Door toedoen van de 
hoofdonderwijzer in Kuinre kwam hij op de 
kweekschool in Middelburg, werd onder
wijzer en later leraar Nederlands.
N a zijn pensionering is hij zich bezig gaan 
houden met het vastleggen van taal en ge
schiedenis van zijn geboorteplaats.
De notities over de geschiedenis die hij tot 
aan zijn dood in 1975 maakte, werden in 1985 
in boekvorm uitgegeven onder de titel Ge
schiedenis van Kuinre en Omgeving.
Het dialect van Kuinre legde hij vast in de 
Woordenlijst van het dialect van Kuinre. In 
1969 rondde hij dit omvangrijke manuscript 
af.
Prof. dr. K. Heeroma van het Nedersaksisch 
Instituut der Rijksuniversiteit Groningen 
wijdde in 1970 aan het gereedkomen van de 
lijst een artikel in de Driemaandelijkse Bla
den dat hij als volgt besloot:
’De heer Kamman heeft met zijn zo zorg
vuldig samengestelde woordenlijst -  géén 
verzameling van rariteiten, géén idioticon! -  
de dank van alle Nederlandse dialectologen 
verdiend.’

ijs se la ka d e m ie ISBN  90-6697-048-0


