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vragenlijsten hun medewerking aan
zowel De Wereld-A als De Wereld-B
hebben verleend. In dit deel, De Wereld-
B, worden de namen genoemd van de
dialectprekers en contactpersonen die
voor dit thema de lijsten hebben inge-
vuld. Deze mensen zijn gegroepeerd per
plaats waarvoor zij invulden. Wonen ze
in een andere plaats, dan is die achter
de naam vermeld. Namen van personen
die namens hun groep contact onder-
houden met de dialectcentrale van de
Stichting GrensOverschrijdende
Streektalen zijn schuin gedrukt.

Albergen
De heer A.G. Bos
De heer J.G. Klaassen
De heer H.A. Ribbert
De heer H.J. Rikhof
Mevrouw T. Wonink-Klaassen

Almelo-groep 1
De heer G. Brouwer
De heer D. Kaaij
Mevrouw W.H. Kaaij-Kamp
De heer J. Ligtenberg
Mevrouw J. Reuvekamp

Almelo-groep 2
Mevrouw L.R. Hondebrink-Koning
De heer R. Berg
De heer H.J. Brouwer
De heer J.G.J. Hammink
De heer G.A. Hinnen
De heer G. Westerhof
Mevrouw J.J. Brouwer-Smeijers
De heer H.J. Hammink
De heer Z.J. Hondebrink

Ambt-Delden-groep 1
De heer J.M.A. Platenkamp, Goor

Deze groep is in de verschillende buurt-

schappen en in Delden met een groep
vertegenwoordigd:

Ambt-Delden, noaberschap Azelo
Mevrouw J. Wes

Ambt-Delden, noaberschap Deldeneres
De heer H. Blekkenhorst
De heer B. Massink
De heer G.J. Sander

Ambt-Delden, noaberschap
Deldenerbroek
De heer A.F. Jansen
De heer A.B.J. Morsink
Mevrouw D.J. Smit-Jansen

Ambt-Delden, noaberschap Zeldam
De heer A.G. Stokkentreef
De heer M. Horck
De heer J.W. Pierik
De heer B.J.G. Schutte
Mevrouw J.L. Stokreef-De Jonge

Ambt-Delden, noaberschop Wiene
De heer G.A.J. ter Braak
Mevrouw A. Ottenschot-Vossenbeld
De heer J.J. Ros
De heer J.C. van Rijn
Mevrouw M. Smit-Borre

Ambt-Delden, noaberschop Bentelo
De heer G.A.M. Borre
De heer J.B. Katier
De heer J.B. Nibbelink
De heer A.J.E. Wes

Ambt-Delden, noaberschop Hengevelde
De heer J.G. Blokhorst, Haaksbergen
De heer H.G.J. Grefte
De heer H. Nibbelink
De heer A. Pierik
De heer A. Tentije 
De heer J. Veldhuis
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Deze vijfde aflevering van het
Woordenboek van de Overijsselse
Dialecten behandelt de levende wereld
–  met uitzondering van de mens: de
flora en de fauna. Welke woorden zijn
er voor de planten en dieren in onze
provincie in omloop? Een enkel woord
moet daarbij gezegd worden over de
volgorde waarin de verschillende plan-
ten en dieren behandeld worden.
Bij een systematisch woordenboek,
zoals het WOD of het Woordenboek van
de Achterhoekse en Liemerse Dialecten
(WALD), bepaalt niet het woord (i.c. de
beginletter ervan) de plaats in het woor-
denboek, maar de plaats die het
beschreven voorwerp heeft in de omrin-
gende werkelijkheid. Die werkelijkheid
kan de waarneming zijn die door de
dialectspreker in het leven van alledag
wordt gedaan. Een nadeel van de orde-
ning volgens die methode is evenwel,
dat bijvoorbeeld een scholekster in het
ene deel van Overijssel als een watervo-
gel, en in het andere als een weide- of
zelfs een akkervogel wordt gezien. Dit
bemoeilijkt de classificatie. Bij veel
planten speelt bovendien mee, dat men
soms nog wel de naam kent, maar
alleen weet bij welke Nederlandse aan-
duiding die hoort. Het aanwijzen van de
plant in de natuur, of het beschrijven
van de natuurlijke omgeving (welke
planten groeien in de buurt van de
betreffende plant?) is vaak een stuk
lastiger, en ook dit bemoeilijkt een inde-
ling op basis van de intuïtie van de dia-
lectspreker. Om deze reden is net als bij
het WALD gekozen voor een biologisch-
wetenschappelijke ordening, die

(uiteraard) voor alle delen van de pro-
vincie gelijk is, en die net als de intuï-
tieve benadering van de dialectspreker
uitgaat van de plant of het dier, en niet
van het woord dat de plant of het dier
aanduidt. Voor de planten is daarbij
gebruik gemaakt van Heukels/Van der
Meijden Flora van Nederland (Groningen
198320), voor de vogels van G.J. Gerritsen
en J. Lok Vogels in de IJsseldelta (Kampen
1986) en voor de overige dieren van W.
Eigener Encyclopedie van het dierenrijk
(Amsterdam/Antwerpen 1982).
Aansluiting bij het WALD heeft tevens
als voordeel, dat de benamingen in
Overijssel goed vergeleken kunnen wor-
den met wat ten zuiden van onze pro-
vincie in gebruik is. Zeker bij zulke hel-
der te definiëren objecten als planten
en dieren biedt zo’n vergelijking mooie
doorkijkjes in het totale Oost-
Nederlands taallandschap. Als redac-
teur vond ik het bijvoorbeeld verras-
send dat de aanduiding klummerties
voor de Oostindische kers, in Overijssel
opgetekend in Giethoorn en
Wanneperveen (in de Noordwesthoek
dus), in de Achterhoek volop terugkeert
in de vormen klummekes, klemme(r)kes
etc. Vanzelfsprekend wordt het Oost-
Nederlandse beeld nog completer, als
we te zijner tijd ook weten welke
namen er op de Veluwe voor plant en
dier in gebruik zijn.
Ten aanzien van andere zaken dan de
indeling (bijvoorbeeld de spelling) kan
hier verwezen worden naar de inleiding
van De Wereld-A. In dat deel worden
ook de namen genoemd van de perso-
nen die anders dan als invuller van de
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De heer G. Wegdam
De heer H.A. Wegdam

Delden
De heer A. Jansen
De heer F. Morsink
Mevrouw I. Traas-Kuiper

Ambt-Delden-groep 2 (rond de
“Wendezoele”)

Mevrouw W.G. Linthorst-Pek
De heer A. Hofstee
De heer A. Jansen
Mevrouw R. Keizers-ter Doest
Mevrouw D. Schutte-Hofstee
Mevrouw A. Wes-Hofstee

Balkbrug
De heer J.W. Nijensikkens
De heer J. Dekker, Dedemsvaart
Mevrouw G. Geuzinge-Nijboer
De heer J. Luppes
De heer J. Stuiver

Bathmen
De heer T. Nikkels
Mevrouw R. Stegink-Nikkels
Mevrouw M. Viswat-Hoften
De heer F. Volkers

Blokzijl
De heer P. Th. Smit, Havelte
Mevrouw S. Smit-Schaap, Havelte
De heer W. Engelsman, Zwolle
De heer R.J. de Jonge
De heer M. Koopmans
Mevrouw G. Koopmans-Koning

Borne
De heer W.J.B. Kiewik
Mevrouw K. ter Hennepe
De heer J.G.J. Kwast
De heer J. Möller

De heer A. Wisman

Dalfsen
De heer H. van ’t Zand
De heer A. Goutbeek
Mevrouw R. Kolkman-Meulebelt
De heer W. van Leussen
Mevrouw J. Wesselink

Denekamp
De heer H.H.J. Haverkort
Mevrouw R. Berning
De heer H. Fox
Mevrouw Z. Greven
Mevrouw R. Kamphuis
Mevrouw J. Niehoff
Mevrouw R. Nijhuis
Mevrouw A. Stegeman
De heer H. Laarhuis

Deventer
De heer W. Lubberding
Mevrouw H. Lubberding-Schuitert
Mevrouw H.F. Abrahams
De heer J. Kok
De heer H. Valk, Diepenveen

Diepenheim
De heer J. H. Altena
De heer J.B. Bittink
Mevrouw G.H. Boonk
Mevrouw G.A. Bos-Krebbers
De heer J. Bouwmeester
De heer H.W. Olthuis
De heer J.G. Regterschot

Enschede-Lonneker
De heer A.J. de Haan
De heer J.B. van der Velde
Mevrouw G.H. Tempelman
Mevrouw A. Zweers-Fortuin

Enter
De heer H.J.M. Kerkhof

De heer G.J.M. Freriksen
De heer B.J. Mekenkamp
Mevrouw G. Mekenkamp-Arkink

Genemuiden
Mevrouw J. Bakker-Rietman
De heer T. van Dijk
De heer J. Hammer
Mevrouw J. Hoekman-Roeten
De heer L. Klasen
Mevrouw B. van Rees-Beens
Mevrouw A. Rietman-Heutink

Giethoorn
Mevrouw F. Woltman-Groen
De heer H. Mol
Mevrouw J. Mol-van Dijk
De heer H. Mol
Mevrouw T. Mol-Groenewegen
Mevrouw K. Oort-Menger

Glanerbrug
Mevrouw W.T. Bennink
Mevrouw G. Manden
Mevrouw A. Nagel
De heer J.H. Nijenhuis
De heer G.J. ter Welle

Goor
Mevrouw S. van der Kolk-Altena
De heer J. van der Kolk
De heer C. Brunnekreef
Mevrouw D. Brunnekreef-Mengerink
De heer G. Colvoort
Mevrouw R. Colvoort-Leusenkamp
Mevrouw G. Dunning-Kerkhoven
De heer G.J. Heitink
De heer H. ter Hogt
De heer G.J. Morsink

Gramsbergen
De heer G. Reinders
De heer E. Kwant
Mevrouw D. Jonkeren-Kwant

De heer H. Roelofs
De heer H.J. Roelofs
De heer H.A. Zweers

Haaksbergen
De heer J.H. Scholten
De heer B.J. Brefeld
De heer H.J. Leferink
De heer H.M. van Sarke

Den Ham
Mevrouw H. Mollenhorst
Mevrouw G.W. Mollenhorst-Oudelaar
Mevrouw G. Remmink-Kerkdijk
Mevrouw J. Aman-Kortman

Hardenberg en Lutten
Mevrouw H. Renkema-Spijkers
De heer G. van Faassen
Mevrouw J. Luisman-de Jonge
Mevrouw M. Pouwels-Bos, Oud
Bergentheim
Mevrouw M. Rieks-Vedelaar
Mevrouw H. Reinders
De heer J. Sierink
Mevrouw C. de Wit-Meijer
Mevrouw D. Zweers-Altena

Hasselt
De heer M. Hiemstra
Mevrouw A. van Dijk- van de Kolk
De heer H. Sterken
De heer K. Würsten

Heino
Mevrouw W. Wolfkamp-Hansman
Mevrouw A.D. Baarslag-Stoel
De heer G. M. Lindeboom, Wijhe
De heer J.L. Melenhorst
De heer H. van der Veen

Hellendoorn
Mevrouw T. van Buren
De heer J. van den Berg
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De heer H. Hallink
Mevrouw D. Laarman-Bakker
De heer J. Lammers, Nijverdal
De heer B.F. Leestemaker
De heer G. Legtenberg

Holten
Mevrouw E. Hegeman-Nieuwenhuis
Mevrouw B. ten Dam-Weijers
De heer G.J. Gervedink Nijhuis
Mevrouw H. Koopman-Aanstoot
Mevrouw F. ten Velde
De heer H. Kolkman

Kampen
De heer J. van de Weerd
De heer G. Frank, Kamperveen
Mevrouw D. Kasper-van Dijk
De heer J. Prins, Kamperveen
De heer A. Scholten
Mevrouw A. Swierstra

Kuinre
Mevrouw A. Kamman

Losser
Mevrouw C.S.M. Meijerink-Hannink
Mevrouw J. Benneker-Elferink
Mevrouw G. Hogenbrink
Mevrouw A. Morsink-Elferink

De Lutte
De heer J.A. Swennenhuis
De heer J. Grunder

Markelo
De heer G. Kolkman
Mevrouw T. Berendsen-Hargeerds
Mevrouw H. Bussink-Stoelhorst
Mevrouw J.G. Zwiers-Wanink

Nieuw-Heeten
Mevrouw T. van de Sligte
Mevrouw T. te Den-Diepman

De heer H. Kleinherenbrink
Mevrouw D. Kleinherenbrink
Mevrouw G. Kogelman-Keizer

Nieuwleusen
Mevrouw G. Bartels-Martens
Mevrouw K.J. Bijker-van Hulst, Balkbrug
Mevrouw W. Kragt
De heer H. Pessink
De heer W. Stolte
Mevrouw J. Sterken-Kouwen
Mevrouw G. Vasse-Timmerman

Nijverdal
De heer J.H. Alferink
De heer R. Bolink
Mevrouw A. Dommerholt
De heer G. J. Hammers
De heer A. van Munster
De heer M. Klink
De heer G. H. Kollenstart
De heer G. Tijhof

Oldemarkt
Mevrouw J. Brouwer-Middelhof

Oldenzaal
De heer F. Gelevert
De heer G. Steenbekke

Olst
De heer K.J.W. Keurhorst, Wesepe
Mevrouw T. Bos-Vlaskamp
Mevrouw A. te Kloeze
De heer D. Steenbruggen
De heer Th. Vlaskamp

Ommen
Mevrouw F. M. Doezeman-Makkinga
De heer K. Bakker
Mevrouw L. Bruins-Lemmers
De heer P. Kramer
De heer G.J. Paarhuis

Ootmarsum
De heer B.J.G. Morshuis
De heer J.H.G.M. Bolscher
De heer H.F.J. Oude Elberink

Raalte
De heer P. Brinkhuis
De heer J.F.W. Görtemöller, Deventer
De heer G. Jansen
Mevrouw R. Krijt
De heer G. in ’t Veld

Rijssen-groep 1
De heer G.J. Dannenberg
De heer D.J. Brinks
De heer A.J. Jansen
De heer J. Lankamp

Rijssen-groep 2 
De heer H. Seppenwoolde

Rossum
De heer H. Engelbertink

Saasveld
De heer G. Nijkamp, Borne
De heer A.J. Hesselink
De heer J.G.A. Loohuis

Sibculo
De heer H. Prenger
De heer H. Berghuis
De heer J. H. Huisman
Mevrouw J. Kroek
De heer J. Leemhuis
Mevrouw R. Meijerink
De heer R. Platjes

Sint-Jansklooster
De heer A. van Wendel
De heer H. van Dalen
De heer J. Hansma
De heer J. Rook
De heer J. Slot

Mevrouw H. Slot-Harsevoort
De heer H. Spans
De heer H. Westhuis
Mevrouw R. van de Wetering-Boxem
Mevrouw A. van de Wetering-Dekker

Staphorst
De heer J. Hattem
De heer P. Hulst
De heer D. Kok, Rouveen
De heer H. Schra

Steenwijk
Mevrouw I. de Vos-Willems, De Bult
De heer L. de Vos, De Bult
De heer J. Brouwer
De heer R. Pit
De heer J. Pieffers
De heer C. Pieffers, Tuk
De heer W. Scheenstra
De heer J. Weidema

Tubbergen
De heer H.H.J. Oude Kotte
De heer J.B. Buyvoets
De heer G.H.R Elferink
De heer J.H. Eppink
De heer G.J. Pinners
De heer H. Roelofs

Vasse
De heer L.J. Masselink
Mevrouw S. Nijhuis-Veelers
De heer J. H. Schutte
De heer B.G.J. Weersink
De heer G.H. Weusthuis

Vollenhove
De heer H. Scholtmeijer sr.
Mevrouw R. Bron-Mondria
De heer J. de Boer
De heer J. Driezen
De heer H. Jongman
De heer H. Lassche
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Mevrouw J. Lassche-Zelhorst
De heer A.J. Vis

Vriezenveen-groep 1
De heer A.L. Hospers
De heer G. Brink
De heer H. Fokke
De heer H. Kleinhalle
De heer J. Webbink

Vriezenveen-groep 2
Mevrouw J. Stegeman-Smelt
De heer J. Eshuis
Mevrouw K. Kobes-Goosselink
De heer W. Post
Mevrouw E. Wessels-Jansen

Vroomshoop
Mevrouw G. Timmer-Krikken
De heer W. Boessenkool
Mevrouw A. Boessenkool
Mevrouw C. Eggens
Mevrouw W. Meijerink

Wanneperveen
Mevrouw R. Holterman-Wildeboer
Mevrouw H. Lubbinge-Bakker
Mevrouw A. Hoffman-Klomp
Mevrouw J. Smit-Wildeboer

Welsum
De heer M. Brascamp, Klarenbeek

Westerhaar
De heer J. Zwier
De heer J. Botter
Mevrouw H. Lamberts-Huiskes
De heer P. Verra

Wijhe
De heer G.J. Veerman
De heer J. Bannink
Mevrouw D. Dikkeschei-Eisink
De heer W. Hemeltjen

Mevrouw R. van der Sluis-Nijland
Mevrouw J.M. van Weenum-Schabbink

Windesheim
Mevrouw M. van der Hulst
De heer A. Brand
Mevrouw H. Bredewold 
Mevrouw B. van Duren
Mevrouw J. Wijtenhorst

Wierden
Mevrouw J. van Wulfften Palthe-Stulen
De heer J.H ten Cate
De heer H.H. Maris
Mevrouw C.H. Paauwe-Reehuis

Zenderen
De heer J. ter Beke
Mevrouw M. Smit
De heer B. Zonder

Zwartsluis
De heer E.K.H. Klomp

Zwolle-groep 1
Mevrouw H.E. Bos
Mevrouw A. Reinders

Zwolle-groep 2
De heer H. van ’t Haar
Mevrouw L. van ’t Haar
De heer G. Bredenhoff
Mevrouw C. van Riessen

Buiten Overijssel:

Brandlecht/Hestrup
De heer G. Aschermann, Nordhorn-Hestrup
Mevrouw A. Balder

Schüttorf 
De heer F. Verwold

Uelsen en Veldhausen
De heer J. Mülstegen, Nordhorn

Wietmarschen
De heer P. Germer

Grafschaft Bentheim (algemeen)
De heer A. Rötterink, Emlichheim
Mevrouw G. Künnen, Neuringe
De heer J. Künnen, Neuringe
De heer H. Kronemeyer, Hoogstede
Mevrouw G. Rieger, Nordhorn
Mevrouw G. Stegemerten, Gildehaus

Naast de bovenstaande vaste medewer-
kers hebben de onderstaande specia-
listen op het gebied van flora en fauna
via de GOS-groep een bijdrage geleverd
aan het invullen van de vragenlijsten:

Denekamp:
De heer B. Roosink

Genemuiden: 
De heer M. Burgmeyer

Gramsbergen:
De heer H. Slatman
De heer H.J. Roelofs
De heer K. Zweers

Haaksbergen:
De heer en mevrouw Hannink
De heer M.J. Dieks
De heer G. Horck

Den Ham:
Hammer Vogelwacht
De heer G.W. Schoppink

Hengevelde: 
De heer A. Meijer

Rijssen:
De heer J. van der Maat

Tubbergen:
De heer J. Oude Engbering
De heer J. Laarhuis, Rossum

Vriezenveen:
De heer H. Sytstra

Wierden:
De heer J. Bouwhuis
De heer G. Draaijer

Windesheim:
Mevrouw D. Bredewold

Zenderen:
De heer H.F. Koopman

Al de bovengenoemde personen en de
leden van de Hammer Vogelwacht is de
Stichting GrensOverschrijdende
Streektalen buitengewone dank ver-
schuldigd. Zonder de vele uren die zij
hebben besteed aan het invullen van de
vragenlijsten en het schrijven van de
(soms uitvoerige) toelichtingen hadden
immers ook dit deel en het vorige deel
van het Woordenboek van de
Overijsselse Dialecten niet tot stand
kunnen komen.
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bos 

bos: algemeen; busche: vrz; Busch: sch
boskazie: amt
in het hoalt, in het haolt: hks

Het lidwoord kan verschillen:

De bos van Toutenburg, de Drostenbos
(oud), het Voorsterbos (nieuw) (vol); de
bos (het gaat dan meestal over het
bekendste bos in de omgeving, andere
bossen worden met name genoemd,
voorafgegaan door het. Maar ook als dat
bekendste bos bij naam wordt
genoemd, verandert de in het bijv.: “wi-j
gaot naor de bos of naor ’t staatsbos,
naor ’t Staphorsterbos”. Als het bos zon-
der naam wordt genoemd is het altijd
de, bijv: “toen wi-j in de bos leupen….”
(nls).

bosschage 

Een groepje struiken die bij elkaar staan.

buske struke: amt; böske stroeken: los;
bosje struken: blz; bussie struken:
daf; bussie strukies: zwo

bulte struken: stp
groep struken: amt, whr; groepien

stroeken: vol; groepien strukies: vol
koppel stroeken: ssv
riege struke: hev
bosschage: bab, hdb, hks, vrz; bosscha-

zie: daf; bosskage: dhm, mar, wrd;
bosskazie: hel, ros

kreupelbossie: hdb
Struckwerk: sch
struukgewas: dev, has, hdb, nij, stp, vrh,

wij
struweel: ros

opslag 

Het (hout)gewas dat niet geplant is, maar
vanzelf opkomt.

opslag: alm, amt, bab, bat, blz, daf, dev,
die, dlt, ens, ent, glb, gmd, goo, grb,
has, hdb, hei, hel, hks, hol, kam, kui,
los, mar, nht, nij, nls, ols, omm, raa,
rij, ros, sib, sjk, ssv, stw, tub, vas, vol,
vrz, wij, wrd; Uppschlag: sch

opschot: bab, hdb, stp, vrh, wan; opskot:
nij

opschötsel: bor, oot; opskötsel: ens;
opschuätsel: vrz

wildgrui: hdb; wildgroei: whr
weeld holt: vrz; wild olt: zwo
akkerholt: nij
oonderhoolt: rij
loten: gmd
uutlopers: gmd

bomengroepje 

bossie: bab, hdb, nls, sib, sjk, vrh, whr;
bossien: bab, stw; bosje: blz; bössien:
ols, vol; bössie: dhm, nht; böske: hks,

14 15

Hoofdstuk 1 Planten en bomen -
Algemeen



los, tub; bussien: gmd, has, hdb, win;
bussie: daf, grb, hdb, hel, nij, raa, wij;
buske: amt, bat, dlt, ent, glb, hev, mar,
rij, oot, vas; busken: ssv; Büschken:
sch; buschien: vrz

oltbossie: stp
bosgeurntie: vrz
groep: amt
grupien: kam; groepie: nij; groepje: dev
koppel: ens
köppeltje: hol, mar; kuppeltje: amt
paar: alm, nij, vrh
stel: bor
stellegien: hdb, kam
stuk of wat: nht, nls, raa 
droef: amt, die
trop: amt
tröpke: die

Vaak in combinatie met het woord bomen:

Bussien bomen (has); buske beume
(hev); buske telgen (telg: ekenbeumke) 
(amt); groepie beume (nij); koppel beum
(ens); pa beume (nij); stuk of wat beume
(nht); trop beume (amt); tröpke böme
(die).

Doar stoan een stuk of wat bomen bi-j
mekare (wan); ze stoat op een drubbel-
tie bie mekaar (vrz).

plantengroepje

Een groepje planten of bloemen die dicht bij
elkaar staan.

pölken: ssv; pölleke: dka, glb; pölke:
zen; pollegien: stw; pollegie: gie, sjk;
pöllegien: gmd, has, vol; pöllegie: hdb,
nij

pol: amt, blz, bor, glb, hdb, hel, hks, mar,
rij, vas, vrz, wrd; polle: bab, gmd, has,
hei, kam, olm, ols, wan, whr, wij

bossie: bab; bossien: kui; bussie: hel,
nht, nij, wij; bussien: gmd; buske:
alm, hks, mar; bos: amt, mar; Bus: uls;
bussche: dka, vrz

parkien: nls; parkie: sjk, whr; perkie:
nht

perk: bat
beddegien: zwo
berre: rij; ber: glb
grupien: gmd; grupie: wij
plukkien: kam
dröpke(n): dka
druufke: alm, amt
droebeltien: hdb
drubbeltie: vrz
vuske: amt, dka
fussien: hdb
kloet: amt
klonte: whr
struis: hks
drom: amt

Ze stoat op 'n drubbeltie bie mekaar
(vrz); doar stoat der 'n bult bie meka (nij).

struik 

stroeke: amt, ent, hei, ols, raa, rij, sjk,
vol, wrd; stroek: amt, bor, dhm, die,
dlt, goo, hel, hks, hol, los, mar, nht, rij,
sch, ssv, vas, vrz, wrd; struke: amt,
bab, daf, dev, dhm, gmd, kam, nij, nls,
omm, sjk, stp, stw, vrh, vrz, wan, whr,
wij; struuk: alm, bat, blz, bor, ens, glb,
grb, hdb, hks, hol, kui, ros, tub, vas, vrz

strukie: dhm, gie, hel, nij, sib, zwo
stroevele: rij
stroeveln: mar
bussie: hel; buske: ens
heester: dev; eester: blz
hakhoalt, hakhaolt: los

Beazenbussie, krentenbussie (hel); een
heester is een gekweekte stroeke (hei).

boom

boom: algemeen; boam, baom: dlt, los,
oot, ros, ssv, tub; bome: stw

De aanduiding kroes voor een boom bete-
kent:

• veeltakkige, door elkaar groeiende
boom of struik: goo

• weelderig vertakt met grote kruin: bor
• weelderig begroeid: oot
• welige groei van de takken: ols
• vol vertakte mooie kroon: hol
• wiedvertakt: ent
• dichte vertakt: bat
• mooi en rond van vorm: die
• bolvormig, mooi gevormd: hks
• bolvormige kruin, mooi in het blad:

ens
• volle kruin: vas
• grote kruin: wrd 
• brede kroon: dlt
• ne breed oetgreujden kop van ’n

boom: amt
• breed en groots uitgegroeid: ssv
• dicht begreuide boamkop: tub

Kroesedan: vliegden met platte kop in
tegenstelling tot rechtopgroeiende
bomen, zg. veelddan (hev); nen kroe-
zenboom (ens, ent).

Als een boom daarentegen spradderig is,
dan is deze:

• een boom met veel kleine zijtakken:
bor

• niet mooi, (erg) vertakt: hol
• fijn vertakt: die, hks, mar
• holt met völle takken: bat
• iel en dun: glb
• sprietig: ens
• figuurlijk iel: die

• krom holt, veur weinig te gebruken:
vrh

Spradderig: nig te gebroeken, dat is
weeld opschetend hoolt (amt).

stam

stam: alm, amt, bat, blz, bor, dhm, die,
dlt, ens, ent, glb, goo, grb, hdb, hel,
hev, hks, hol, los, mar, nht, nij, omm,
oot, rij, ros, sch, sib, ssv, tub, vas, wrd;
stamme: bab, daf, dev, gie, gmd, has,
hdb, hei, kam, kui, nij, nls, ols, omm,
raa, sjk, stp, stw, vol, vrh, wan, whr,
wij, win, zwo; stom: vrz

hout

hoolt: alm, ent, hev, hol, mar, rij, ssv;
hoalt, haolt: bor, dlt, ens, hks, oot,
wrd; holt: bab, bat, daf, dev, dhm, die,
goo, hdb, hei, hel, nht, nij, nls, ols,
omm, sch, tub, vas, vrz, whr, wij; olt:
gie, gmd, has, kam, sjk, stp, stw, vol,
wan, zwo; out: blz

Het hout onder de bast kan in verschillende
soorten worden onderverdeeld. Van buiten
naar binnen gaand zijn dat:

cambiumloage: hei

spinthout:

spinhoolt: ent, hev; spintholt: hdb, hei,
nls; spinholt: vrz

spint: amt, bab, bat, blz, bor, daf, dlt,
has, hel, hks, hol, kui, ols, omm, raa,
tub, vol, wij, wrd; speent: alm, ssv;
spient: sjk, stp

spin: grb, sib; spinne: vrz

Spint: nog niet volgroeid hout (die).
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kernhout:

keernholt: sch; kernholt: hel, vrz; kärn-
holt: hei; kurnhoolt: hol; karn-olt:
kam

kärn: wij
pit: stw; pitte: sjk
hatte: amt; hat: amt, tub; het: los; hart:

vol; härte: daf, raa, wij; harte: raa, rij,
vrh

hathoolt: hev; hatte hoolt: mar; hart-
hoalt, harthaolt: hks

hadde: amt
harde hoalt, harde haolt: wrd

Bij eikenhout heet dit:

korrel: hdb, omm; körrel: bab, nls, raa, stp
korrel-eken: hei
klaorkörrel: nls

Klaorkörrel: het beste, hardste hout dat
er is (nls).

De bruikbare delen van de stam heten ook
wel:

timmerhoolt: alm, hol, rij; timmerhoalt,
timmerhaolt: bor; timmerholt: nij;
timmerolt: has

waarkoolt: stp

Timmerholt a-j ’t loat zagen (hdb).

Daar tegenover staat:

onolt: has; onholt: daf, los, mar, raa, wij;
oonhoolt: amt

braandholt: amt, daf; brandolt: has
voel hoolt: amt

Onholt is holt det näns veur is te gebru-
ken (daf); ondeugdelijk olt (stw); geen
goed timmerhout (wij), wilde täkkies

onder an de stamme (vrh); het holt dat
je niet gebruiken kunt, het slechte holt
(nht); det is slech hoolt; het is naargens
vuur te gebroeken (mar); niet veur
gebruuk geschikt (raa).

bast 

bas: alm, amt, bat, dhm, die, ent, glb,
goo, hel, hks, hol, mar, nht, omm, raa,
rij, ros, tub, vas, wij, wrd; bast: blz,
bor, dlt, ens, grb, hdb, los, omm, oot,
ros, sch, ssv, vrz, wij; baste: bab, daf,
dev, gie, gmd, has, hdb, hei, hel, kam,
kui, nij, nls, ols, sib, sjk, stp, stw, vol,
vrh, wan, whr, win, zwo; bäste: vrz

schelle: daf; schel: amt; schille: vrh
schelhoolt: hev
schors: hdb, hel; skors: blz, nij; skörs:

kam

Barkenschel (amt); schors: dennen (hel).

vliermerg

marg: alm, amt, bat, die, has, hol, nij,
ols, omm, sjk, whr; märg: hei, wij;
mearg, maerg: glb, vas; merg: blz, bor,
ros, tub, vrh, win; mörg: daf, wan

vleermerg: amt
pit: dlt, ens, hks, omm, stp, vol; pitte:

daf, hel
pik: amt, ssv
vleerpitte: hdb
vljearholt, vljaerholt: vrz; vleerolt: gmd
plofhoolt: amt
ploffe: amt
fluitjeshout: nht
rookholt: nij
spin: sib

Een vingerdikke vlierholttakke snede
wie in stukkies van zo ongeveer een cm
of achte. In det mörg koo-j dan mooi

een stengel riet stekken en dan ha-j
prachtige pielen veur oen pieleboage
(daf); plofhoolt: het zachte eruit, dan
een passende twijg erin en het werd
een proppenschieter (amt); wij gebruik-
ten vleerhout voor een ploffer; in
november/december als er knollen op
het land stonden (ent); hier maakte
men een spiebusse of proppenschieter
van (stp); van een vliertak kan ook een
proppenschieter gemaakt worden door
het merg te verwijderen (wij).

tak

takke: bab, daf, dev, gie, gmd, has, hdb,
hei, kam, kui, nht, nij, nls, ols, omm,

raa, sib, sjk, stw, vol, vrh, wan, whr,
wij, win, zwo; tak: amt, bat, blz, bor,
dhm, die, dlt, ens, ent, goo, grb, hdb,
hel, hks, hol, mar, nij, rij, vrz, wrd;
tekke: stp

toog: amt, ens, glb, los, oot, ros, sch, ssv,
tub, vas; toug: vrz; toeg: hdb, stp; toag,
taog: alm

dikke tak

De cursieve druk van tak en toog hieronder
geeft aan dat deze vorm niet nader is gespe-
cificeerd. Voor de juiste vorm zie tak, hierbo-
ven.
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dikke tak: blz, daf, dev, ens, kam, kui,
raa, sib, stp, vol, vrh; dikken tak: amt,
dhm, die, ent, hel, mar, nij, rij, wrd;
dekke tak: gmd

zwoare tak, zwaore tak: stw; zwoaren
tak, zwaoren tak: nij

dikken toog: amt, glb, ros, sch, tub;
dikke toog: stp

zwoare toog, zwaore toog: amt; zwoaren
toog, zwaoren toog: ssv

toug: vrz; toag, taog: wrd; toog: ens
dikken knoes: goo
knoeste: ols
knoesterd: rij, sib, wan
knoert van een takke: nht
knorf: rij
knuppel: nls, wij
lummel van een takke: nht
strampel: hdb

gevorkte tak

gaffel: amt, bab, blz, daf, dhm, die, glb,
has, hdb, hei, hks, hol, kam, los, nij,
nls, omm, sch, sib, sjk, stw, vol, vrz,
whr, wrd

gaffeltakke: ols, vrh; gaveltakke: raa
straam: amt, grb; straamp: amt, hel, nij,

rij; straampe: omm; straampen: bor,
dlt, ens, ent, mar, oot, ros, ssv, vas;
straampel: bab, sjk; stram: bat;
stramp: hol; strampe: win; strampen:
tub

straampeltekke: stp
tweestraampen: alm
vorke: goo, kui; vörke: daf, wij
gevörkte takke: nij
mikke: wij
sproonk: ens

Nen straampen, bijv. ploogstraampen
(dlt); een gaffel, soms een vörke en een
kleintie numen wie strämpie, doar
maken wie een kattepult van, met een

paar streppels van de binnenband van
een auto en as achterstukkie de tonge
uut oen schoen. Moe was dan wel ’s
kwoad. As vleisgaffel umme de worst
en ’t spek in de wimme te hangen had-
den ze graag een dubbele gaffel (nls); ne
mooie [gaffel] um spek oet de wiem te
hoalen (amt); ne mooie [straamp], den
is moeilik te vinden (amt); een straam-
pie zuken (nij).

dunne tak

twieg: alm, amt, bab, bor, dev, die, dlt,
ens, gie, glb, grb, has, hdb, hol, nls,
omm, rij, tub, vrz, wij; twiege: bab,
goo, hks, rij, wan 

twiegken: ent, ssv; twiegke: alm; twieg-
jen: blz; twiegien: gmd, hdb, kam, ols;
twiegie: dhm, hdb, hel, nij, raa, vrh,
whr

twieghoolt: amt; twiegholt: hei
tekske: amt, bat, mar; tekkie: stp;

täkkie: daf, grb, hdb, nht; täkske: die,
ens, oot; täkkien: gmd, kam; takkien:
hdb, stw; takkie: hdb, hel, sib, sjk; tak-
jen: kui

klean fien takkie, klaen fien takkie: nij
dun takkie: nij, nls, raa, vol; dunne

takke: dev, win
teugke: alm, ros, vas
gärke: wrd; gerreke: glb, los; gerken: ssv
garre: rij
zwepke: amt
zweppe: hks
zwup: tub
zwoeke: hei
pietsien: ols; pietsie: nls, hei
spradden: ens
sprikke: los
stok: hks
wiergie: vrz
waterlat: hel

Tekske: niet buigzaam (amt); twieg:
buigzaam (amt, nls); twieg as de takke
erg buugzaam is (dev); twieghoolt: in
bussels ne zwier geneumd (amt).

dode takken

dooie takken: bab, bat, blz, daf, dev, hdb,
hei, kui, nij, nls, vol, vrh, wan, wij;
dooie takke: gie, hel; dooie täkke: goo,
vrz, wrd; doo täkker: ens; dooie tek-
ken: stp; dooie tekke: goo, hol, mar;
doo tekke: ent, rij; dooie tek: alm, tub,
vas

dood hoolt: bor, hol, rij; dood hoalt,
dood haolt: ens, glb, wrd; dood holt:
daf, dhm, grb, hdb, nht, nij, ols, omm,
raa, vrh, vrz, wij; dood olt: gmd, has,
sjk, zwo

dooie toog: tub
doare tekke, daore tekke: oot
door olt: kam
raghoolt: ssv; rakholt: die
sprokkelhoalt, sprokkelhaolt: dlt, ens;

sprokkelholt: nij, whr
zoare täkker, zaore täkker: ens; zore

tekken: hev
zoar hoolt, zaor hoolt: amt; soar holt,

saor holt: los
sore töge: sch; zoare teug, zaore teug:

ros
tougholt: vrz
stökke: hdb
pruttel: amt

Dood hoalt, oprokkelhoalt, dooie takke
(hks); die dooje tekke beunt oet ne
boom evallen, starf vanzelf (amt); dood
holt nog aan de boom (wij).

Brandhout sprokkelen (kui); holt sprok-
kelen (nij); hoalt sprokkelen (wrd); 
broandholt zöuken (vrz); hoalt gadderen
(oot); holt gadderen (nij); holt bie ’n

aner gadderen (sch); hoalt garderen
(ens); sprikskes garrelen (mar); sprikken
gären (stp); prikkies zeuken (stw); sprik-
kel zuken (dhm); sprokkelhoolt zeuken
(ent); boeske maken vor ne fennuuspot
(hev); sprokkelhoolt an een heupje gooi-
en. Die teskes en stukskes hoolt gooi
wie an ’n hoop eum te verbranen (amt);
gadderiej um het fnuus an te maken
(alm); sprikskes = sprokkelhoalt (ens);
van sprokkelen afgeleid is de uitspraak:
even een sprokkeltien under de vuurpot
doen (nls).

stronk

stobbe: bab, bat, daf, gmd, grb, has, hdb,
hei, hol, kam, nht, nls, omm, raa, sjk,
stp, stw, vol, wan, whr, wij; stobben:
bor, die, dlt, ens, glb, goo, hdb, hel, los,
mar, nij, rij, ros, oot, ssv, vas, vrz, wrd

stompe: gmd, kam, sib
stommen: amt, ent, goo, hks, hol, rij
Strubben: sch
stroonk: alm, hks, rij, vrz; stronke: gie,

has, kui, sib, vrh, whr, wij, zwo;
stronk: omm

boomstronke: dev; boomstronk: blz,
dhm, nht

konte: daf, hei, raa
boomkonte: ols, wij, win
boomstam: blz
haageande, haagaende: wrd; haageand,

haagaend: ssv; haageane, haagaene:
amt; haageanen, haagaenen: tub

In de grond: de stobbe, boven de grond:
de konte (hei); stobbe in de grond (has);
in de grond nuumt ze det konte (daf);
mar zie zegt wel weer: den stobbe löp
van ni-jsen uut. En hebt ze ze uut de
grond ehaald dan zegt ze ok: “woar 
goa-j met die stobben hean?” (daf).
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wortel

wortel: alm, amt, bab, bat, blz, bor, daf,
dev, dhm, die, dlt, ens, ent, gie, glb,
goo, grb, has, hdb, hei, hel, hks, hol,
kui, los, mar, nht, nij, ols, omm, oot,
raa, rij, ros, sch, ssv, stw, vas, vrh, vrz,
whr, wij, win, wrd

wörtel: gmd, hdb, kam, sjk, stp, vol,
wan, zwo

penwortel

Een penwortel is een wortel die recht naar
beneden gaat.

pennewortel: daf; pennewörtel: wan;
penwortel: alm, amt, blz, dev, ent, gie,
hdb, hei, hel, nij, omm, ssv, stw, vol,
vrh, vrz, whr, wij; penwörtel: gmd,

hdb, kam, nls, sjk; pinwortel: amt, die,
ens, glb,mar, ols, vas, wrd

wortelpenne: has, kui, nij; wortelpinne:
amt, grb, nht; wortelpin: dlt

hartpenne: sib
penne: dev, nij, nls, raa, win; pen: bor;

pinne: bab, hol, rij; pin: los, ros, tub
steltwortel: hks
stange: hdb

Ne eke het ne penwortel (amt); een ieke
die opgruuit uut een eikel hef ok zo'n
pennewortel, doarumme mu-j doar met
onweer nooit onder goan stoan. In een
beuke met zien wied vertakt wottelstel-
sel slöt ’t nooit in (daf).

knoest

oos: alm, ent, glb, wrd; oost: dlt, ens, los,
oot, ros, ssv, tub, vas; oest: bor, goo,
vas; noos: amt, bat, dhm, die, hks, hol,
mar, rij; noes: dhm, hel, nht, nij, raa;
noest: blz, grb, hei, omm; noust: vrz;
nooste: ols; noeste: bab, daf, dev, gie,
gmd, has, hdb, kam, kui, nls, ols, sib,
sjk, stp, stw, vol, vrh, wan, win, whr,
wij, zwo; knoest: blz; knoeste: dev,
kam

kwaste: hdb; kwast: nij, wij; kwas: wij
kattenpeutjer: amt
oge: nij

Ekenhoolt mit kattenpeutjer (amt); der
zit nog n’aardige noos in de beum, nich
vuur klompenhoolt (amt).

doorn 

doorn: alm, blz, bor, daf, dev, die, hdb,
hei, hks, kam, kui, nij, nls, ols, raa, sjk,
vol, vrh, whr, wij, win; doornt: glb, ros,
ssv, tub, vas; doarn, daorn: amt, dlt,
mar, oot, wrd; deurn: bat, dhm, ens,
ent, goo, hdb, hel, hol, nht, rij, sch

stekkeldeurn: nij
stiekel: blz; stekkel: die, ens, grb, hdb,

hol, los, mar, omm, sib, stw, wij;
stekel: has, kam; stjäkkel: vrz; stikkel:
bab, hdb, wan

stikker: stp
penne: kam
worstepinne: omm
noalde, naolde: hdb
prekkel: gmd
spet: los
weeroake, weeraoke: kam

Ne deurntje in de hand (amt); een stik-
kel ien de vinger is een stikker (stp);
worstepinne van de sleedoorn (omm).

stengel

stel: dka, hdb, tub, uls, vas, wtm; stelle:
bat, hei, hel, hol, nht, nij, ols, wij, zwo;
stellen: alm, amt, bor, ens, glb, hel,
hks, hol, rij, wrd, zen; stjällen: vrz;
stele: bab, kam, olm, vol, whr; steel:
bat, blz, gmd, kui; steal, stael: gie; 
steale, staele: stw; stale: has, nls, sjk,
wan; stjalle: vrz

stengel: alm, amt, bab, brl, dka, ens,
mar, ros, ssv, wtm

blad

blad: algemeen

Meervoud: 
bla: alm, amt, bor, ent, hdb; blea, blae:

blea, vrz; blear, blaer: zen; blaar: dka,
glb; blare: amt; blaan: has, rij; bläden:
gmd; blajen: nij

loaf, laof: tub; loof: hks, vas, vrz, wij

Blad (bomen, struiken), loof (aardappels,
bieren, wortels) (wij).

dennennaalden

In de onderstaande woorden is het eerste
deel van de samenstelling (danne-, denne-
etc.) weggelaten, zie hiervoor p. 37.

-noald(e), -naold(e): algemeen; noal(e),
naol(e): bor, dhm, dlt, hel, nij, tub, rij,
vrz, wrd -Nodel: sch

snottebel

Voor de bloeiwijzen van els, hazelnoot e.d.
bestaan de volgende namen:

snotterbel(le): alm, amt, bab, bat, blz,
bor, daf, dev, dhm, die, dlt, ens, ent,
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glb, goo, hei, hel, hks, hol, kam, los,
mar, nht, nij, nls, ols, omm, oot, raa,
rij, sjk, ssv, tub, vas, vrh, vrz, whr, win,
wrd; snottebel(le): blz, bor, dev, dhm,
ens, gie, glb, nij, rij, sjk, ssv, vas, wij;
snötterbelle: bat, dhm, hdb; snöttebel:
amt

katje: die, ent; kättie(n): daf, gmd, has,
kam, ols, vrz, wij; kattie(n): bab, blz,
hdb, nls, omm, sjk, vol, wan, win;
kätke: sch; ketkes: ssv

lang kättien: grb
beigien: vol
schoapestattien, schaopestattien: sib
aar: glb, stw; oar, aor: rij
bleuisel: alm, gie
bleusel: amt

De naam kan bij verschillende bomen
gebruikt worden:

Zit an de pöppelbeume, hazelaar en
elzen (hdb); de lange bloem (vrucht) van
de wilg (gie); langgerekt wilgenkatje
(goo); de manlijke bloem van de haze-
laar (glb); (elzen, hazelaar) langgerekte
mannelijke bloemen van de boom (hel);
bloeisel van berkenbomen, hazelaar
(hol); bloemkatjes: bij wilgen  katjes, bij
elzen snotterbellen (hks); bij els en
hazelaar (hei); wormvormige bloeiwijze,
stuift als het rijp is (geel stuifmeel)
(dhm); de hazelaarbluussels neume wie
snottebel, de keenders stoppen ze in de
neuse (amt); de bleusels van de hazel-
nöttenbuske nemmen wie ok wa snot-
terbellen. Kan ook de vrucht van de
taxus zijn (amt); lange katjes van ber-
ken en elzen (blz); lang katje bij bijv.
elzen en hazelaars (bab); wilgenkatjes
(bor); trosjes aan de elzenboom (alm);
manlijk bleuisel van nen wilg of hazel-
nöttenboom (ens); neerhangende bloe-
sem bijv. els en hazelnoot (dlt); bloeisel

van hazelaar en els (die); gelgreun (ent);
oetloopsel van de hazelaar (los); de
mannelijke bloesem b.v. berken, elzen
en hazelaar (daf); bleuisel van een berke
(dev); beigies: katjes van elzen (vol);
bleujsel van de hazelnötten (vas); de
blööisels voan nen boome as nen wil-
gen (vrz); de katjes van hazelaar en els
(sjk, wij); elzenkatties (win); as wi-j as
kiend winkeltie speulen dan nume wi-j
dat bananen (wan); ne laangwarpige
zoadbelle, nen blossem van ne barke,
nen krulhazelaar en nen acacia (wrd);
het hangende sliertige bloeisel van
sommige bomen (whr); det bint de han-
gende bloemen van de barken, haze-
laars en de elzen (nij); bloei van de wil-
gen (troep) (nht); de bleujsels van de
hazelaar en elsholt (bat); snotterbellen,
van elzen of van ne hazelnöttenboom
(mar); de kätties van de hazelaar (ols);
snotterbelle bin de kätties van de pep-
pel as-ie ze lös löt (kam); komt van de
baorkenbeume, mennelijke kätjes (rij);
hazelaarkatties (omm); vrucht van
taxus, of katjes van sommige wilgen en
hazelaar (ssv); lang katje (oot); bloesem
van de bark, els, hazelaar (raa); de bleu-
sels hangt a wier an de buske (amt).

bloesem

bleuisel: alm, amt, bat, bor, dev, die,
dhm, dlt, ens, glb, hdb, hel, hks, hol,
mar, ols, omm, raa, rij, sch, vas, vrz,
wij; bluuisel: daf, nij; bluisel: grb, whr

bloesem: amt, blz, daf, dev, gmd, goo,
has, hdb, hel, kam, nht, stw, vol, vrh,
wan, wij; blossem: amt, ens, ent, gie,
hev, ssv, stp, ros, vas, vrz; blössem:
bab; blusem: kui; blossom: los, tub,
wrd

bleui: ols, win; bluui: sjk

katjes

De vruchtpluis van o.a. wilgen.

katje(n): alm, ens, ent, goo, kui, mar;
kattie(n): bab, dhm, hdb, nls, omm,
vol, whr, win; kättie(n): grb, hei, hel,
raa, vrz

Wredenkätke: sch
wilgekatjen: dev
wilgenkättien: has
pluus/ze(n): amt, bat, blz, daf, dev, dlt,

ens, glb, goo, hei, hks, hol, kam, nij,
nht, nls, ols, rij, ros, sib, sjk, ssv, stp,
tub, vol, vrh, vrz, wan, wij, wrd, zwo;
pluis: die, stw

plusel: amt
plusie: gie, nij; pluuske: oot, rij
stoefzoad, stoefzaod: gmd

Wat beume hept gèn vruchten ma pluze
(amt).

bloem

bloem: alm, blz, olm; bloeme: bab, gie,
gmd, has, hdb, hel, kam, kui, nht, nij,
nls, sjk, stw, vol, wan, whr, zwo;
bloom: alm, amt, bat, bor, dka, ens,
glb, oot, ros, ssv, tub, vas; blome: amt,
brl, hol, mar, ols, rij, stw, uls, wij, wrd,
wtm, zen; bloume: vrz

bes 

beze: gie, grb, has,hdb, nls, sjk, vol, wan,
win; bees: alm; beaze, baeze: bat,
dhm, die, ent, goo, hei, hel, hks, mar,
nht, ols, rij; beas, baes: oot; besse:
bab, dev, hdb, kam; bes: blz, dlt, ens,
rij, ros, whr

beeske: glb; bessien: gmd, stw; bessie:
hel, nij; besje: kui; besgien: kui

beie: bab, stp

bere: sch
kraal: vas; kral: bor, ens, ssv; kralle: bab,

daf, hdb, hol, nij, vrh, vrz, wij, wrd
krallegie: hdb, hel

zaad

zoad, zaod: algemeen

kiemen

Uitlopen, uitspruiten van zaden en vruch-
ten.

kiemen: amt, bab, blz, daf, dev, die, dlt,
goo, has, hel, kui, nls, ols, raa, sch, sjk,
vol, wij, zwo; kienen: alm, amt, dhm,
ens, glb, hev, hei, hks, rij, ros, ssv, tub,
vrz

ontkiemen: whr
oetlopen: alm, amt, goo, mar, rij, vas,

wrd; uutlopen: bab, bat, gie, gmd, hdb,
hol, nij, sib, sjk, vrh, wan

oetbotten: ent
opkomen: nls
zwellen: nij
barsten: grb

opkomen

Boven de grond komen of tot zekere hoog-
te/omvang groeien van plantjes.

opkom(m)en: algemeen; opkoemen: blz
bovenkommen: vrh; bovenkoemen: gie;

bowenkommen, baowenkommen: rij
opgoan, opgaon: dhm; uppgehn: sch
opkienen: ssv
kiemen: amt, los
kienen: die
uutlopen: gmd, vrz, win zwo
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aanslaan

Goed opkomen van zaad, plantjes e.d.

angoan, angaon: ent, glb, hel, hks, oot,
rij, ssv, tub, vrz, wij, wrd

ankommen: hdb, whr
ansloan, anslaon: amt, bab, bor, daf,

dev, dlt, ens, gmd, goo, grb, has, hdb,
hei, hel, kam, nij, ols, rij, sjk, stp, stw,
wij; 

Die plaanties dut het goed, de rogge dut
het goed, het stiet er mooi bij, het dut
het geweldig (nls).

uitlopen

Het uitkomen van de bladeren na de winter.

uutlopen: bab, bat, blz, daf, dev, dhm,
gie, has, hdb, hei, hel, hol, kam, kui,
nht, nls, ols, omm, stp, stw, vrh, vrz,
wan, whr, wij, win; oetlopen: alm, bor,
dhm, die, ens, ent, glb, goo, grb, hks,
los, mar, oot, rij, ssv, tub, vas, wrd

uutspruten: kam
knoppen: ols, omm, sib, vol, zwo
in de knop kommen: raa
in het blad kommen: raa
uutbotten: gmd, hdb, hei, hel, nij, sjk,

vrz
botten: daf, nij
ontknoppen: rij
ontspruten: kam
greun worden: dlt
kiemen: sib
anzetten: rij
zwellen: amt

groeien

greuien: amt, bat, bor, dev, dhm, dlt,
ens, ent, gie, goo, hdb, hel, hks, hol,

kui, ols, oot, raa, stp, stw, vrh, vrz, wij,
win, wrd; gruien: bab, grb, nls, rij, sib,
whr; gruuien: has, hei, kam, nij, omm,
vol, zwo; grujjen: blz

wassen: alm, amt, dhm, die, ens, ent,
glb, grb, hel, hks, mar, nij, nls, los,
omm, rij, ros, sch, ssv, tub, vas, vrz

anwassen: hdb
groter wörden: daf, gmd, hol, nij, sjk
heuger wörden: nij
opschieten: hdb; opscheten: sch
het best doon: amt, nht
het goed doen: nht
dieën: amt
denen: amt

De beume denen hard (amt); die beume
zeult nog wa wassen (amt).

welig groeien

Die planten groeien (wassen, bloeien)….

wellig: amt, dlt, ens, glb, goo, ssv; welig:
daf, dev, rij; welderig: dhm; wjälderig:
vrz; wjälderig: vrz; wealdrig, waeldrig:
ols; wealderig, waelderig: nij; weelde-
rig: hdb, nht, wrd

good: ent, rij; goed: raa, sib, wan, whr
bes: hel
geweldig: nls, stw
as kool: stp
merakel: hdb
volop: die
rieke: nij; riekelijk: nij
flink: wij
oetbeunig: amt
genadeloos mooi: nij
heel mooi: sch
onwies: tub

Ze doen het……

good: alm, bor, hol, vas; goed: bat, blz,

dhm, grb, vrh, win
best: bab, kui, sjk, stp, vrh; bes: hei
hard: rij

N.B. als het werkwoord eindigt op een t,
blijft de volgende t (‘het’) soms achterwege:
ze doot good (vas), doet best (stp), doot
hard (rij).

Ze tieren….

welig: hdb, vol
goed: has

Ze……..

skieten welig op: kam
tieren: zwo; tiert: wrd
bint tierig: hdb
bunt geil: die; beent geil: mar; zint geel:

alm
brult oet de ground: ros
stoat er goed bi-j, staot er goed bi-j:

omm

woekeren

Heel snel groeien van planten waardoor ze
al gauw een grote oppervlakte beslaan.

woekeren: bab, blz, bor, daf, dev, ent,
glb, raa, wij

overwoekeren: gie, grb, stw
uutstoelen: dhm, hdb, hei, hel, nht, vrh,

win
zich uutstoelen: bat
stoelen: vol
reuien: alm, amt, die, dlt, ens, mar, oot,

rij, tub, vas, wrd
uutruien: nij
zik oetreuien: ros, ssv
zich uutreuien: hol
uutbreiden: omm, sib
zich uutbreiden: stp

uutdiejen: hel
zich oetzetten: goo
sich breet maken: sch

Vaak met een bijwoord: ärg (hei), goed
(hdb, sib, vol), machtig (vrh), hard (alm,
nht, vas), oarig (nij), rap (omm, ros, ssv),
gauw (goo), gaue (sch), slim (amt),
onmeundig (oot)

Die planten…….

hebt de grond al in enömmen: hdb
hebt het loand al in-enjömmen, hebt

het laond al in-enjömmen: vrz
nemt het laand gauw in: hdb
nemen alle ruumte in: kam
besloan alles, beslaon alles: sjk
bint ruuikonten: nij

Het is net roet (ols); het bint net kwek-
ken (daf); die bint net zaodkeerls (los);
die plaanten die gruuien zo ärd, die
vien ie overal (gmd); die bliev-ie niet de
baas (hdb): die wördt oe de baas: (hdb);
dee planten woekert moar voort (dev);
ze hebt het loand al in-enjömmen (b.v
aardappelplanten) (vrz); die plaanten
die reuit zo verdan (mar); die planten
daor kom ie onder te zitten (nls).

armetierig

Een plant die niet wil groeien is….

armetierig: bab, gie, hdb, hel, kam, kui,
nls, sjk, wan; ärmetierig: daf

armeudig: bor; armoedig: win
armludig: wrd
schroa, schrao: die, dlt, ssv; skroa,

skrao: ent, glb; schroal, schraol: hev
pierig: daf, gmd, wrd
zorig: ols
nich wellig: amt
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Zulke planten doen het….

niet goed: blz, hdb; nich goad, nich
gaod: ros

neet bes: alm; niet best: hdb; niet bes:
rij; niet zo best: nls, vrh

nich welig: rij
nich: ens, los, sch, vas; niet: ols, whr
slecht: grb, nht

N.B. als het werkwoord eindigt op een t,
blijft de volgende t (‘het’) soms achterwege:
ze doot nich (los).

Ze willen (het)…

nich doon: amt; nit doon: bat, mar; neet
doon: hol, wrd; neet douen: vrz; niet
doen: dhm, hdb, hei

nich: los
niet arg: dhm
slech doon: rij

Ze groeien…..

neet al te best: stw
slecht: raa
armoedig: vol

Ze…..

goat nich an, gaot nich an: ens
hebt gien schik: hdb, sib
hebt gin wille: nij
verpieren: has; verpietert: hel, wij
kwijnt vot: nij
blieft achter: vrh
loat de kop hangen, laot de kop

hangen: kui
sloat nich an, slaot nich an: goo
stoat er armetierig bie, staot er armetie-

rig bie: nij
stoat te pradden, staot te pradden: ols
wast schroa, wast schrao: tub

zit in de podde: ols
zit in ’n hond: ols

Het wil niks (omm).

bloeien

bleuien: alm, amt, bat, bor, die, dhm,
dlt, ens, ent, gie, glb, goo, hel, hks, hol,
los, mar, ols, omm, oot, raa, rij, ros,
ssv, stp, stw, tub, vas, vrh, vrz, wij,
win, wrd; bluien: bab, nls, whr;
blujjen: blz, kui, sch, vrz; bluuien: daf,
gmd, has, hdb, hei, kam, nht, nij, sjk,
vol, wan, zwo; in de bleui stoan, in de
bleui staon: dev

in de blui stoan, in de blui staon: grb
in de bloemen zitten: amt
in bloom stoan, in bloom staon: olz
bloesemen: nls

De bloemen bloeien……..

unwies mooi: sch
onwies: ssv, tub, wrd
voor gek en onwies: hks
volop: dev, die, has, hei, hel, nls, raa, win
uutbundig: daf, dev, hdb, kam, nht, whr,

wij; oetbundig: amt, goo; oetbeunig:
rij

weelderig: gie; wjälderig: vrz; wellig:
ens

wierig: gmd
tierig: grb
gleuinig: rij
veur ’t vaderland weg: daf

Ze doen het …

good: alm, amt; goed: blz, hdb, ols
bes: dhm, omm
besunder: los

Ze staan ……

in volle blui: bab
volop in blui: nls; volop in bleui: bor
er mooi bij: stw

verwelken

Uitgebloeid zijn van bloemen.

verwelken: amt, dlt, ens, ent, goo, grb,
has, hdb, hev, hol, kam, nht, nij, raa,
rij, ssv

verdorren: dev, kui, mar, ols, rij, wij,
wrd; verdörren: gmd, vol

verleppen: daf, dlt, hdb, hel
vergoan, vergaon: vas
verzaalven: vrz
lillijk worden: bat, hol
’n kop loaten hangen, ’n kop laoten

hangen: glb, los
slap goan hangen, slap gaon hangen:

omm
doodgoan, doodgaon: blz, hdb, hol, nij, nls,

oot, rij, ros, sjk, stp, stw, tub, vrh, whr

Die blomen wordt d’r neet mooier op
(die); sint oetbleuit (olz).

verdorren

Verdrogen of verdorren van takken en bla-
deren.

verdreugen: alm, amt, bat, daf, dev, dlt,
ens, glb, goo, grb, hdb, hei, hel, los,
mar, nht, nij, nls, ols, sib, sjk, vrh, vrz,
wan, wrd; verdrögen: die, ent, hol,
kam, sib 

dreugen: oot
oetdreugen: ens, rij; oetdrögen: ent
verdorren: amt, blz, bor, ens, has, hdb,

los, mar, nht, ols, stw, wij; verdörren:
daf, gmd, stp, vol, wan

verkleuren: dhm
verrotten: raa

verwelken: rij
verschrompelen: gie
verskrompelen: kam
zoar wörden, zaor wörden: ssv, vas
bladofvallen: kui
ofstarven: hks, rij; ofstärven: daf; ofster-

ven: hev, tub
doodgoan, doodgaon: bab, rij, stp

Het loof is a dood (amt); de blaa is an
het ofsterven (hev); de blaa binnen
mooi bruun (verdreugd), de blaa binnen
verdord (amt); verdreugen bij bladeren,
ofstärven bij takken (daf); verdörren bij
bladeren (daf); van bladeren wordt
gezegd: verdörd (stp); van takken wordt
gezegd: die gaot dood (stp); de blajen
wöd a gel. Ie mut ok letten op wat der
an de haand is. As een tak dood is, ver-
dreugt de tak en de blajen (nij).

laten vallen 

1. van naalden

guren: amt, dev, dhm, die, ens, hel, hev,
hol, mar, nij, ols, omm, rij, ros, tub,
vrh, vrz, wrd; geuren: bab, hdb, los,
raa, sch, stp; gieren: oot

riegelen: ens; rugelen: alm, blz, bor, ssv
ruien: alm, bab
in de rui wezen: gie
ofvallen: dhm, has, kui, nls, win;

ofvalen: stw, ofvällen: gmd
uutvallen: blz
kaal worden: rij

De naalden…….

laoten vallen, laoten vallen: amt, bat,
daf, ent, gie, glb, gmd, goo, grb, hdb,
hei, hks, kam, nij, raa, vas, wan, wij;
laoten valen, laoten valen: sjk, vol

verliezen: hdb
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Wie hebt de hele vloerbedekking a vol
zitten (nij).

2. van blaadjes

De bomen of bloemen laten de blaadjes
(bloempjes) ……

vallen: algemeen
ofvallen: amt, bab, blz, bor, dev, die, ens,

gmd, has, hel, hks, hol, nij, nls, ssv,
stp, vas, vrh, tub; afvallen: hdb

rugelen: kui
geuren: los

Ze zijn….

uutebleuid: bat, gie, nht; uutebluid: nls;
oetbloid: sch

neerdwarrelen 

Het vallen van het blad in het najaar.

val(l)en: alm, amt, bab, bat, blz, bor, daf,
dhm, die, ens, ent, gmd, goo, grb, has,
hdb, hei, hel, hks, hol, kam, kui, los,
nht, nij, nls, ols, omm, oot, raa, rij, ros,
sjk, ssv, stp, stw, tub, vas, vrh, vrz,
wan, whr, win, wrd

fallen un danzen: sch
dwarrelen: amt, dlt, hdb, hel, mar, vol;

dwärrelen: dev, wij; dwerrelen: amt,
glb

daaldwerrelen: ens
flodderen: mar
riegelen: gie
rollen: daf

Het blad dwarrelt (hdb); de bla die
dwarrelt (amt); de bla valt (bor); blad
valt van de bomen (bab); de bla valt van
de beum (alm); de bla valt of (hev); het
blad begint te vallen, het is

najoar/herfstied (amt); de bla valt (ent);
het vallen van de blaar (ens); het blad
vält van de böme (die); de blaeden valen
(stw); het blad valt, de bladen valt (vrh);
vallen van de blaan, de blaan valt, hee
löt het blad vallen (rij).

dood

Hout, takken of blad waar geen leven meer
in zit, is……

dood: alm, amt, bab, bat, grb, hdb, hei,
hel, hks, kam, omm, rij, sib, stw, vrz,
wij; doad, daod: tub

verdreugd: bor, dev, dlt, ens, glb, goo,
hdb, hei, hel, los, mar, nht, nls, oot,
sjk; verdrögd: die, hol; verdröögd: kam

verdreugend: rij, wrd
uutedreugd: ols; oetedrögd: ent
dröge: sch
verdord: amt, blz, kui, los, nht, vrh, whr,

wij; verdörd: daf, gmd, hdb, raa, sjk,
stp, vol, wan

verkleurd: dhm
verschrompeld: gie
verzoard, verzaord: ens
zoar, zaor: amt, ens, ssv
vergoan, vergaon: olz

Dat blad is dood (bab); die bla en die
tekke beunt helemoal verdord (amt); dat
blad, den tak is dood (amt); dat blad is
zoar, den tak is verzoard (ens); dee
teuge is verdreugd (ens); den tak is
dood, alle blajen bint vedreugd. Alle bla-
jen an den tak of den boom bint a gel,
ze goat dood (nij).

sap van een plant of een boom

sap: bab, bor, dev, dlt, ens, gie, gmd, grb,
hel, hol, los, nht, nij, nls, stp, tub, vol,
vrz, whr, wij, win; saft: sch

water: goo, hdb, nij, sch, vas
bloed: grb; blood: alm, hel
hes: vas; ärs: gmd; hars: hdb, los, nij
nat: los, nht
eek: hdb, sch

Barkensap (nls); bearkenwater (vas);
boomsap (dev); dannenhes (vas); ber-
kenwater (goo, hdb, sch); eek bij eiken-
boom (hdb, sch), hars bij spar en den
(goo, hdb).

sap verliezen 

De boom……

bloedt: bab, daf, gmd, has, hei, kam, nij,
nls, olm, omm, raa, sjk, vol, wan, whr,
win, zwo; bloodt: amt, bat, bor, dhm,
die, ent, glb, hel, hev, hks, hol, los,
mar, ols, rij, ssv, wij; blödt: ens, goo,
tub, vas; bloudt: vrz; blott: sch

huult: amt
schreit: bab
lekt: stp, stw
härst: hel

Het löp d’r oet (wrd); het löp der uut
(dev).

sap van een bloem

Bijvoorbeeld van een paardenbloem.

melk: alm, amt, bab, bat, blz, bor, daf,
dev, dhm, die, dlt, glb, goo, grb, hdb,
hel, hol, kam, los, mar, nht, nij, nls,
ols, oot, rij, sib, sjk, ssv, vas, vol, vrh,
vrz, wan, whr, win, wrd, zwo

melksap: amt, ens, gie, gmd, hdb, raa,
rij, tub, wij

sap: amt, has, hdb, nij, ros, stw

galappel 

galappel: alm, amt, bat, bor, dlt, ens,
goo, grb, hol, los, nht, ols, omm, oot,
raa, rij, ros, sch, tub, vrz, wan, win,
wrd, zwo

galappeltie: bab, hdb, hel, vol, wij;
galäppeltie: daf, dhm, hei; galäppel-
tien: gmd, kam; galappeltien: bab; gal-
appeltjen: blz, dev, kui; galeppelke: glb

galnöt: ens, ssv; galnötte: amt, ent, hks,
wij; galneute: kam

galbes: omm
galle: hel; gallen: has
inkgal: nij
inkappel: stp
inktappeltie: hdb, nij, whr; inktappeldie:

whr; inktäppeltie: stp
eekappel: amt, ens; ekenappel: rij
eekappeltje: die, mar; iekappeltie: omm

Galnötte is een hard en bruin geworden
galäppeltie (wij).

Zoals ik hoorde, gebruikte men die
vroeger om inkt te maken (goo); je kunt
er inkt van maken (kinderen deden
dat): sap eruit, roestige kramme erin
(hol); oetpersen, roest bie toevoegen
(roestige spieker), dan werd het goeie
inkt (hks); dorut woer Tinte maakt (sch);
in ne putje met roestige spieker erin en
da kum zwatte-blauwe inkt! (amt); met
nen roostigen neagel ko-j d'r eenkt met
maken (ens); men kan er inkt van
maken: sap van appeltjes vermengen
met ijzeroxide of zout (die); hier maakte
men vroeger als kinderen inkt van om
mee te schrijven. De “galappelties” wer-
den in een beetje water gelegd met een
paar roestige spijkers erin (stp); in m’n
jeugd probeerden we inkt te maken
door galnoten en verroeste spijkers in
water te leggen. Een succes werd ’t
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nooit (wij); in de tweede wereldoorlog
werd er inkt van gemaakt (whr); men
zei: als er in een galappel een vlieg zit
krijg je een strenge winter, maar zit er
een spin in dan wordt het een zachte
winter (vrz).

onkruid

roet: alb, alm, amt, bab, bat, bor, daf,
dhm, die, ens, ent, grb, has, hdb, hei,
hel, hev, hks, hol, kam, los, mar, nht,
nij, nls, ols, omm, raa, rij, ros, ssv, tub,
vas, vrh, vrz, whr, wij, win, wrd; root:
hel, oot; ruut: sjk, stp, vol

kroed: oot
onkroed: alm, amt, die, dka, dlt, ens, glb,

oot, tub; onkruud: blz, dev, dhm, gie,
gmd, hdb, nht, nij, stw, whr, win

kweke: stw; kwekkel: nij
luus: nij
sek: nij
wild greus: stw
ellende: zwo

Roeten is wieden (ent); soms heeft een
boer al het onkruidafval samen met
hooi/gras per ongeluk aan de koeien
gevoerd. In Hengevelde is bekend dat er
in een stal vier koeien doodgingen -
door de vermenging hebben de koeien
het giftige onkruid niet kunnen onder-
kennen. De landbouwvoorlichting heeft
toen de boeren hierop attent gemaakt
heel voorzichtig te zijn met het roet, dat
verbrand moet worden! (hev).

Wat wordt onkruid genoemd?

Onkruud is een wilde plaante in onze
tuin (wan); wat keumt roet in mais, in
’n hof (amt); onkruud is kruud det
änstiet waar as ’t oe niet änstiet (daf);
alles wat niet gewenst is, in de tuin of

op de akker (stp); alles wat niet als cul-
tuurplant- of pootgoed wordt geplant of
gezaaid, doch uit zichzelf voortwoekert
is onkruid (dev); R.W. Emerson zei: “Het
onkruid is een plant, waarvan de deug-
den nog niet werden ontdekt.” Feit is,
dat voor veel mensen alle wilde plan-
ten onkruid is. Toen ik in 1971 de
heemtuin “IJsselflora” stichtte, zeiden
sommige boeren dan ook: “wat ’n
onkruud, foi meester, wat ha-j hier ’n
bonke eerpels kunnen verbouwen!”
Alles wat in de tuin of op de akker niet
tot de gekweekte soorten behoort,
beschouwt men als onkruid. Voor mij
gelden als onkruid de lastige soorten
als zevenblad, kweek, akkerpaarde-
staart (wij).

De meningen waren nogal verdeeld,
bijv.:
A.: de korenbloem is roet
B.: det meen ie niet. Hoe kö-j det noe
zeggen; het is een prachtige bloeme.
A.: Det kan allemoale wel woar weazen,
mar as een boer ze tussen de rogge hef
stoan, dan is het wel roet (hei).

Meer specifiek is onkruid:

• zevenblad: amt, bab, die, gmd, grb, hei,
hel, sjk, vas

• kruipend struisgras: die
• bosanemoon: die
• slofhak: die, hei
• fluitenkruid: die, gmd
• bijvoet: die
• madeliefje: amt, die, dlt, gmd, grb
• haagwinde: amt, die, gmd, hei, sjk
• struikheide: grb
• herderstasje: amt, die, hei, hel, sjk, vas
• melganzevoet: die, hei, hel, nls, sjk, vas
• pinksterbloem: amt, dlt, gmd
• akkerdistel: amt, die, gmd, grb, hei,

hel, nls, sjk
• speerdistel: amt, die, gmd, sjk
• korenbloem: amt, die, dlt, grb, hei, hel,

sjk
• stinkende gouwe: die, hei, hel
• akkerwinde: amt, die, gmd, grb, hei,

sjk
• hanenpoot: amt, bab die, dlt, gmd
• waterpest: die
• kweek: amt, bab, die, dlt, gmd, grb, hei,

hel, hol, nls, sjk
• heermoes, paardestaart: amt, die, hei,

sjk
• holpijp: die
• schaafstro: die
• reigersbek: amt
• vroegeling: hel
• kroontjeskruid: die, sjk
• tuinwolfsmelk: die, sjk
• gewone duivenkervel: die
• hennepnetel: hei
• kleefkruid: amt, die, gmd, grb, hel, hei,

nls
• zachte ooievaarsbek: hel
• hondsdraf: die, hel
• hop: grb
• greppelrus: hei
• pitrus: grb
• paarse dovenetel: amt, dlt, hel, nls
• witte dovenetel: amt, hel, nls
• klis: hel
• eendenkroos: amt
• echte koekoeksbloem: amt, dlt, grb
• gewone kattenstaart: amt, sjk
• akkermunt: die, sjk
• pijpestrootje: hei
• gewone vogelmelk: amt
• klaproos: amt
• groot hoefblad: gmd
• weegbree: die, hel
• salomonszegel: grb
• zwaluwtong: die, has
• perzikkruid: bab, die, has, hol, sjk, vas
• knopkruid: olz

droogbloemen (strobloemen)

dreugblomen: alm, amt, dev, die, dka,
dlt, ens, glb, hel, hks, hol, mar, ols,
omm, tub, vas, wij, wrd; dreugbloe-
men: blz, daf, dhm, gie, gmd, grb, hdb,
nij, nht, nls, raa, sib, stw, vol, vrh,
wan, whr, win, wan, zen; dreugblou-
men: vrz; dröögblomen: oot, ros, ssv;
dröögbloemen: kam; droogbloemen:
kui, zwo

gedreugde bloemen: ens
stroblomen: alm, amt, dev, dlt, ens, hks,

hol, mar, oot, ssv, tub, wij, wrd; stroa-
blomen, straoblomen: dlt, ros, tub;
strobloemen: blz, dhm, gmd, hdb,
kam, kui, nls, omm, sib, stw; stroblou-
men: vrz
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Vooraf: als van een en hetzelfde woord
zowel de enkelvoudsvorm als de meer-
voudsvorm is opgegeven, wordt hieronder
slechts één vorm (óf enkelvoud, óf meer-
voud) genoemd. Komt alleen de enkelvouds-
vorm in het opgegeven materiaal voor, dan
is uiteraard ook alleen die enkelvoudsvorm
hieronder aan te treffen, en hetzelfde geldt
voor het geval waarin alleen een meervoud
in het materiaal aanwezig is: dan wordt
alleen de meervoudsvorm genoemd.

Bij samenstelingen met –bloom, -blome, -
bloeme, -bloem, -bloume, -blomme is
voor de overzichtelijkheid dat laatste deel
van de samenstelling meestal niet nader
gespecificeerd. In plaats daarvan staat er
dan gecursiveerd bloem. De juiste vorm
van dit element bloem is te vinden in het
lemma bloem, op p. 25.

mos

mos: algemeen; mus: amt
spagnum: amt

Spagnum: mos van varen (amt); mus:
oude benaming (amt).

paddenstoel

paddenstoel: kam, nht, nij; paddestoel:
bab, blz, daf, dka, gie, gmd, grb, has,
hdb, hei, hel, kui, nls, olm, omm, raa,
sib, sjk, stp, vol, vrh, wan, whr, win,
zwo; paddenstool: alm, amt, bor, dka,
dlt, ens, ent, glb, hks, hol, oot, rij, ros,
tub, vas, wrd; paddestool: amt, bat,
dev, dka, glb, ols, los, stw, wij; padden-
stoul: vrz; peddenstool: hks, mar, ssv;
parrestool: dhm; parrestoel: hel; pan-
nenstool: goo, rij; pannestool: dka

zwam: blz

Er zijn betrekkelijk weinig namen van soor-
ten paddenstoelen in omloop: de meeste zijn
klankvarianten van namen die in het
Nederlands ook wel in omloop zijn (bv. vle-
genzwam(me) ‘vliegenzwam’).
Uitzondering: in Nijverdal is een stoever
niet een stuifzwam, maar een aardappelbo-
vist.

heermoes (equisetum arvense)

De benamingen voor heermoes, holpijp en
schaafstro, drie leden van de equisetumfa-
milie, lopen vaak door elkaar.

peerdesteert: amt, sib, stw; peerdestart:
alm, glb, has, nij, nls, omm; peer-
destärt: daf, hei, ols, raa; peerdestert:
amt, dka, hks; peerdesterten: glb;
peardestart, paerdestart: mar, nij

robol: hel, sjk, tub, wij; robolt: los; roe-
bol: amt, has, hks, nij; roebolt: nij;
roetbol: amt, die, rij, wrd; roewbol:
amt, hev; roewbolt: dhm; rowboolt:
ssv; rowbolt: vas; rubbol: vrz

heermoes: hdb, oot, wij; heremoes:
kam; hearmoos, haermoos: mar

kättestät: ols; kattestart: vol
holpiepe: hel
waterplaante: wan
legobloempie: nij
legoplantie: nij

N.B. De d in peerde- etc. wordt vaak niet
uitgesproken. Hetzelfde geld voor de r in
start etc.

Vroeger gebruikt voor reinigen van vaat-
werk en polijsten van hout en hoorn.
Het bevat 7-10% kiezelzuur: grote hoe-
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veelheden in hooi kunnen bij paarden
verlammingsverschijnselen veroorzaken
(hdb); keu-je moeilijk eroet kriegen,
beesten geven gen melk van (amt);
geneeskrachtig: steriele stengels in de
zomer, drogen in de zon: bloedstelpend,
wondhelend, urineuitdrijvend (amt);
tegen nierklachten (tub); legobloempie:
dat zegt de jeugd in Haarle (nij).

holpijp (equisetum fluviatile)

holpiepe: amt, grb, hel, sib, stp; olpiepe:
has, kam, sjk, zwo; holpiep: amt, hev,
ssv, vas; holpupe: gie; olpupe: gmd;
holpijp: oot, wij

holpiepie: hdb, dhm
holgrös: nij
robol: hev; roebol: mar; roetbol: die, rij
peerdestärt: daf
rusken: wrd
slootkantroet: has

Heeft een groene stengel die wel 1-1.50
m. hoog kan worden. Geen bladgroen en
zijstengels (hdb).

schaafstro (equisetum 
hyemale) 

schaafstro: amt, oot, wij
roetbol: die
boseermoes: has
bospeerdestart: has

Mien Va nuumde zulks bospeerdestar-
ten (has); schaafstro werd vroeger
gebruikt om te schuren. De kiezel in de
stengel maakte het daartoe geschikt
(wij); werd gebruikt bij huisslachting
voor het schoonmaken van de dunne
darmen (hks).

varen (filicinae)

voren: glb, sjk; voaren, vaoren: alb, amt,
blz, daf, die, hei, hev, hks, nij, raa, sib,
tub, vas;

varen: alm, amt, bab, bat, dev, dhm, ens,
gie, gmd, grb, has, hdb, hol, kui, nht,
nls, omm, stw, tub, vol, vrz, wan, whr,
wij, win, wrd, zwo; vearen, vaeren:
grb, ols; voarent, vaorent: die, ros, ssv

Keender maak hier hutten van (amt).

adelaarsvaren (pteridium 
aquilinum)

grote varen: hol; groten voarent, groten
vaorent: ssv

keuningvoaren, keuningvaoren: hev 
adelaarsvoaren, adelaarsvaoren: daf
bosvaren: nls
wilden voaren, wilden vaoren: vas

Aj de stengel deursniedt da zee je in
stengel ne aadlaar! (amt).

eikvaren (polypodium vulgare)

eikevoaren, eikevaoren: amt; iekevoa-
ren, iekevaoren: daf; iekvoaren, iekva-
oren: nij; eekvaren: hev

Alleen varen, voornamen als adelaar of
eike werden nooit gebruikt (dhm).

lariks (larix) 

lariks: alm, bat, blz, daf, gie, grb, hdb,
hei, kui, omm, oot, raa, stp, stw, vol,
vrh, vrz, wan, win, wrd; larks: dhm,
hel, hol, nht, nij, nls, omm, rij, sib, sjk,
tub; larke: amt, die, hks; lark: mar, rij;
lorks: nij; lorke: ens, ent, hei, whr, wij;
lork: bor, ens, hdb, hks, oot, ros, ssv,

vas, zwo; loark, laork: amt; leark,
laerk: dlt; lärkse: wij; lärks: dev;
Lärche: sch; lerke: hev; lerk: los, ssv

lerkedanne: amt

Wie hebt een vracht larks haalt: we
hebben een vracht gekapte lariksbomen
gehaald (nls).

den (pinus) 

dan: alm, bor, dlt, ens, glb, los, oot, ros,
ssv; danne: amt, dhm, die, ent, goo,
grb, hdb, hks, omm, rij, wrd; dannen:
amt, mar, tub, vas; den: blz, hol, nls;
denne: bab, bat, daf, dev, has, hei, hel,
kam, nht, nij, ols, omm, raa, rij, sjk,
stp, vol, vrh, wan, whr, wij, win, zwo;
dennen: nij; donne: vrz

danneboom: hdb; denneboom: gmd,
kui, nht, rij, sib; dennebome: stw

fiene denne: nij
groffe denne: hdb
kasdenne: nij
vliegdenne: whr
sparre: gie
Kiefer: sch

Fiene denne: een spar (nij).

vliegden 

Een den die vanzelf ergens gegroeid is, zon-
der geplant te zijn.

vleegdanne: die, hks; vleegdannen: amt,
vas; vleegden: bor; vliegdanne: hdb,
omm; vliegden: blz, hol, nls, sib; vlieg-
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denne: bab, daf, has, hdb, hel, nht, nij,
omm, raa, vol, wij

opslagdan: tub; opslagdennen: ols
Kiefernuppschlag: sch
opslag: alm, amt, bat, dlt, glb, los, mar,

raa, rij, win, wrd
opgeschötten dan: ssv
skietdenne: kam
opschutsel: amt
opschot: amt, wan; opskot: stw
veelddanne: amt; veelddan: ros; vuld-

danne: hks
wieldanne: amt; wele donne: vrz; weel-

de dan: ens
zoaddenne, zaoddenne: nij; zeidenne:

sjk
zeailing, zaeiling: rij, wrd; zeeiling: stp
verweaide danne, verwaeide danne:

goo

dennenappel 

danappel: amt, ens, glb, grb, hdb, los,
oot; danneappel: blz; dannenappel:
amt, dhm, die, dlt, goo, hks, omm, ssv,
wrd; denappel: bab, daf, gmd, has,
hdb, hol, kam, nht, nij, sjk, stp, stw,
vol, vrh, vrz, wan; denneappel: dev,
hdb, kui, nls, sib, vrz, whr, win; den-
nenappel: dhm, hel, nij, omm, raa,
zwo

Kienappel: sch
dennefeubel: daf; dennenfobel: hel, nij
fobel: bat, hei, ols
dannenkat: ssv
dannenkater: ros, tub, vas, wrd
dannenkloot: ent; dennekloot: rij
dannenpook: hks, mar
dannenkökke: alm
dennenköttel: bor
dannenkeggel: olz

bolletje dennenhars 

harsmenneke: hks, hol; hasmenneke:
bat, die, mar; harsmenke: amt, ent, rij;
harsmänneke: ens; harsmannegien:
dhm; harsmannegie: hdb, nij, omm;
hasmannegie: hel

härsböllegie: wij; häsböllegie: raa
böllegie härs: daf; bollegie hars: vrh;

beuleke has: amt
böllegien dennears: has; bölken dan-

nenhes: ssv
harsklompie(n): bab
harskloetie: hdb
Hassdroppen: sch
harspuppie: nij
dannenhars: goo, hdb; dannehars: amt;

dannenhas: goo, wrd; dannenhes: vas
harst: amt; hars: bor, dhm, hdb, kui, stp,

wan, win; härs: dev; has: alm, hel,
nht, nls; hes: glb; ars: blz, sjk, vol; ärs:
gmd; as: kam

troan, traon: dlt

Dennehars wat nog aan een afgebroken
takje zit noemen wij harsmannegies,
daar maakten wij in de oorlog het vuur
mee aan (hdb); roet en hars op glas um
noa de zon te kieken (amt).

jeneverbesstruik (juniperus
communis) 

jeneverbes: bab, dhm, nht, vrh; jenever-
besse: hei; jeneverbeaze, jeneverbae-
ze: goo, nij, wij

jeneverbesboom: rij
jeneverbesstruuk: blz; jeneverbesstruke:

dev, grb, has, hdb, nls, sjk, stp, whr;
jeneverbessestruke: kam; jeneverbes-
stroeke: ols, sjk; jeneaverbesstroek,
jenaeverbesstroek: wrd

jeneverstrukke: stw; jeneverstroeke:
raa, win; jeneverstroek: vrz; jenewer-

stroeke: amt
jeneverstrukie: wan
jeneawerbosstruke, jenaewerbosstruke:

rij
Jansbeerenbusch: sch
jeneverbeswachtel: daf
janevertpol: ens
dampol: dhm, hel, nij, omm; dammen-

pol: omm; daampolle: hdb; dampoale,
dampaole: daf

doambelbosch, daombelbosch: vrz
dambusse: nij
dammer: bat, hol, nij
wachtel: hdb
wachtelbeer: ens
wachtelböske: los
wachelbuske: olz
wäkelbuske: hks
wakel: hol, wrd
kwakelbuske: amt, ens
kwakeldannen: glb
kwakel: die
woaghoolt, waoghoolt: bor, ros; woag-

hoalt, waoghaolt: ens, oot; woagholt,
waogholt: dlt

woogbos: vas
woogbuske: alm
woag, waog: ssv
boongholt: nij
grote kearls, grote kaerls: nij
juniperus: hdb

taxus (taxus baccata) 

taxus: alm, bab, bor, daf, ens, ent, glb,
has, hdb, hol, los, nij, raa, rij, vas, vrh,
vrz, wij, win

iemenpalm: amt
ieve: die
Eibe: sch
venienholt: omm
venijnboom: kam
hulst: sib
kwakels: amt

Als deze groot is: iemenpalm. Taxus is
giftig vor beasten, wordt verzameld en
per kilo verkocht aan farmaceutische
industrie (amt).

wilg (salix)

wilg: alm, bab, bat, blz, bor, daf, dlt, ens,
goo, hdb, hei, hks, los, oot, raa, rij, ros,
ssv, tub, vas, vol, vrh, vrz, wrd, zwo;
wilge: amt, bab, dev, die, ent, gmd,
hdb, hei, hel, hol, kam, kui, ols, sib,
sjk, whr, wij

willeng: nls
wilgeboom: has; wilgenboom: dhm, glb,

gmd, grb, nij, rij
knotwilg: dlt, gmd, has, nht, sib, stp,

stw, wan; knotwilge: nij, win
kopwilg: has
kattiesholt: nij
twiegholt: nij
warfholt: nij
wörgel: bab
Koppwedde: sch

knotwilg 

knotwilg(e): algemeen; knotwilleng: nls;
geknotten wilg: wrd

kopwilg(e): die, has, mar
Weddentooch: sch

waterwilg 

waterwilg(e): amt, bor, ens, hdb, kam,
raa, rij, tub, vol, vrh, wij

knotwilg(e): alm, blz, gmd, kui, nij, sjk,
wan, wrd

treurwilg: goo, hks, mar, nht, vrz, wrd
katwilg: omm
kätjes: rij
warfholt: die, ols, omm; wearfholt,

waerfholt: dlt, ssv
warf: die
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warvenbos: has; wirvenbos: gie
wörg: stp; wörgel: bab
wörgelbossie: bab
twieg: daf

Komt niet voor in onze omgeving
(dhm).

De wilg speelt een rol in volksgeloof en
volksgeneeskunde: 

Soms leken ze in het tweeduuster
[schemerlicht] op een geheimzinnige
figuur. Een peerd kun zó op hol sloan -
wat ik daarvan weet las in boekjes van
Klazien uit Zalk (hdb); salicylzuur in de
wilgenbast is een probaat middel tegen
hoofdpijn (grb); kauwen op stukje wil-
genhout zou remedie zijn voor hoofd-
pijn (blz); in de baste zat hetzelfde spul
as asperiene (stp); de bast is koortswe-
rend (amt, kam); wilgensap zol ne
geneeskrachtige waarking hebben
(mar); aftreksel werd vroeger gebruikt
tegen pijn (sjk); as een koe sloerig
[beetje misselijk, hangerig] was, kreeg
ze een wilgetwiege in het oor (hei);
wanneer een koe an de wiend was dan
werd een flinke wilgentekke ien de bek
edaone (stp); de wilgetak werd gebruikt
als wichelroede (amt).

Het hout werd gebruikt om fluitjes te snij-
den. Dat ging als volgt:

In het voorjaar werd er een stukje barst
losgeklopt met het heft van het zakmes.
De “huls” die daardoor loskwam, werd
nadat er een inkeping in het hout was
gemaakt, er weer over geschoven (bab);
bast eraf kloppen, dan draai je de bast
eraf. Van het hout een stukje eraf en
een stukje weer in de bast. In het stukje
hout een gleufje en een klein gaatje in

de bast bovenin en klaar (amt); natt
maken, dee Huut afftrecken, beetken
van dat Hold affschnien unn wehr
dasammen schuuben, door leggetese in
dee Doppe un schmiche see oawer de
Köppe un dann aff (sch); in een wilgen-
takje werd rondom een inkeping
gemaakt tot het hout, waarna de bast
als geheel eraf werd getrokken van het
voorste stuk. In het hout werd een ver-
dieping gemaakt, in de bast een gaatje.
Vooraan werd hij wat afgeschild om de
lucht in te laten (gmd); een stuk wilgen-
hout op maat van de fluit snijden,
insnijden, kloppen op de schil (bast),
dan liet de schil los van het hout; dit
hout eruit halen, verder insnijden en
daarna terugduwen in de schil (bast),
laten drogen en klaar was de fluit (goo);
de bast van een wilgentak werd spiraal-
vormig afgeschild en later weer toeter-
vormig in elkaar gedrukt. Dan werd dit
met een speld vastgezet. Daarna werd
een “hoppe van liesterbessenolt” aan
het dunne gedeelte gezet. Dit werd een
scharmeier genoemd (stp); bast insnij-
den en kloppen op de bast. Bast
afschuiven en in de keen een insnijding
maken. Bast weer over de keen schui-
ven (vol).

Niet altijd werd wilgenhout voor fluitjes
gebruikt: 

Hier werden ze van vlier of lijsterbes
gemaakt (hel); werd gemaakt van
liesterbes (geen wilg) (daf, glb, hks);
fluitjes maken deu wiej hier neet van
wilgen - mear van fleerhoalt (vlier)
(wrd); wij gebruikten lijsterbes (ssv);
houten fluitjes werden gemaakt van
vlierhout in het voorjaar (omm).

Bij het loskloppen van de bast werd vaak
een liedje gezongen: 

iep sappe sompe
ik sloa oe op mien klompe
ik zabbe oe kletsnat
de baste mut d'r of, de-s dät. (daf)

Siep, sap, siepie(n)
wanneer bin ie riepie(n),
in mei, in mei as alle vogels un eigie
legt … enz. enz. (bab) 

Nen Spröck: Sab Sub Sab Piepe,
waanneer bis du riepe,
in Mai, in Mai wann dee Vöggel Eier leg-
get. (sch)

al klöppend zungn wi-j:
Iep sap siepie
Femme vrijt mit Hiepie
hoe ut verder was weet ik niet meer
(wan).

Liedje uit: bast los (ssv).

populier (populus)

peppel: amt, bat, dev, die, ens, glb, goo,
hdb, hei, hel, hks, hol, kam, mar, nht,
nij, ols, raa, sjk, vol, vrh, whr, wij, win,
zwo; päppel: daf; pöppel: alm, bab,
bor, dhm, ens, ent, glb, gmd, grb, has,
hdb, los, nls, omm, oot, rij, ros, sch,
ssv, tub, vas, vrz, whr, wrd

pöppelenboom: hdb, stp
populier: blz, gie, hdb, sib, stw, vol, vrh,

wan; pompulier: stw
klompenholtboom: hdb

Menkes en vrouwkes: de vrouwkes hebt
’s voorjoars van den witten bloesem
(ent); 
het blad heeft een kwartslag waardoor

het ritselt (amt); vrouwetonge: ritselen
van de bladeren in de top (amt); de pep-
pels ritselen: as de kop ritselt da krieg
we schoer (onweer) (amt); ze werden
wel fluusterbomen genoemd (gmd); een
vroulu-aand en een peerdetaand en een
peupelenblad, magt niet stille staon
(stp); een pöppelblad en ne vrouwleu-
moond stoat nich vaak stil (ssv); vrouw-
leumoand en peppelblad steet zeelden
stille (hks); bladen als kinderänties: ze
hangen nooit stille (kam).

Soms wordt er een betekenisonderscheid
aangebracht tussen peppel en populier:

Peppel met kleine zijtwijgen, populier
met grote zijtakken (hks).

Er worden ook binnen de categorie
peppel/populier verscheidene soorten onder-
scheiden. Vaak blijkt een bepaalde soort met
verschillende namen aangeduid te kunnen
worden: een abeel is een zilverpopulier, een
esp is een ratelpopulier, maar ook biew-
eske is een aanduiding voor de ratelpopu-
lier.

• zilverpopulier of witte populier:

zilverpopulier: bor, ols, omm, rij, stw,
win; Silberpöppel: sch; zulverpopulier:
bab, ens, has, hks, vrz
abeel: daf, ens, hdb, vol

N.B. de cursieve druk van populier bete-
kent dat niet nader is gespecificeerd naar de
juiste vorm van dit woord. Zie daarvoor
populier, hiernaast.
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’n Zulverpeppel: abeel (ens); abeel: witte
populier (vol).

• ratelpopulier:

ratelpopulier: bab bor, ens, los, ols, omm,
ssv; raetelpopulier: stw

ratelaar: hol
biew-eske: ens, ssv
esp: bab, grb
kletterwilg: nij
klaterpeppel: bat
Zitterpöppel: sch
trilpopulier: vol

In de groep wordt genoemd: beefesken,
exact weet men niet precies welke
boom hiermee wordt bedoeld (stp);
biew-eske is een ratelpopulier (ssv); tril-
populier: zeldzaam (vol).

• italiaanse populier:

italiaanse populier: die, hdb, nht, ssv, vol
sierpöppel: ssv

• canadese populier:

canadakruinen: amt
canadese populier: omm
kedassen: hei 

Een opvallend hoog exemplaar heet:

uutschieter: hdb; uutskieter: blz
scheter: dlt
schietpeppel: raa
juffer: daf

gagel (myrica gale) 

gagel: alm, bat, blz, daf, hdb, hol, kui,
mar, nls, sjk, stp, vol, vrh, whr; goagel,
gaogel: amt, bab, dhm, ens, gie, grb,

has, hel, nij, omm, stw, vrh, vrz, wan;
gaggel: goo, los; gägel: wij

gagelbuske: amt, mar
goagelstruke, gaogelstruke: hdb
pos: dlt, ros; posse: die; possel: ssv
possebuske: wrd; posselbuske: hks;

possenbuske: glb
vlooienholt: nij
vlooienkroed: bor

Waarvoor werd gagel vroeger wel gebruikt?

• in de bedstee tegen vlooien: amt, bor,
daf, dlt, ens, hel, hks, los, omm, sjk,
ssv, vrh

• in de hoofdkussens en de peluw tegen
luizen: stp, ros

• in bed(stee) of kleerkast tegen onge-
dierte: ssv

• men stak wè 'n takkie onder de pette
tegen vlooien: nij

• zetten ze thee van tegen koezepiene:
has

• surrogaatpeper: die
• in jenever: blz
• in ne palmpaosen: alm, vas,vrz
• als kerstversiering: glb
• in boeketten: hol

In de bedstee voor het verdrijven van
vlooien vanwege de sterke geur (dlt).

notenboom (juglans)

neutenboom: amt, bab, glb, hdb, rij, stp,
whr; neuteboom: bab, blz, gie, gmd,
hdb, kam, kui, nls, sjk, vol, vrh, wan,
win; neutebome: stw; nötenboom:
die; nöttenboom: alm, amt, bat, bor,
dev, dhm, ens, ent, goo, grb, hdb, hei,
hel, hev, hks, los, mar, nht, nij, ols,
omm, oot, rij, sch, vas, wrd; njötten-
boom: vrz; nötteboom: has, daf, hol,
ols, wij; notenboom: nij, raa, sib; nöt-

tenboam, nöttenbaom: oot, ros, tub
nötte: zwo; nöt: oot

Met ’n nöttenboom minder ongedierte
(vliegen) (grb); bie iedere boederie steet
ne walnutteboom um onder te melken
umdat die beester minder las hadden
van de muggen. Bie de putte vor het
hoes, veur het hoes vor de ramen waar
man sleupt (amt); ne nöttenboom zal
helpen teeng muggen, oonder een nöt-
tenboom is gin ongedearte (mar); een
notenboom bij huis weert vliegen en
insecten (gmd); oonder nen nöttenboom
he-j ginnen last van muggen (ens); blad
fijnwrijven en daarmee de paarden
inwrijven tegen de horzels (amt); een
nöttenboom muj ränselen (voor vrucht-
baarheid) (ols); vrouwleu bunt net nöt-
tenbuske, wilt ze 't good doon, dan
meuj kleppe geven (hks); ezzel, kwezzel
en nöttenbööm möt klep hebben (klep:
klappen) (ssv).

noot 

nöt: alm, bor, dlt, ens, glb, hks, los, oot,
ros, ssv, tub, vas; nötte: amt, bat, daf,
dev, dhm, ent, goo, grb, has, hdb, hei,
hel, hol, mar, nht, nij, ols, omm, raa,
rij, sch, wij, wrd, zwo; njötte: vrz; nöte:
die; neut: blz; neute: amt, bab, gie,
gmd, hdb, kam, kui, nls, rij, sib, sjk,
stp, stw, vol, vrh, wan, whr, win

Völ nötten en völ ekkel: 'n strak ween-
ter (glb); völle nötten wiest op 'n streng
winter (ent).

notendop 

In de onderstaande woorden is het eerste
deel van de samenstelling (nötten-, neuten-
etc.) weggelaten.
dop: amt, bat, blz, dev, dhm, die, ens,

ent, glb, grb, has, hdb, hei, hel, hks,
hol, mar, nht, nij, raa, rij, ros, tub, vas,
vrh, vrz, wij, whr, win, wrd; doppe:
bab, daf, gie, gmd, kam, nls, ols, sib,
sjk, stp, vol, stw, wan

döpke: glb, rij; döppie: hdb
bas: alm, goo, hks, mar; bast: bor, goo,

omm, ssv; baste: zwo
schelle: sch; skel: ens

berk (betula) 

baarken: mar; baarke: ent, wrd; barken:
hel, hol, nij, whr; barke: amt, bab, die,
hdb, hks, nij, nls, ols, sjk; bark: alm,
bab, bat, goo, grb, oot, vol; bärke: daf,
hei, wij; bärk: raa; bjärk: vrz; bearken,
baerken: tub; bearke, baerke: amt;
beark, baerk: dlt, ens, glb, ros, ssv, vas;
berke: dev, hdb, win; berk: blz, los,
stw, vrz, zwo; beerke: sch; beerk: bor;
börke: bab; börk: bab, stp; boark,
baork: rij

bärkeboom: gmd; barkenboom: dhm,
has, hdb, nls, nij, omm, sib; barke-
boom: kam, sjk, vol, vrh, wan; berken-
boom: nht; berkeboom: kui; boarken-
boom, baorkenboom: rij

Dreuderig hoolt vor riezebessems en
midwinterhoorn (amt).

els (alnus) 

els: alm, amt, bab, blz, bor, daf, dev, dlt,
glb, gmd, goo, hdb, hks, kam, kui, los,
nls, ols, oot, raa, ros, ssv, stw, vas, vol,
vrh, vrz, wrd, zwo; eals, aels: ens, rij;
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else: stp; elze: ent, hei, hol, sch, sjk,
stp, wan, wij, win; elsen: rij, sib, tub,
whr; elzen: die, hel, mar, nij, omm,
vrz; ilzen: hdb

elzeboom: gmd, hdb; elzenboom: dhm,
has, nht; ilzenboom: grb

elsholt: bat

haagbeuk (carpinus) 

hagebeuk: bab; agebeuk: bab, sjk; haag-
beuke: amt, kam; haagbeuk: bat, bor,
goo, grb, los, ros, vas, whr; aagbeuk:
vol; heagebeuke, haegebeuke: daf;
heagbeuk, haegbeuk: stp; heagebuke,
haegebuke: daf; heggebeuke: hdb

beukenhage: nls; beukenheage, beu-
kenhaege: raa, nht, ols; bukenheage,
bukenhaege: ent; beukenjeagde, beu-
kenjaegde: vrz; beukeneage, beuken-
aege: gmd, has; beukenhegge: amt,
goo, hks, mar; beukenegge: stw; beu-
kenheg: tub; beukenhege: rij, vrh, win;
beukenege: gie

beukestruke: dev
beuk: blz, die; gmd; beuken: sib

hazelaar (corylus avellana) 

hazelaar: bab, blz, dev, goo, hel, hol, nls,
rij, vrh, zwo; häzelaar: wij; azelaar:
bab, has

hazelboom: nij
hazelnöttenboom: daf, dhm, ens, hdb,

hks, mar, nij; hazelnöttenboom: raa
ezzelneuteboom: gie

hazelneutenbuske: hev
hazelnjöttenbosch: vrz
hazelnjöttenstroek: vrz
hazelneute: bab, kui, rij, sjk, wan, win;

azelneute: bab, kam, vol; heazelneute,
haezelneute: stp; äzelneute: gmd;
eazelneute, aezelneute: stw; hazel-
nötte: bat, goo, grb, hel, hol, nht, nij,

omm, rij, wrd; häzelnötte: hei, ols;
hazelnöt: alm, bor, glb, oot, ros, sib,
ssv, tub

nöttenbos: dlt, los, vas; Nöttenbusch: sch
nöttenbuske: amt; neutenbuske: amt
nöttenboom: hdb

Waarvoor gebruikte men dit hout?

• wichelroede: daf, grb, hdb, hel, omm

Grondwater en aardstralen opzuken (hdb).

• paasversiering: bor, daf

De kromme hazelaar wördt nog
gebruukt as poastakken (daf).

• boerengerief, harken, bezemsteel: hks
• schuppe en grepenstellen, ook voor

de bats: amt, glb
• Bessenstell: ols, sch
• stelen: kam
• wandelstokken: kam, raa, sch
• voor meubelen: amt, blz, nls, wrd
• als afrastering: kam
• als raamhout voor gepleisterde

muren: kam
• bij het reetdekken: hol
• Dachstock: sch
• om het stro in 't onderschoer vast te

zetten voor het vlechtwerk erop komt:
omm

• jeugd: om een boog van te maken: die
• voor deurknoppen: wij
• houtsnijwerk: whr
• midwinterhoarn: nij

hazelnoot 

hazelnöt, -nötte etc.: algemeen.

Voor de juiste vorm van -noot zie noot,
p. 43.

kastanjeboom (castanea sativa;
aesculus hippocastanum) 

kastanjeboom: alm, amt, bab, blz, daf,
dev, dhm, die, ens, ent, gie, glb, goo,
has, hdb, hei, kui, mar, nht, nij, nls,
ols, omm, raa, rij, sjk, stp, vol, wan,
whr, wij, win, wrd, zwo; kastonje-
boom: vrz; kastanjeboam, kastanje-
baom: dlt, ros, ssv; kastanienboom:
sch

kastanje: bat, bor, gmd, goo, grb, hdb,
hel, hks, hol, kam, los, nij, nls, oot,
stw, tub, vas, vrh, whr, wrd; koestajn:
gmd

N.B. de eerste a van kastanje wordt vaak
uitgesproken als de e van het lidwoord de.

kastanje 

kastanje: algemeen; kestonje: vrz;
kastanie: sch

beuk  (fagus)

beuk: alm, bat, blz, bor, die, dlt, ens, glb,
goo, hks, los, nht, omm, oot, ros, ssv,
stw, vrz, whr; beuke: amt, bab, daf,
ent, hei, kam, nij, nls, ols, raa, sch, sjk,
stp, stw, tub, vol, wij, win; beuken:
hel, mar, nij, rij, vas, wrd

beukeboom: gie, gmd, has, hol, kui, nls,
ols, vrh, wan; beukenboom: dev, dhm,
grb, ols, rij, sib, wrd; böukenboom: vrz

Rooie is vor de rieken, greune vor
armeudige leu (amt).

beukennootje 

beukel: dev
beukennötte: goo, raa; beukennöt: hks;

beukennoot: hdb; beukenneute: amt

beuknöttie: nij; beukneutje: rij; book-
nötje: rij; beukennötke: ens, glb, los,
oot, ros, ssv, vas; beukennötje: alm,
bat, bor, die, ent, hev, hol, mar; beu-
kennötjen: dev; beukennöttie: daf,
dhm, grb, hdb, hei, hel, nht, omm, wij;
beukennöttien: has, ols;
beukenneutie: bab, gie, hdb, nij, nls,
sjk, stp, win, wan; beukenneutien:
bab, gmd, hdb, kam, stw, vol; beuken-
notie: sib, whr; beukennootje: nij, wrd

neutje: blz; neutjen: kui; njöttien: vrz
Bookeckerkörken: sch

eik (quercus) 

eek: amt, bor, die, dlt, ens, glb, goo, hks,
hol, los, oot, ros, ssv, tub; eke: amt,
die, ent, sch; eken: alm, grb, nij, mar,
rij, vas, wrd; iek: hel, sjk; ieke: daf,
hdb, hei, vol, whr, win; ieken: dhm,
nij, omm, stp; eik: bat, blz, dev, goo,
hei, kam, vrz; eike: kam, ols, wij;
eiken: raa, sib

ekeboom: hdb; ekenboom: gie, grb, hdb;
iekeboom: bab, gmd, nht, vrh; ieken-
boom: nij, nls, sib; eikeboom: gmd, kui

ekkelboom: has, hdb, kam, nij, nls, stw,
vrh, vrz, wan; ekkelbome: stw; äkkel-
boom: gmd

telg: amt

Is er nog iets bekend over het eekschillen?

Uit een krantenartikel van 25 jaar gele-
den weet ik wat dit is. De eekschillers
kwamen meestal van de Veluwe (hdb);
rondreizende eekschilders kapten eike-
bomen en verwijderden de bast ten
behoeve van de leerlooierij (grb); uut
Eekenbast woer teer maakt (sch); dat
neumen ze bosken: 'n bas van eken-
stemkes halen, dat wörden gebroekt in
het “eekkulen”, had z'n functie bij de
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leerlooier (ent); het begrip op zich is wel
bekend, dit werd meestal op de Veluwe
gedaan (stp); de bast van de eik werd
gebruukt veur het leerlooien (bat);
wordt gebruikt als medicijn. Aftreksel
van de eikebast wordt gebruikt tegen
diarree bij kalveren (sjk); het waren

arme mensen (raa); nee, niet in
Nieuwleusen, wel dat ze bestonden en
hoe ze werkten. Iemand van onze groep
weet bijvoorbeeld dat in Balkbrug twee
gezinnen woonden die als eekschillers
de kost moesten verdienen (nls).

knoteik 

Een eik die als een wilg geknot is.

knoteek: dlt, ens, los, tub; knoteken:
grb; knotieke: daf, sjk; knotieken: nij;
knoteik: blz; knoteike: wij

geknotte eke: goo
kopeek: amt, die, ssv

kopekkel: has
kröppelige eke: sch
eek met ne kroezekop: amt
iekenakolt: gmd; eikenakolt: gmd
iekenstam: hel
iekenstobben: hel; ekenstobben: vas

Nooit eheurd van nen eken die eknot
wördt (wrd).
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Kaart 4: eik. Op deze kaart is de klinker in eik(enboom) te zien. Het zuidoosten maar ook Giethoorn en het

Vechtdal heeft eek, iek vinden we in een brede strook in het midden.

De bast werd verkregen van 10 à 12 jarig eikenhout, zgn. schelhout of schilhout dat
in het voorjaar, als de sapstroom op gang kwam, veel looizuur bevatte, door de leer-
looiers gebruikt voor het looien van huiden. Het loskloppen van eikenbast vond
plaats tussen ongeveer 15 mei en 12 juni. In die periode liet de bast gemakkelijk los.
De boswallen en de akkermaalsbosjes  konden zich dan ook makkelijker herstellen.
De te schillen stammen waren van 38, 40 en 110 cm lengte. Er werd nooit gemeten
maar door ervaring klopte het steeds.
Het schillen gebeurde tegen een blok of een stobbe, door met de achterkant van de

bijl op de stammetjes te slaan, hierbij stond men in een gat, zodat men zich niet zo
erg hoefde te bukken. Omdat het seizoen kort was, werd er van drie uur ’s morgens
tot ’s avonds half tien gewerkt, dus net zo lang als het licht was.
De schors werd in bossen te drogen gelegd en vervolgens naar de eekschuur aan de
Zwolseweg te Balkbrug gebracht om daar verder te drogen. Als ze voldoende droog
waren werden ze gebroken en in grote juten zakken geschept om in schepen te wor-
den geladen voor vervoer naar de Langstraat (N.Br.) waar zich vele looierijen bevon-
den t.b.v. de daar gevestigde schoenindustrie.
Het van de bast ontdane hout, het zgn. “witholt” of “hardholt”, werd verkocht voor
huisbrand. Zodra het blad van de bomen en struiken viel was het takkenbossen bin-
den het volgende karwei. Er waren takkenbossen die bij het maken van dijken wer-
den gebruikt, ook gingen er veel takkenbossen naar de bakkers, die er hun ovens
mee stookten. Vroeger stond er bij iedere bakkerij een grote zgn. “takkenbossenbul-
te”. De beloning voor de ekers van het takkenbossen binden bedroeg 3 cent per stuk.
Het eekschillen werd beoefend hier in Balkbrug van plm. 1830 tot plm. 1930.
Eekschillen geschiedde hoofdzakelijk door Veluwse ekers, ook wel Geldersen of
“holtmakers” genoemd, afkomstig uit Doornspijk, Elspeet, Epe, Nunspeet, Oldebroek
en andere dorpen. Ze kwamen in het voorjaar naar Balkbrug. Soms per boot, met
daarop een grote kist voor dekens en kleding en een melkgeit. In onze omgeving
waren ze vaak gehuisvest in een schuur bij diverse boeren in de onmiddellijke nabij-
heid van hun werkzaamheden.
De familie Docter – afkomstig uit Nunspeet – werd na enige jaren seizoensarbeid
door Wolter ter Haar in vaste dienst genomen en vestigde zich definitief in Balkbrug.
Vader Docter kapte het hout en de kinderen – zowel meisjes als jongens – schilden.
In Balkbrug stond een grote eekschuur waar de gedroogde eikenschors in bewaard
werd. Wolter ter Haar was eigenaar van deze schuur.
Wolter ter Haar had in deze omgeving verschillende bossen en wallen in eigendom,
maar ook kocht hij op houtveilingen het hakhout en liet het door zijn ekers bewer-
ken. Zo werkte de familie Docter tot in Vledder, Zuidwolde, Echten en in Frederiks-
oord. Sinds de dertiger jaren wordt er geen schors meer in de looierijen gebruikt.
Chemische looimiddelen zijn goedkoper en hebben een intensievere werking,
waardoor het looien van huiden op andere wijze en in veel kortere tijd plaatsvindt.
Het GOS-groepie(n) van de Balk: Gina, Jan, Jan en Jan (bab).



eikel 

ekkel: alm, bab, bor, dhm, dlt, ens, ent,
gie, glb, grb, has, hei, hel, kam, los, nij,
nls, omm, oot, sch, sjk, ssv, stp, stw,
tub, vas, vol, vrh, vrz, wan, whr, wrd;
äkkel: gmd; eikel: bat, blz, daf, dev,
goo, hei, kam, kui, raa, vrh, wij, zwo;
ekel: amt, die, hev, hks, hol, mar, rij;
iekel: nht

hop (humulus lupulus) 

hop: alm, amt, bab, bat, daf, dev, dhm,
dka, ens, hdb, hev, hol, nij, nij, nls,
omm, oot, rij, sib, stw, tub, vas, wan,
wij; op: zwo; hoppe: amt, die, hks, nij,
raa, wrd; oppe: has

hoppentouw: ssv
schienhazelaar: amt

Wordt in de geneeskunde gebruikt als
mild slaapmiddel en bij bereiden van
bier voor smaak en houdbaarheid (hdb).

Hoe worden de bloemtrossen van de hop
genoemd?

hopbellen: amt, bor, daf, dhm, glb, hev,
nij, nls, omm, rij, vas, wij; hoppebel-
len: hks

bellen: grb, sjk

Slapen op een kussen van hopbellen
(vrouwelijke plant) tegen slapeloosheid.
Jonge spruiten van de hop worden wel
als asperges bereid. Goudkleurige
harsachtige poeder aan de binnenkant
van de schubben heet lupuline: pijnstil-
lend, spijsvertering bevorderend (amt).

brandnetel (urtica) 

braandnettel: alm, amt, bab, dhm, dka,

dlt, ens, has, hel, hks, hol, mar, nht,
nij, nls, omm, oot, raa, rij, ros, stp, stw,
vas, vrh, whr, wrd; brandnettel: alm,
amt, bat, daf, dev, die, glb, grb, hdb,
kui, ols, ssv, tub, wij, win, zwo;
braandnetel: blz, sib, vol; brandnetel:
kam; braandnietel: gmd; broandnjöt-
tel, braondnjöttel: vrz

njöttel: vrz
braandnekkel: hdb, hei, hel, nij, wan;

brandnekkel: daf
schreunekkel: gie

Wanneer de adem wordt ingehouden
brandt een brandnetel niet (nij, stp); a-j
’n braandnekkel anpakt mu-j van onder
noar boaven vaste pakkken (nij); tegen
brandneteljeuk is veldzuring en weeg-
bree een probaat middel (amt); tegen
disse jeuk: fiengewreven weagebreeblad
(dev); a-j oe ebraand hebt, mu'j blad van
de hondsdraf der oaverhen strieken
(nij); bisschutenkrummel en fiengesne-
de braandnettel vur fazantenkuken
(hev); vor de kuken (eerste wat ze eten):
fiensnee as greunvoer (amt); heel jong
braandnettel veur de duurpot (stamp-
pot) (amt); twaalf uur na het plukken in
de soep!! (amt).

Soms worden er twee soorten onderschei-
den:

• grote en kleine brandnet(t)el: amt,
dhm, glb, wij

• grote en fienen braandnettel: mar
• gewone en fienen braandnettel: ssv
• grove en fiene braandnettel: bat, raa

Grote braandnetel: haren zitten voorop
de bladstelen, klene braandnettel:
haren zitten over de gehele plant (amt);
kleine braandnettel braandt veniendiger
(whr).

maretak (viscum album)

maretak(ke): amt, bab, bat, dka, gie, has,
kam, kui, ols, wan, wij, zwo

mistletoe: amt, bab, olm; misteltoe:
mar; misseletoe: amt

mispeltoe: hol, nht
Misteltoog: uls
Mistel: brl, wtm
vöggelliem: tub, vas
heksenbeazem, heksenbaezem: dka
kroepende tak: mar

De dichte, in elkaar gegroeide bos tak-
ken in berkebomen noemen we: äkse-
bessems (gmd); komt in onze streek
niet voor (wij).

mansoor (asarum europaeum) 

mansoor: amt, blz, kui, raa

zwaluwtong (polygonum con-
volvulus)

zwaluwtong: hdb, wij, zwo; zwaluwton-
ge: amt

zwaluwtonggie: dhm; zwalviestonge:
nij

wilde bonen: nij; wielde bonen: tub
bonen: daf
wiere: nij
krodde: has

Krodde: bron vader Würsten (19e eeuw)
(has); geneeskrachtig: de wortelstok (in
de herfst) is bloedstelpend, biedt ver-
lichting bij kneuzingen (amt); nig best
voor de biesten, völle tussen bieten
(amt).

viltige duizendknoop 
(polygonum lapathifolium subs.
pallidum) 

doezendknoop: amt; duuzendknoop: nij
doezendknoppe: has
riek: nij
krodde: hdb
wilgenblad: rij

perzikkruid (polygonum 
persicaria)

reek: hdb, hks, mar, nij, omm; riek: hks,
nij

bitterreek: hev
bitterik: amt, vas
bitterherik: alm; bitterhierik: glb
bitterkruid: hdb
perzikkroed: amt; perzikkruud: bab, bat,

hdb, sib, stw, wij, zwo; pärzikkruud:
daf; perzikkruid: hol, oot; perzikenk-
roed: dka

christusblad: ols, vol
jezusblad: wij
jezusgras: nht
bloedblad: kam
duvelsdrek: olz
göttendrek: olz
doezendknoop: hdb; duzendknoppe:

has
krodde: hdb, vrh, vrz, whr; krorre: vrz
wilgeblad: sjk

Doezendknoop wordt gebruikt om stof-
fen te verven, van geel tot intens groen,
ook goed voor nier en blaasstenen
(hdb); geneeskrachtig: de wortelstok (in
de herfst) is bloedstelpend, biedt ver-
lichting bij kneuzingen (amt); gien koe
die ’t vret (has).
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zuring (rumex) 

zoering: zwo; zuring: alm, bab, bat, blz,
daf, dev, dhm, die, ens, gmd, hei, kam,
kui, oot, raa, sib, stw, vol, whr, win

zure: ols, stp, vrz
zoerlink: has
zoerblad: amt, dlt, hdb, nij, oot, ros, tub,

vas, wij, sjk; zoorblad: nht; zoerbla:
amt, hks, mar, rij

zoerstengel: hdb, hel, nij, omm, rij, sjk,
wrd

zoerstangen: gie
zoerstalen: nls
peerdewear, peerdewaer: hev

N.B. zoerstengel wordt ook vaak in het
meervoud gebruikt.

Alle soorten zuring worden zo genoemd
(stp); good teage jeuk van braandnettels
(hev); de beaste vretten het nig (amt); in
het vuurjoar plukke de keender de
klene blaadjes um te kauwen, er waar
geane snoepjes (amt); ik heb ze völle
egetten vrogger (nij).

De bovenstaande namen kunnen ook voor
de hieronder genoemde soorten (ridderzu-
ring, veldzuring, schapenzuring) worden
gebruikt. Daarnaast heeft elke soort ook zijn
specifieke benamingen:

ridderzuring (rumex 
obtusifolius)

ridderzuring: alm, amt, raa
ridderzoer: amt
ridderstronken: hei, wij
ridders: ols
botterzuring: daf
botterblad: nls
veldzure: sib
zolderzuring: bab

groot zoerblad: dhm
loakenblad, laokenblad: die
varkensblad: nht, omm

In botterbladen (ridderzuring) werd
vroeger de boter verpakt als ze er mee
naar de markt gingen (nls); grootbladige
zuring wordt hier botterzuring enuumd.
Deze bladeren werden vroeger, voordat
er vetvrij papier en plastic was, gebruikt
om boter in te verpakken (daf).

veldzuring (rumex acetosa) 

veeldzoer: amt
veldzoerblad: glb
ridderzoerlink: has
schoapenzuring, schaopenzuring: vas
varkensblad: omm

De blaadjes werden uitgezogen, hadden
een lekkere, frisse smaak (hei); gebruik-
ten we tegen dorst (kauwen) (kam); als
kind kauwden we vaak op de blaadjes
van de veldzuring. In een nog grijzer
verleden werd het ook als groente gege-
ten (wij); om te kauwen, rabarberachtig,
gezond. Ook gekookt als spinazie in de
oude tijd. Niet geschikt voor de koeien
(amt).

schapenzuring (rumex 
acetosella) 

schoapezuring, schaopezuring: daf,
dhm, omm; skoapezuring, skaopezu-
ring: nij; schapenzuring: nht

scharpe zuring: sib
skerpe zoerbla: glb
skarpe zoerlink: has
smal zoerblad: ssv

melganzenvoet (chenopodium
album) 

loezemel: amt; loezenmel: glb, vas;
luzemel: mar, wrd; luzemelle: daf,
has, hdb; luzenmelle: hdb, vrh; luize-
meale, luizemaele: die

luzemelde: hei, hel, nls, omm; luzen-
melde: wij

luzemelte: hdb; luzenmelte: nij; luze-
mealte, luzemaelte: amt; luzemeelte:
rij

luzemelk: nls; loezemelk: hev
melde: blz, hdb, nij, sjk, vrh; mealde,

maelde: vrz
ganzevoot: amt, alm, hev, mar, nij
veugelvoot: amt
möllenblad: tub
ruugteroet: has
zoadkearels, zaodkaerels: nij
brave hendrik: nls

De bladeren leveren een goed op spina-
zie lijkende groente (hdb); werd vroeger
ook gebruikt als groente voor mens en
dier (hei); geneeskrachtig: de hele plant
(mei-aug), bloedzuiverend tegen abces,
bloedarmoede en obstipaties (amt).

melde (atriplex) 

loezenmeeld: alm; loezemeeld: ent; loe-
zenmel: alm, dka, glb, vas; loezmel:
ssv; luzenmilde: ols; luzemelde: hdb;
luzemelte: hdb, nij; luzemelle: amt,
daf, dhm, hel; luzemel: hks, nij; luze-
meel: amt

mealde, maelde: vrz; meale, maele: dlt;
melde: gmd, hdb, nls, raa, win; melte:
hdb, nij; melle: hei; mele: amt

zoadkerels, zaodkerels: ssv
zoadpoepen, zaodpoepen: stw
roet: omm

Vroeger werd ik er op uit gestuurd om
volwassen, zaaddragend loezemeeld te
halen uit het aardappelland. Dat werd
meegekookt in 'n kökspot (ent).

vogelmuur (stellaria media) 

miere: amt, bab, daf, dev, dhm, die, hei,
hel, hks, hol, nht, nij, nls, omm, rij,
sjk, stp, vol, vrh, vrz, wan, whr, wij;
mier: alb, alm, amt, dka, dlt, glb, hev,
ros, ssv, tub, vas; mure: daf, dev, gmd,
ols; muur: blz, ens, kam

veugelmure: amt; vogelmuur: raa
kippemiere: has
ennewier: blz

Mos ik veur de kanaries plukken (dev);
in de oude tijd werd de plant gedroogd
als kalmeringsmiddel (in thee) en als
kanarievoedsel op de markt, 25 cent per
“plankje” (amt); fiene greun grei, hoon-
der (patriese, holtdoeven, klene kuken)
vrit het gearne (amt); miere wödden en
wöd eplukt veur de veugel (kanaries), ie
halen de knoppen en de bluumpies
deruut (nij); “knap”, zegt het mier, mor-
gen bin-k der wier (ssv).

luzeknapperties: grootbloemige muur;
stellaria holortea (sjk).

dagkoekoeksbloem 
(silene dioica)

koekoeksbloem: amt, bab, blz, daf, die,
grb, has, hev, hol, kam, kui, nij, nls,
ols, omm, raa, tub, vas, vol, wan, whr,
wij, win, zwo 

dagkoekoeksbloem: amt, bat, ens, sib,
stw 

koekoeksplante: rij
dagblome: mar
morgenroosje: hdb
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vleisblome: amt; vleesbloom: glb
zachtläppies: daf, hdb
adam-en-eva: gmd

Alle soorten worden koekoeksblome
genoemd - de echte koekoeksbloem
(lychnis flos cuculi) is in Salland nog als
vleisblome bekend (wij); het witte
schuimbeestje op die plant wordt koe-
koeksspije genoemd (nls); op de koe-
koeksbloeme zit vake spi-je (spuug), as
kiend wurde verteld dat dat van de koe-
koek kwam (wan); he spieet (tub).

nachtkoekoeksbloem (silene
noctiflorum)

koekoeksbloem: dhm, die, grb, hol, kui,
nls, omm, raa, win

koekoeksplante: rij
witte koekoeksbloem: amt, bab, blz, daf,

hdb, hev, whr
witte heantie, witte haentie: vrz
nachtkoekoeksbloem: amt, sib, stw 
nachtblome: mar
stärregien: has
vleesbloom: glb

Geen verschil tussen dag- en nachtkoe-
koeksbloem (dhm).

prikneus (lychnis coronaria) 

prikneuze: amt, daf, dev; prikneus: blz,
zwo; prekneus: gmd

prikneuzien: kui; prikneusie: vrz; prik-
neuske: wrd 

zachtlappies: hdb, nls; zachtläppies: vrz
zachtlappe: whr
leren läppien: kam
moezeoor: hol
wulde fletten: hev
stetfletten: glb
fletten: glb

Wulde: wollen (hev).

zeepkruid (saponaria 
officinalis) 

zeepkroed: amt; zeepkruud: nls, raa,
win; ziepekruud: has

floddermussen: nij
kesies: hel

Wortelafkooksel werd vroeger gebruikt
als een soort shampoo! (amt).

anjer (dianthus) 

anjer: algemeen; onjer: vrz

duizendschoon (dianthus 
barbatus) 

doezendschoon: alm, amt, dhm, vas;
doezendskoon: ens; duzendschone:
dev, ols; duzendschoon: bab, bat, daf,
hdb, hel, raa, sib, win, zwo; duzend-
skone: kam, vol; duzendskoon: blz,
kui, nij, stw

doezendscheuntjes: mar; duzend-
scheunties: nht; duzendscheuntjes:
hol; duzendschoegies: nls, stp

doezenschoon: hev, wrd; duzenskoon:
gmd

doevenscholen: alb, zen; doevenschao-
len, doevenschaolen: ssv, tub

doevenschöölkes: dlt, ros
doevenskoren: glb
doevenskoers: rij; doeveschoers: hks
doezenscholen: alb
doezendschoal, doezendschaol: oot
filette: vrz

witte waterlelie (nymphaea
alba) 

(witte(n)) waterlelie: alm, bab bat, blz,
daf, dhm, die, ens, hdb, hev, hol, kui,
nij, vas, vrh, vrz, wan, wij, win; wäter-
lelie: gmd, stw

waterplomp: nls
plompe: nij
witte plomp: amt, dhm, nls
zwanebloeme: has

Geneeskrachtig zijn de bloemen (mei-
aug) en de wortelstok: kalmerend,
krampopheffend, tegen zenuwachtig-
heid, hoest, slapeloosheid (amt)

gele plomp (nuphar lutea) 

gelle plomp: amt, dhm, dka, hdb, hev,
nij; geale plomp, gaele plomp: dev;
gele plomp: blz, gmd, has, kui, nls,
oot, sib, vas, vrh, wan

gele pompe: wan
gele plompblad: raa, whr
plompeblad: hdb, hol, nij, olz, sjk;

ploumpblad: dlt; plompblad: bor, nij
pompeblad: hei, hev, stp, win
plompblomen: mar
waterplomp: hev
boerenplomp: daf
plomp: bab, bat, die, hdb, hks, kam, nij,

ssv, stw, vrz, wij; poompe: vrz
gelle waterblome: hev
gelle waterdotter: amt
gelle dotter: amt
lisdodde: bor

Geneeskrachtig is alleen de wortelstok:
kalmerend, krampopheffend, tegen ner-
vositeit, hoest, slapeloosheid (amt); de
bloemen van de gele plomp werden
kannegies genoemd, het blad of de hele
plant pompeblad (stp); vroeger plukten

kinderen de bloem en drukten “de
kroon” als een stempel op de bovenkant
van de hand, waar het stuifmeel een
patroontje achterliet (nls).

kerstroos (helleborus niger) 

karstroze: hev, hol, kam, kui, nij, nls,
ols, sib, stw, vol, whr, wrd; kärstroze:
daf, gmd, raa, vrz; kerstroze: dev, hdb,
win, zwo; karstroos: bab; kerstroos:
blz, ens, mar

kerstreuskes: amt
mirweenterroos: tub

N.B. de r en de t in karst-, kärst- e.d. wor-
den vaak niet uitgesproken. Voor de over-
zichtelijkheid zijn ze hierboven wel steeds
geschreven.

dotterbloem (caltha palustris) 

dotterbloem: algemeen
deuterbloom: amt
dotters: amt, blz, daf, gmd, nht, nij, rij,

stw, zwo
dotter: kam, nls, ssv, wij
gelle dotterbloeme: nij
gele botter: has
botterbloem: alb, dka, ent, nij
waterbloom: amt, hev
koebloeme: gmd

Een giftige plant die, als vee er te veel
van eet, spijsverteringstoornis teweeg
brengt. Het uit bloemen geperste sap
werd vroeger gebruikt voor het geel
kleuren van boter (hev); geneeskrachtig:
de gedroogde bladeren, doorbloeding
bevorderend, ook tegen reuma (amt);
“dotterbloom” is groter dan “botter-
bloom”, aan het water (tub).
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monnikskap (aconitum) 

monnikskappe: amt, gmd, kam, kui,
whr, wrd; monnikskap: bat, blz, hdb,
nls, raa, stw, win; monnikenkappe: sib

oadam-en-eva-in-’t-husie, aodam-en-
eva-in-’t-husie: vrz

adam-en-eva: ssv
vingerhoedskroed: hev
wele klökske: mar
scheunkes: olz

De blauwe monnikskappe is de meest
giftige plant in West Europa! (amt).

ridderspoor (consolida) 

ridderspoor: alm, amt, bat, blz, daf,
dhm, die, gmd, hdb, kui, mar, nls, raa,
sib, stw, win, wrd, zwo

keenderscheuntjes: amt

bosanemoon (anemone 
nemorosa) 

bosanemoon: bab, blz, daf, dev, ens, hei,
hol, kui, nij, nls, omm, oot, raa, sib,
tub, vas, vrh, win, zwo; bosannemoon:
alm, amt, dka, hdb

bosanemoontie: dhm; bosanemeuntie:
dhm; bosannemeuntie: nij; bosanne-
meuntien: has

anemoontje: die
annemoon: hev, wrd
anemoontje: die, bat; anemoontie: stw;

annemoontje: amt
steerntien: kam
sterregien: kam

Zeer giftig bluumpien (has); een giftige
plant, het sap kan bij aanraking blaren
veroorzaken. Het eten van meerdere
verse planten is voor de mens dodelijk,
bij dieren verzoorzaakt het ontstekin-

gen van de ingewanden (hdb); de plant
staat bekend als giftig! (amt)

speenkruid (ranunculus ficaria) 

speenkroed: alm, amt, dhm, die, dka,
ens, los, mar, ssv, wrd; speenkruud:
bab, bat, blz, daf, dev, dhm, gmd, has,
hel, hol, kam, nij, nls, omm, raa, sib,
sjk, stw, vol, vrh, wan, wij, win, zwo;
speenkruid: hdb, kui, oot, vas; spön-
nenkroed: ssv

steenkloaver, steenklaover: amt
steerntien: kam

De wortel hebt speenvormige knölkes
(amt); geneeskrachtig: weldadig voor
wratachtige uitwassen bij koeien en bij
mensen tegen aambeien. Voorzichtig
gebruiken want het bevat ook giftige
stoffen. De wortel (in donker drogen)
mag alleen uitwendig gebruikt worden.
Rauwe bladeren voor de bloeitijd
geoogst, worden gedroogd wel gegeten
(armengroente) (amt); voor de bloei te
gebruiken als salade, is rijk aan vitami-
ne C en zetmeel, vooral in de bladeren.
Bevat na de bloei saponinen, dat is een
gif, daarom werd het vroeger in het
alpenland gebruikt voor het bereiden
van pijlgift (hdb).

scherpe boterbloem 
(ranunculus acris) 

botterbloem: algemeen; bwatterbloume:
vrz

botterbluumpie: nls
scharpe botterbloem: amt, hol, sib; skar-

pe botterbloeme: has
hoge botterbloeme: raa
dotter: nij
koebloeme: wan
kreaienpoot, kraeienpoot: wrd

Jannie vertelde dat ze met de vruchtjes
van de boterbloem zichzelf in de arm
prikten want dan leek het net of je
tegen de pokken was ingeënt (hdb); bot-
terbloom: steet in de weare (hev); giftig.
De koeien lopen er omheen (amt); alle
soorten boterbloemen worden botter-
blomme genoemd (stp).

kruipende boterbloem 
(ranunculus repens) 

botterbloem: alm, bab, daf, grb, hdb, hei,
hks, hol, mar, nht, nij, nls, omm, ssv,
tub, vol, win

botterbloempjen: blz
kroepende botterbloem: amt, has, kam,

rij, sib, wan, zwo; kruupende botter-
bloeme: kui

lege botterbloeme: gmd, raa
bloartrekkende botterbloeme, blaortrek-

kende botterbloeme: hel
dotterbloom: amt, hev
merik: glb
eppe: die

As keender ginge wie die blomen pluk-
ken in de meimaand um bie H. Maria
neer te zetten (amt).

waterranonkel (ranunculus
peltatus en ranunculus 
aquatilis) 

waterranonkel: amt, daf, ens, ols, raa,
vas, wij

ranonkel: bab, blz, wrd
waterdotterbloom: amt
waterroet: has
jukkekroed: amt

Waterdotterbloom: giftige plant (amt).

akelei (aquilegia) 

akelei: alm, amt, blz, die, gmd, hdb,
kam, kui, raa, sib, stw, vrz, wrd, zwo

klökskesblome: mar; klokkiesbloeme:
wan

klokkebloeme: nls

pioenroos (paeonia) 

pioenroze: amt, daf, dev, gmd, hdb, kam,
kui, mar, sib, stw, whr, win, wrd, zwo;
pioenroos: bat, blz

pioen: alm, hol
voesroze: amt, hel, nij, wij
pielroze: rij
boerenroze: nij
kienderkoppen: nls, stp
kölkeveren: hks
petonnie: vrz

klaproos (papaver) 

klaproze: amt, daf, dev, dhm, die, gmd,
has, hdb, hei, hel, hol, kam, kui, mar,
nij, nls, raa, sib, stw, vrz, wan, whr,
wij, win, zwo; klaproos: alm, bab, bat,
blz, dka, dlt, ens, glb, hdb, oot, tub,
vas, vrh

blauwe moane, blauwe maone: nij
rooie moane, rooie maone: nij
rooie moanebloeme, rooie maonebloe-

me: nij
moanblomen, maonblomen: glb
moaneknoppen, maoneknoppen: dhm
moanenkop, maonenkop: alb; moan-

köp, maonköp: ssv, tub; moankap,
maonkap: olz

halve moanen, halve maonen: rij
moane, maone: nij, vrz 
papaver: alm, has, hol, whr, wrd
blindebloeme: vol

Bevat in de bloemen alkaloide dat bij

54 55

Hoofdstuk 2 Mos, paddenstoel, planten en bomen - Soorten



mensen en dieren vergiftiging kan ver-
oorzaken, de kroonbladeren werden als
middel tegen hoest  en als thee gebruikt
(hdb); geneeskrachtig: met zes andere
kruiden vormt het de zgn. “vierbloe-
menthee”, tegen borstklachten. In voor-
zichtige dosis toepassen, anders is het
toxisch. Kroonbladeren tijdens de bloei
in dunne laag uitspreiden, droog bewa-
ren. Hoestdempend, slaapverwekkend,
verzachtend (amt); de grote gekweekte
klaproos noemde men slabolle (nls) of
slebolte (stp); moanenkop: een bepaalde
soort klaproos (alb).

stinkende gouwe (chelidonium
majus) 

stinkende gouwe: bat, daf, hdb, hol, kui,
oot, sib, stw, vas, wij; stinkende gouw:
nij; steenkende gouwe: amt

stinkblad: has
gele gouwe: has
ogenkloar, ogenklaor: bat, hdb, hks, nij,

wij
ogentroost: glb, raa, tub
oogplantje: hel
wrettenkruud: hev; vrattenkroed: wrd
wrattendoder: nij
galkruud: nij
zwaluwkroed: amt
zeggenvenien: olz

Is niet ongevaarlijk, giftige alkaloïden,
vers en gedroogd niet inwendig gebrui-
ken (amt); de plant bevat giftige alkaloï-
den waarvan de vergiftiging wordt
bestreden als een morfinevergiftiging
(hdb); zeggenvenien is sikkenvergif (olz);
een oud geneesmiddel voor geelzucht,
waterzucht en koude koorts, werd ook
gebruikt voor oogziekten (hdb); behoort
tot de papaverfamilie. Geneeskrachtig:
de bladeren, wortels, het verse melksap

(voor de bloeitijd). De wortel wordt tij-
dens droging zwart, en is bloeddruk-
verlagend, tegen wratten, purgerend. Op
medisch voorschrift homeopathisch:
tegen eksterogen, eelt, wrat. Een blad
wassen, de zachte stengel fijn wrijven
tussen natte duim en wijsvinger en met
de laatste het vocht tot in de hoeken op
de gesloten ogen doen. Het vocht dringt
door, is goed tegen grijze staar en zwak-
ziende ogen, tegen overspannen en
overbelaste ogen. Homeopathie heeft
tinctuur met druppels in het water
(amt); voor bestrijding van wratten of
gattebene (open been) (hks); het melk-
sap werd gebruikt voor het aanstippen
van wratten (los); tegen likdoorns (vas);
tegen wratten (oot, tub); om wratten
mee weg te branden (nls); tegen wratten
en tegen geelzucht (nij); sap wönnen
oaver wratten ewreven (daf); om stoffen
mee te verven (ssv).

holwortel (corydalis cava) 

aanties-en-kiepies: vol

gewone duivenkervel (fumaria
officinalis)

gewone doevenkervel: amt; gewoon
doevekarvel: has; gewoon
duivekervel: oot

doevekarvel: kam; doevekervel: zwo;
duivekärvel: wij

kervel: amt, hdb, hev; kearvel, kaervel:
ssv

Een geneeskrachtig kruid, werkt bloed-
reinigend, overmatig gebruik kan vergift-
tiging in de hand werken (hdb); kump ier
weinig veur, wel völle in Limburg (kalk-
rieke grond) (has); geneeskrachtig: bloei-
ende plant zonder wortel (mei-sept.),

snel drogen in een dunne laag of in boe-
ketjes. Aansterkend, bloedzuiverend, eet-
lustopwekkend, vitamine C, wondreini-
gend. In de oude tijd: om oud te worden;
tegen darmstoornissen (amt).

gebroken hartjes (dicentra
spectabilis) 

gebroken hartjes: blz, hdb; gebroken
artjes: blz; gebreuken harties: nls,
win; gebreuken arties: stw, zwo;
gebreuken ärties: gmd; gebreuken
härties: ols; gebrökken hartjes: amt,
wrd; gebrakken härties: vrz

gebreuken vrouwehartjen: kui
mariahärtkes: tub
hertkes van maria: ssv
proemend härtke: ens
druipend hart: raa
troanend härt, traonend härt: daf
mariatroanen, mariatraonen: amt
vrouwentroanen, vrouwentraonen: daf,

nij
broedstroanen, broedstraonen: rij

gewone raket (sisymbrium offi-
cinale) 

raket: daf, oot, raa, vas, wij
gele raket: bab
gewone raket: amt
steenkroed: amt, hev
heeskroed: amt

Kauwen voor de zere hals - plant vers
gebruiken (amt).

muurbloem (erysimum cheiri) 

muurbloem: algemeen
muurbluumpie: nls; muurbloempien:

kui
theebloom: alm

Lekker roeken (amt).

pinksterbloem (cardamine 
pratensis) 

pinksterbloem: alm, amt, bab, bat, blz,
daf, die, dhm, dka, dlt, ent, glb, grb,
has, hdb, hev, hks, hol, kam, kui, los,
nij, nls, omm, oot, raa, sib, stp, stw,
tub, vas, vol, vrh, vrz, wan, whr, wij,
win; pinsterbloeme: nij; pinsterblome:
dev; pinstenbloeme: zwo; peenkster-
bloom(e): ens, mar, ssv, wrd; peink-
sterbloom: ros

stiefselbloeme: has, nij; stieselbloeme:
gmd

kievitsblome: rij
kikkerblomme: stp
korenbloeme: nij
eilevers: sjk

Pinksterblommen in Staphorst, kikker-
blommen in Rouveen (stp); zijn rijk aan
honing; vitamine C gehalte is hoog in
de verse bladeren, vijf keer zo hoog als
in citroenen, dus een prima middel
tegen scheurbuik, voorjaarsmoeheid,
jicht en reuma (hdb).

vroegeling (erophila verna) 

vroegeling: nij, oot, vas, wij; vroggeling:
amt, daf

vroggertje: wrd
ongerbluumpien: has
hongerbluumpie: hdb

Hij haalt alles uit de grond (hdb); gruuit
op slechte grond an de weg (has).

huttentut (camelina sativa)

huttentut: ent; hottentot: zen
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Een soort houtachtig gewas. Van de
zaden werd een minder goede soort olie
gewonnen waarin pannenkoek gebak-
ken werd. Van de houtachtige plant
werden borstels gemaakt pannenschoer-
ders [pannenschuurders] (ent).

herderstasje (capsella 
bursa-pastoris)

herderstasje: alm, amt, bat, dev, dka,
hdb, tub, vrz, wrd; herderstassie: bab,
hdb, nij, raa, sib, vrh, wan, whr, win;
erderstassie: sjk; erderstassien: zwo;
erdertassien: stw; herderstäsgie: vrz;

herdersteske: ssv; härderstässie: daf,
wij; harderstassie: dhm, grb, hel, nij;
arderstassien: has

elfentäske: los
lepeldief: blz; leppeldief: hks; leapeldief,

laepeldief: nls
lepeldiefje: mar; lepeldiefie: nls, omm,

whr; leppeldiefje: vas
leppeltiesdief: kam
lepeltiesbloeme: gie, gmd; lepeltjesbloe-

me: kui
leppelbleumke: tub
lepeltieskruud: bab, has; leppelties-

kruud: nls; leppelkroed: eml
leppelblad: omm, wrd

leppel-en-vorke: hev
leppelke: amt, hev; leppeltje: nij; lepel-

tien: hdb; leapeltien, laepeltien: wij
rammelaar: hks, los, oot, tub, wan
sleutelbloem: blz
sleutelbluumpie: vol
strooplikkers: rij
tukkekroed: amt
antepeuties: has
hennenkers: ens

Bevat stoffen die bloedvaatvernauwend
werken, ook gebruikt als vervanging van
moederkoren (hdb); geneeskrachtig:
wordt als thee gedronken tegen stofwis-
selingsstoornissen. In doeken op bloeden-
de wonden. Helpt vrouwen in de over-
gangsjaren, enige koppen thee per dag.
Kokend warme thee tegen te hoge bloed-
druk, verse bladeren op kokend water!
(amt); pluk je er een lepeltje af, ben je een
lepeltjesdief (kui); ’n parkiet mag ’t geern
(alm); de kippen zijn verzot op de zaadjes
(hev); rammelaorke moaken (zaadjes iets
losmaken) (amt, hev); de vruchies iets van
de stele trekken - dan heen en weer en de
plaante rammelde (wan).

witte krodde (thlaspi arvense) 

witten krodde: amt; witte krodde: has
krorre: vrz
boerenkärs: wij

herik (sinapis arvensis)

herik: amt, daf, ens, hev, raa, vas, win;
erik: kam, sjk, vol, wan; harike: mar

keak, kaek: ols, wij
krodde: nls

Geeft pijnlijke ogen als je aan de bloe-
men hebt gezeten en door de ogen wrijft
- het stinkt ook (nls); deels giftig (hev).

knopherik (raphanus 
raphanistrum)

knopherik: dhm, hev, vas, wij
herik: daf, dhm, ens, nls; erik: kam, nls,

sjk
wilde koolzoad, wilde koolzaod: has,

wan
wele siepel: amt

Stoat langs de weage, wele siepel kan je
ofstreupe (amt).

ronde zonnedauw (drosera
rotundifolia) 

zunnedauw: bab, ens, has, hdb, hev,
hks, kam, nls, ssv, wan, wij, wrd; zun-
nendauw: tub; zonnedauw: die, dka,
hdb, kui, nij, omm, stw, vas, vrh, whr

roonden zunnedauw: amt; ronde zon-
nedauw: oot

vlegenvanger: mar, rij; vliegenvanger:
nij

vliegenvangertie: nij

De plant kan ook door kaas en eiwit
geprikkeld worden. Is een genees-
krachtige kruid bij ziekten van de
ademhalingswegen, en werkt verzach-
tend bij spierkramp, ook is het een
urine-afdrijvend middel (hdb);
beschermde plant in moerassen en
venen, vleeseter. Geneeskrachtig: tinc-
tuur, kalmerend tegen kinkhoest.
Aftreksel van verse bladeren (juni-sept)
is antiseptisch, hoestdempend,
koorstwerend, en ook werkzaam tegen
eksterogen en wratten (amt); vrogge
stond ze overâ ma noe allene in natuur-
gebiede, bv. in Neede bij Schotse
Hooglanders (hev).
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huislook (sempervivum) 

hoeslook: alm, amt, die, ens, glb, ssv,
vas, wrd; huuslook: bab, daf, dev, hel,
kui, nht, nij, ols, raa, stp, whr, win;
uuslook: blz, gmd, kam, stw, zwo

huusloof: hdb, nls; huuslof: whr
daklook: alm, hdb, nij, olz
donderlook: nij
donderblad: omm
grommelloof: alb, zen
grommelkroed: tub
look: mar, wan
vetplantie: hel
yoghurtplantie: hel
zere ogen: raa

Ook op het dak, van riet of op ruwe
pannen, tegen blikseminslag (gmd);
beschaarming tegen ’t onwear (mar);
vetplante op dak tegen onweer (daf);
hoeslook op dakpanen: koken in de
melk tegen zweren en uitslag (amt).

gewone hemelsleutel (sedum
telephium) 

hemelsleutel: amt; hemelsleutel: amt,
vas; emelsleutel: kam; hemelslöttel:
amt, ols, wij, win, wrd; emelslöttel: zwo

donderloof: glb; donderloaf, donderlaof:
ssv

grommelloof: alb
sint-janskruud: daf, whr; sint-

janskruid: hdb
sint-jansbloeme: nls
eeuwigheid: hol
vetplante: die, raa, rij
vette hen: glb
vetkees: olz
sedum: bab, hdb, hei

Oude mensen gebruiken het sap tegen
likdoorns (amt).

muurpeper (sedum acre) 

muurpepper: amt, daf, dhm, ens, hev,
mar, raa; muurpeaper, muurpaeper:
ols, wij, win; muurpeper: bab, bat, blz,
has, hdb, kam, sib, stw, whr

mure: omm
gelle pepper: amt, hev
jöddenboard, jöddenbaord: dlt, mar, rij;

jörrenboard, jörrenbaord: ens
eeuwig leaven, eeuwig laeven: die;

eeuwig leven: glb, nls, tub
koren-in-overvloed: bab, sjk
kroep-uut-de-pot: wij
hoesloak, hoeslaok: ssv
tamme heide: whr
tripmadam: vas
vetplaante: wrd; vetplante: kui

Gelle pepper: met gelle bloomskens
(amt); vroeger zag je op paaltjes rondom
de tuin vaak potten staan met muurpe-
per erin; stukjes die eruit vielen, groei-
den gemakkelijk verder op de grond
(wij).

moerasspirea (filipendula
ulmaria) 

spirea: amt, bab, blz, daf, die, hdb, hev,
los, mar, nij, nls, omm, stw, wan, wij,
zwo

moerasspirea: amt, dka, hdb, hol, nls,
oot, vas

weelden spirea: ssv; wilden spirea: alm
slootkantspirea: has
slootbloeme: has

Het woord wordt zelden gebruikt (nls);
geneeskrachtig: de verse plant bevat
salicylzure verbindingen, die zijn heil-
zaam voor gewrichtspijnen, tegen weef-
selontsteking en zwaarlijvigheid, moet
vlak na de oogst gedroogd worden. Ook

wondhelend, zweetuitdrijvend (amt);
skarpe geur bi-j ’t ofmeien (has); blade-
ren en bloemen werden vroeger
gebruikt om thee van te trekken voor
koorts. De wortel wordt gebruikt als
middel tegen gal en nierziektes en als
huismiddel tegen jicht en zenuwpijn
(hdb).

wilde framboos (rubus idaeus) 

framboze: bab, die, goo, has, hdb, hei,
hol, kam, kui, mar, nij, omm, raa, rij,
sjk, stw, wan, wij, wrd; framboos: alm,
blz, dlt, ens, los, ros, ssv, stp, tub

frambozen: grb, omm, sib
frambozenbos: nls
Himbeerbusch: sch
wilde framboze: bat, daf, dev, dhm, hel,

nht, ols, win; wilde framboos: whr;
wele framboze: vrz, wrd

wilde frambosies: vol
wiele frambozebuske: amt; wele fram-

bozebuske: amt

braamstruik (rubus fruticosus) 

brummelbos: alm, amt, bab, dhm, dlt,
grb, hdb, hel, nij, nls, stp, vas, vol, vrz;
brömmelbos: hdb, mar, omm, oot, rij,
ssv, tub

brummelbuske: ens; brummelböske:
los; brömmelbuske: hks; brömmel-
böske: glb

Brömmelbeerenbusch: sch
brummelstroeke: hei, nht, ols, raa, vol;

brummelstroek: amt, vrz; brömmeln-
stroeke: ent; brummelstruke: bat, daf,
dev, gie, gmd, has, hdb, hel, kam, stw,
wan, whr, wij; brummelstruuk: bor,
hol; brummestruke: kui

brummelpolle: sjk
brummels: nls, vrh; breumels: die
braamstruke: kam; braimstruuk: sib;

broamstruke, braomstruke: bat; 
broamstruuk, braomstruuk: blz; 
broamstroeke, braomstroeke: win;
broamstroek, braomstroek: goo

broam, braom: dhm, wrd
deurnebos: mar; deurnbos: tub
deurne: amt, hks
krabbenbos: vrz

Krabbenbos: in het wild (vrz).

braam 

brummel: alm, amt, bab, bat, blz, bor,
daf, dev, dlt, ens, gie, gmd, grb, has,
hdb, hei, hel, hol, kam, kui, los, nht,
nij, nls, ols, omm, raa, ros, sib, sjk, stp,
stw, vas, vol, vrz, wan whr, wij, win,
wrd, zwo; brömmel: dhm, die, ens,
ent, glb, goo, hdb, hks, mar, oot, rij,
ssv, tub; Brömmelbeere: sch

braam: omm, sib, vrh

roos (rosa)

roze: amt, bab, bat, brl, dhm, die, eml,
ent, gie, gmd, goo, grb, has, hdb, hei,
hel, hks, hol, kui, kam, mar, nht, nij,
nls, olm, ols, omm, raa, rij, stw, uls,
vol, vrh, vrz, wan, whr, wij, wtm, zwo;
roos: alm, blz, dka, dlt, ens, glb, oot,
tub, vas, whr; roaze, raoze: wrd, zen;
roas, raos: dlt, ros, ssv

Ook wel roas, raak steeds meer in
onbruik (dlt).

rozenbottel 

rozenbottel: dlt, ens, hol, mar, ssv, tub,
vas; rozebottel: blz, bor, daf, dhm, die,
gmd, hdb, hei, hev, kam, kui, nls, wan,
whr, wij

bottel: raa, stw, whr
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hondsroos (rosa canina) 

wilde roze: daf, die, has, hei, raa, omm,
sjk, wan, whr; wilde roos: nls, stw,
vas; weelde roze: rij; weelde roos: ens,
ssv; wele roze: hol, mar, vas; wele
roos: glb; wiele roze: amt, hev

wilde reuskes: alb; wilde reusies: nij;
wilde rosies: hdb, stp, kui

hondsroze: amt, sib, wij; hondsroos:
stw; hoondroos: ens

hondsreusie: hdb
tunnegiesdeurn: dhm
wepedoorn: wij

Tegen vermoeidheid (hev); van de bot-
tels kun je jam en thee maken (amt).

gewone agrimonie (agrimonia
eupatoria)

lewekroed: amt; leawerkroed, laewer-
kroed: amt

gewoon agrimme: hev

zilverschoon (potentilla 
anserina) 

zilverschoon: amt, bab, daf, raa, sib, stw,
vas, wij; zulverschoon: nls: wan; zul-
verskoon: gmd, has, kam, kui

zilverbläd: ols
zulverkroed: dhm
zulverschoegie: wan
bliek: amt
botterbloeme: whr
ganseriek: amt

Ganzen, erfrundvee en varkens eten het
graag (amt); oudere mensen kauwen de
wortelstok  om loszitten van tanden
tegen te gaan (amt).

vijfvingerkruid (potentilla 
reptans) 

viefvingerkruud: has, raa
vingerkroed: amt; vingerkruud: win
viefblad: amt

Tegen vietvinger (vijt), plantpoeder in
eierdopje heet vietputje! De bakhoes-
vrouwen - olde vrouwen - kregen van
het vuur nogal eens een vijtvinger en
hadden steeds het vietputje bij de
hand! (amt).

wilde aardbei (fragaria vesca) 

wilde eerbeazen, wilde eerbaezen: bat,
daf, hei, raa, win; wilde eerbezen: has,
nls; wilde eerdbeazen, wilde eerdbae-
zen: omm; wele eardbeazen, wele
eardbaezen: wrd; weelde eerdbeazen,
weelde eerdbaezen: hol; wilde eerd-
bezen: nls; wilde erdbeazen, wilde
erdbaezen: die; wilde eerberen: kui;
wele erebeien: vrz; weelde aardbeien:
ssv; wele aardbeien: amt

wilde aardbeigies: hdb; wilde eerdbei-
ties: blz 

wiele bosaarbeien: amt, hev
boseerbeazen, boseerbaezen: daf
bosaardbeigies: hdb

lijsterbesboom (sorbus 
aucuparia) 

liesterbesse: bat, daf, dev, gmd, goo,
hdb, hei, hks, kam, nij, nls, omm, rij,
stw, wan, win; liesterbes: amt, bab,
blz, bor, ens, glb, grb, hdb, hol, kui, los,
nht, oot, raa, sib, sjk, vol, whr, wrd;
liesterbeze: hdb; liesterbeaze, liester-
baeze: ent, goo, ols, wij; liesterbeazen,
liesterbaezen: die, hel, mar; lijsterbes:
rij

liesterbeien: stp
liesterkrallen: dhm, hel, hol, nij, vrh,

vrz; liesterkral: alm, oot, ssv, tub;
liesterkralen: whr

liesterkrallenboom: nij, vas
krallenboom: vrz
vöggelbes: dlt
vöggelberen: dlt
Voggelberenboom: sch
fleuthoolt: amt
fluitiesholt: daf, nij; fluitjesholt: bat
fluitpiepenhoolt: ent
fleutpiepkeshoolt: ent
sapsappiepiesholt: nij
sappiepkehoolt: ros
sapsiepkehoolt: olz
sapsiepenboom: vrh
siepsap: bab, hdb
kwekkeboom: ens
kwekvemeier: glb
Eberesche: sch
opolt: stp

De namen fleuthoolt, fluitiesholt, fluit-
jesholt, fluitpiepenhoolt, fleutpiepkes-
hoolt hebben betrekking op het gebruik om
van het hout fluitjes te maken. Daarvoor
werden ook de wilg en de vlier wel gebruikt.
Voor een beschrijving van het maken van de
fluitjes zie p. 40

De wilge wörden ok gebruukt umme
fluities te maken, mar van de liester-
besse giet het völle better, doarumme
nume wie het holt doarvan dan ok flui-
tiesholt (daf).

Voor de (lijster)bes zie hoofdstuk 1 (p. 25)

mispelboom (mespilus 
germanica) 

mispel: alm, bab, bat, blz, dlt, ens, ent,
glb, goo, grb, hdb, hei, hel, hks, hol,

los, nht, nls, ols, raa, ros, sjk, ssv, stp,
stw, tub, vas, vol, vrh, vrz, wan, whr,
wij, win, wrd, daf

mispelboom: amt, bor, dev, die, has,
mar, nls, rij, sch

mispelbos: amt

mispel 

mispel: algemeen

De mispels zöche wie vrogger op buten
de mure van de tuun van van Dedem,
as d'r ies op de grachte lag, dan waren
ze pas läkker, dan waren ze zo rot as
een mispel (daf); over deze vrucht ken
men het raadselrijmpje: zes ha[r]tten,
zes starten, een prik in 't gat, ra, ra, wat
is dat? (nls); vief hetten, vief stetten, en
een prik in het gat, roa, roa wat is tat?
(olz).

meidoorn (crataegus)

meidoorn: alm, bab, blz, bor, daf, dev,
die, gmd, goo, grb, has, hdb, hei, hol,
kam, kui, ols, raa, rij, ros, vas, vol, vrh,
vrz, wan, whr, wij, win, wrd; meido-
arn, meidaorn: dlt, mar, nij, oot; mei-
deurn: dhm, ens, hel, hol, nht; mei-
doornt: ssv

hagendoorn: rij; hagedoorn: bab, hdb,
kam, nls; agedoorn: bab, has, sjk, vol;
haagdoorn: zwo; hagedeurn: ens;
hägedoorn: ols; heagedoorn, haege-
doorn: stp; eagedoorn, aegedoorn:
gmd, stw; hegedoorn: kui; egedoorn:
gie

doornhegge: win; deurnhegge: amt, hks
haag: los; hegge: hdb; hege: hdb
doornbos: daf
Rotdorn: sch
Wittdorn: sch
spekbeazenboom, spekbaezenboom: nij
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spekbees: whr
knabbelbutkes: olz
worstpinnenholt: tub

Er worden worstepinnen van gemaakt
(amt); de vruchten heten knabbelbutkes
(glb, vas); de vruchten heten spekbezen
(vrh).

vogelkers (prunus padus)

vogelke(r)s: amt, blz, brl, hol, kui, mar,
nht, ros, sjk, ssv, tub, vas, whr, wrd,
zwo; vogelkars: has; vogelkarse: nls

vogelbearn, vogelbaern: dka
vogelhoolt: dka
weelde kers: ens; wilde kasse: uls;

wilde kesse: wtm; wilde karsen: hel
doonderkassen: rij
wilde sering(e): alm, hdb, nij, wij
bospest: amt, ens, hdb, hks, ols, vas, zen
bospes: alm
pest: vas
kriek: olm
prunus: amt, gie
voelboom: ens, hel, mar

Een woekerplante (has).

N.B. de cursieve druk van vogel betekent
dat niet nader is gespecificeerd naar de
juiste vorm van dit woord. Zie daarvoor
vogel, p. 144.

sleedoorn (prunus spinosa) 

sleedoorn: alm, amt, bab, bat, blz, daf,
dev, die, goo, has, hdb, hei, hel, kui,
los, nls, ols, raa, rij, ros, sjk, ssv, stw,
vol, vrh, vrz, wij, win; sleedaorn, slee-
doarn: mar, nij, wrd; sleedeurn: ens,
glb, hol, nht, nij, omm; sleedeurne:
amt

sleebeern: hks

Schleen: sch
sleet: dlt
worstepinnenhoolt: bor; worstpinnen-

holt: tub
worstepinnenbos: ens
worstepennenboom: wij
bekketrekker: hdb
trekkebekken: glb
bealsenboom, baelsenboom: rij

As het evreuren hef ku-j de blauwe
proempies eten (hdb); de bessen van de
sleedoorn nume wie trekkebekke,
umme det ze zo wrang bint. Mar zie
bint bässens läkker op brandewien met
suker, in september/oktober opzetten.
Töt de käsdagen loaten stoan, alle wek-
ken effen schudden en ontluchten, met
de käsdagen ofgieten (daf); de vruchten
van de sleedoorn zijn erg wrang van-
daar de naam bekkentrekkers (wij).

brem (cytisus scoparius) 

brem: bat, blz, bor, daf, dhm, ens, gmd,
goo, hdb, hel, kam, kui, los, nij, nls,
ols, omm, oot, raa, rij, sjk, stw, vol,
vrh, vrz, wan, whr, wrd, zwo; bräm:
daf; braam: alm, wrd; broam, braom:
bab, bat, die, dlt, ens, grb, hdb, hei,
hev, hks, hol, mar, nij, omm, ros, sib,
ssv, tub, vrz; broom: sch, vas; bröm:
amt

bremstruke: dev, gmd, has, kam, wij;
bremstroek: vrz, win; braamstroek:
ent; broamstruke, braomstruke: dhm,
nij, stp; broamstroeke, braomstroeke:
nht

broambos, braombos: amt
bremmenbuske: rij; broambuske, bra-

ombuske: amt
bezzembrem: olz
heedhekkel: ens

stekelbrem (genista anglica) 

stekkelbrem: bat, ens, goo, grb, nij, wrd;
stekelbrem: blz; stekkelbroam, stek-
kelbraom: amt, die, dlt

christusdeurn: amt
deurnbuske: amt
brummeltakken: sib
heedhekkel: hks

lupine (lupinus) 

lupine: algemeen
filepiene: ens, rij

N.B. de –u- van lupine wordt doorgaans

uitgesproken als een e-schwa, dat is de e
van de.

kattendoorn (ononis spinosa)

kattendoarn, kattendaorn: dka; katten-
doorn: amt, nls; kattedoorn: kui

stalkruud: kam
Stekkels: uls
duindoorn: olm
gaspeldoorn: vas

klaver (trifolium) 

klaver: bat, dev, grb, tub, vas, whr; kla-
wer: dka, ros; klover: die; kloaver,
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klaover: alm, amt, blz, daf, dhm, dlt,
ens, gmd, hdb, hel, hev, hks, hol, kam,
mar, nij, ols, omm, sib, stw, vol, vrh,
vrz, wan, wij, win, wrd, zwo; kloawer,
klaower: alm, amt, glb, oot, rij, ssv;
klauwer: bab, dhm, grb, hei, nls, raa,
stp; klever: raa; klewer: nht

De keenders zeukt kloavertje vier vor
het geluk (amt); eiwitrijk gewas, boeren
zien het graag voor de koeien en de gei-
ten (amt).

De meest bekende soorten klaver zijn rode
klaver en witte klaver, die soms een specifie-
ke naam hebben: 

pereheui: amt
melkzoegers: gmd
Melkzoegers: witten en rooien (gmd);

pereheui is witte kloaver (amt).

Maar ook andere soorten zijn bekend: 

Roosendaalse rode kloaver werd ver-
bouwd als veevoer en/of voor
bemesting (hev); tuurklauwer is klei-
ne gele klaver (dhm); tuurkloaver: tri-
folium dubium (nij); reagenklover:
lotus corniculatus (die); ringkloaver:
lotus corniculatus (dlt); rolkloaver:
kleine kloaver (wan) rode klaver (stop-
pelklaver) werd gezaaid op geplagd
korenland (whr); hopklauwer: heel
fijne klaver met gele bloempjes (nls).

klaverzuring (oxalis 
acetosella)

klaverzuring: dka, hdb, hol, raa, vas;
kloaverzuring, klaoverzuring: daf, wij;
klauwerzuring: amt

zuring: bab, bat, dev, kam, nij, win, zwo
zure: nij, vrz
zuringblad: amt
zoerblad: hev, ssv
zoerstengel: wrd
kloaver, klaover: amt
wilde kloaver, wilde klaover: has
boskloawer, bosklaower: los

Specifieke benamingen voor de witte klaver-
zuring:

witte klaverzuring: oot; witte kloawer-
zuring, witte klaowerzuring: amt

witte klaver: wan; witte kloaver, witte
klaover: vrh; witte klauwer: nls

Bevat oxaalzuur, een giftige stof die bij
opname van meer dan één gram
gevaarlijk is. Behoort tot de heksenkrui-
den (hdb); beschermde plant (amt); je
kunt er frisse limonade van maken, een
drankje voor koortslijders, in salades
i.p.v. citroensap. Men trekt er oxaalzuur
voor inktvlekken en roest uit om kle-
ding en leer schoon te maken.
Verfafbijtmiddel. Vitamine C zit in het
blad en verse wortel. Bij uitdroging geen
werking meer - in geringe dosis toepas-
sen, anders toxisch. Bloedzuiverend,
koortswerend (amt); komt hier niet
meer voor (nij).

oostindische kers (tropaeolum
majus)

oostindische kers: alm, amt, bat, blz,
dev, gmd, kui, raa, stw, win, zwo; oost-

indische kärse: daf; oostindische kars:
kam, ols

steense kossen: ens; steense kassen:
nij, hol; steense kässen: wij; stiense
kässen: hei; stiense kossen: glb; sti-
neekossen: hks

stärtpännegies: daf; startpannegies:
bab, hdb, vrh, wan

startpanne: whr
staalpannegie: nls
startmannegies: sjk
muzenstatties: nls; muzenstetties: stp
poaterklimop, paoterklimop: amt, ssv
klummerties: gie, wan
chiliapillen: vrz
kiefenköppe: mar
pepperblaad: amt

N.B. de r in kars, kers, stärt en start wordt
vaak niet uitgesproken.

reigersbek (erodium) 

reigersbek: daf, dka, hdb, nij, omm, oot,
sib, stw, vas, wij; reagersbek, raegers-
bek: amt

ooievaarsbek: wan
zieden bleumkes: ssv

zachte ooievaarsbek (geranium
molle) 

ooievaarsbek: amt, daf, die, hdb, hol, nij,
stw, vas, whr

ooievaarsbekkie: raa; ooievaarsbekkien:
has; ooievaarsbekjen: kui

zachen ooievaarsbek: amt; zachte ooie-
vaarsbek: oot; zächte ooievaarsbek:
wij

Bereidde men in de 12e eeuw als
geneeskrachtig kruid. Geneeskrachtig:
bovenaardse delen van de plant vers
(mei-aug), in bundels op een goed
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geluchte zolder te drogen hangen. Veel
vitamine C, aansterkend, bloeddrukver-
lagend, wondhelend, urinedrijvend
(amt).

geranium (pelargonium)

geranium: alm, amt, bab, bat, blz, dka,
gie, gmd, hel, hks, hol, mar, nls, olm,
ros, sjk, ssv, vas, vol, vrz, whr, wij,
wrd, zen; granium: amt, dka, ens, glb,
has, hdb, hei, kam, kui, nht, nij, ols,
oot, rij, stw, wan; Geranie: brl, uls;
Granien: wtm

armeleusblome: hol

kroontjeskruid (euphorbia 
helioscopia) 

kreuntieskroed: nij; kreuntjeskroed:
amt; kreuntieskruud: wij; kroonties-
kruud: sib; kroontjeskruud: zwo

kreuntiesbluumpies: has
wolfsmelk: bor, wrd
bollenmelk: olz
zilverkroed: olz

Het produceert een giftig wit melksap
dat bij huisdieren ontstekingen in het
darmkanaal veroorzaakt, als het in de
ogen komt kan het blindheid veroorza-
ken (hdb); de plant is giftig, dieren mij-
den het (amt).

tuinwolfsmelk (euphorbia
peplus) 

wolfsmelk: amt, has, hol, nij, stw
tuinwolfsmelk: oot, wij
hofwolfsmelk: amt
eksemelk: vol

Sap: eksemelk (ook naam voor plant)

(vol); giftig (has); de plant is giftig, die-
ren mijden het (amt).

esdoorn (acer pseudoplatanus)

esdoorn: alm, amt, bab, blz, daf, dev,
dhm, ent, glb, gmd, goo, grb, has, hdb,
hei, hol, kam, kui, nls, ols, raa, rij, ros,
sjk, ssv, stp, stw, vol, vrh, vrz, wan,
whr, wij, win; esdoarn, esdaorn: dlt,
mar, nij; esdeurn: ens, hel, nht

es: bat, bor, oot, zwo; eske: los, wrd;
esche: tub

ahorn: bab, grb, sch
canadaboom: hdb
neusiesboom: kam
vleugeltiesboom: kam

Die boom kennen we niet. N.B. Acer
Pseudoplatanus is de gewone esdoorn.
De noorse esdoorn (Acer Platanoides)
zie je hier meer (nij).

reuzenbalsemien (impatiens
glandulifera) 

balsemien: amt, bat, blz, gmd, raa, stw;
balsemiene: kui, nls, ols, vrz

springbalsemien: alm, daf, ens, hdb,
hel, hev, nht, omm; springbalsemiene:
wan

springkroed: ssv
springzoad, springzaod: sjk
pitsbloomke: amt

Pitsbloomke: in Bentelo (amt).

vlijtig liesje (impatiens 
walleriana) 

vlijtig liesje: bat, blz, hdb, ols, stw, zwo;
vlijtig liesjen: dev; vlijtig lieske: ssv;
vlijtig liesie: daf, raa; vlijtig liesien:
win, wrd; vleaitig lieske, vlaeitig lies-

ke: wrd; vlietig liesje: amt
vlugge bettien: gmd
liesien: kam
zoepliesie: zwo
vlietig woaterplaant, vlietig waoter-

plaant: amt
waterplante: amt, hel; waterplaante:

hdb, hol, nij, sjk, wan, whr
waterpleantje, waterplaentje: dhm;

waterplantje: die, mar; waterplantjen:
kui; waterplantie: sib; waterplaantie:
vrh; waterpleantie, waterplaentie: vrz;
waterpläntie: nij

waterblome: die
waterbluumpie: omm; waterbleumke:

rij
bruidtien: nls
eeuwige bruid: hdb, nls
klienekes: daf
balsemine: hdb

Dus gin vlietig liesjen, mäör vlijtig lies-
jen (dev).

hulst (ilex aquifolium) 

hulst: bat, bor, daf, dev, dhm, ent, goo,
grb, hdb, hei, hel, hol, kam, kui, nij,
nls, ols, omm, raa, rij, sib, vrh, vrz,
wan, whr, wij, win; ulst: blz, gie, gmd,
has, nls, sjk, stw, vol, wan; huls: alm,
amt, bab, mar, nht, oot, rij, wan, wrd;
uls: bab, wan; hulse: stp; höls: hks;
hols: tub, vas

hulskrabben: los, oot; Hulzkrabben: sch;
holskrabben: dlt, glb, vrz; holstkrab-
ben: ens, ros; holskrabbel: omm

krabbenbos: vrz; krabbelbös: dhm
hulsschrammen: olz
hulsbos: amt, die, mar; hulsebos: omm;

holstbos: ens
holstbuske: ens
hulsboom: nij

Krabbelbös: in het wild (dhm); holskrab-
ben: oud (vrz).

kardinaalsmuts (euonymus
europaeus) 

kardinaalsmusse: amt, has, kui, raa;
kardinaalsmutse: bat;
kardinaalsmuts: blz, hdb

kardinaalsmutsien: win
kardinaalshoedje: mar
papekulenholt: mar
verkaant hoolt: ssv
leuseboom: raa

vuilboom (rhamnus) 

voelboom: alm, amt, bab, daf, die, ens,
has, hdb, hei, hel, kam, los, mar, ols,
whr, wij, wrd, zwo; voelboam, voel-
baom: dlt; vuilboom: vrh

voelboomholt: bat, nij
voelbeienboom: stp
voelbi-je: hdb
voelbessen: omm
voelkrallen: dhm
hoondenkrallenbos: vrz
sprakelhoolt: amt; sproakelhoalt, sprao-

kelhaolt: hks; sprokkelhoolt: ssv;
sprokkelholt: vas; sprokholt: nij;
sprokkel: ssv; sprakel: ros

sprenkelhoolt: amt
vlegerhoalt, vlegerhaolt: glb;

vlegerhoolt: ssv
Piggenholt: sch
fluuthoolt: amt
prunus: goo, kui
wilde seringe: ols

Met voelboom wordt ook wel aangeduid: 

• vogelkers: ens, hel, mar
• wilde sering: die
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Sprakelhoolt is die boom waarvan de
takjes heel gauw breken: buskehoolt
(amt).

linde (tilia)

biejenboom: nij
linde: amt, bab, bat, blz, dka, gmd, hol,

kam, kui, nij, nls, olm, sjk, vol, wan,
whr; linden: dka, hel; lene: amt;
lenen: dka, uls; leende: amt, hks;
leenden: oot; leen: amt, dka, ens, ssv;
liene: amt; liende: brl, stw

linneboom: amt, nht; linnenboom: alm,
nij, wtm; lindeboom: blz, has, hdb, ols,
wij; leneboom: amt, zen; lenenboom:
glb, tub; leendeboom: mar, rij, vrz;
leendenboom: ens, wrd; liendeboom:
gie, stw; leindenboom: ros

N.B. de cursieve druk van boom betekent
dat niet nader is gespecificeerd naar de
juiste vorm van dit woord. Zie daarvoor
boom, p. 17.

sint-janskruid (hypericum 
perforatum) 

sint-janskroed: dka, tub, vas; seent-
janskroed: ssv; sint-jaanskroed: amt;
sint-janskruud: bat, daf, has, hdb, kui,
nij, sib, stw, wan, wij, zwo; sint-jans-
kruid: blz, hol, oot, vas, vrh, win

sint-jaansbleume: hev
janskruud: amt
sunt-jan: dhm
duvelskroed: hev
hertsooi: amt; hertsheuie: rij
iezerbloeme: kam
zenuwkruud: nij

De stof in de bloem maakt de mense-
lijke huid erg gevoelig voor zonlicht en
veroorzaakt erge jeuk. Ook bij dieren:

dieren in de schaduw en hooi controle-
ren op sint-janskruid. Wel genees-
krachtig: bladeren en bloeiende toppen
(juni-sept) in bundels in het donker dro-
gen: kalmerend, wondhelend, wormver-
drijvend, antiseptisch (amt); sint-jans-
kruud is giftig veur koeien, verwekt
luchtwrange. A-j de koeien dan in de
zunne loaten lopen, goan ze dood (has);
een oud geneeskruid, maar ook heksen-
kruid, geneeskrachtig bij o.a. koliek en
leverziektes, de olie uit de plant geeft
bij brandwonden verzachting (hdb).

viooltje (viola) 

vieultie: dhm, hdb, hei, nht, nij, omm,
raa, wij, zwo; vieultien: kam, ols, win;
vieulke: alb, alm, amt, ens, glb, ros,
ssv, wrd; vieulken: hks, tub, vas; vieul-
tje: die, hol, nij; vieultjen: dev;
viuultie: daf, hel; viuultien: has; viuul-
ke: alm; viooltie: bab, sib, stp, vrh, vrz;
viooltien: bab, nls, vrz, wan, whr;
viooltje: amt, bat, oot, stw, vas; viool-
tjen: blz; fiooltjen: kui; vioeltie: gie,
grb, hdb, vrh; vioeltien: gmd

meerts vieultie: hei, wij
vioel: amt; vioele: win; fioele: vol
achterummekiekertie: vrz
lachebekskes: amt

Het meest bekend in onze omgeving is
het “meerts vieultie” (viola odorata)
(wij).

driekleurig viooltje (viola 
tricolor) 

Naast de bovenstaande benamingen komen
voor:

wild viooltje: hdb, kam, nij, nls, stp;
wield viooltje: amt; weeld viooltje: mar

dreeklurig viooltje: amt, glb, ssv, wrd;
dreekleurig vieultie: wij

akkervieultie: raa
veldvieultie: hdb

N.B. de cursieve druk van viooltje betekent
dat niet nader is gespecificeerd naar de
juiste vorm van dit woord. Zie daarvoor
viooltje, p. 70.

gewoon bosviooltje (viola 
riviniana) 

Naast de bovenstaande benamingen komen
voor:

bosviooltje: bab, bat, blz, daf, dev, die,
ens, glb, gmd, has, hol, kui, nls, raa,
sib, ssv, stw, vrz, wij, win, wrd

meerts viooltje: amt, daf
wilde viooltje: nht, whr; weeld vieultje:

hol
klene viooltje: amt

hondsviooltje (viola canina) 

Naast de bovenstaande benamingen komen
voor:

hondsviooltje: daf, raa, sib, wij
hoondviooltje: amt

WILD VIEULTIE

’t Stiet doar zo bats
en zo greuts
en zo bliej!
’t Knipoogt zo niejlijk
noar oe en noa mie
’t Rekt doar zien hälsie
uut de ruugte omhoge
en höldt zo stèèvaste
de zunne in ’t oge
’n Smeugel, det is het,

een klein dondertie!
Mär o, ’k bin zo blieje
de’k em noe al weer zie.
Tammee gruuit het bärmgrös
em òver de kop;
dan hef e alweer ’doan,
is zien feest al weer op ….
Mär noe stiet ’t doar zo dapper
en zo greuts
en zo bliej!
En zien feest is in ’t veurjoar
ok veur oe
en veur mie.

Henk van der Veen sr. (hei)

heggenrank (bryonia dioca) 

heggeroank, heggeraonk: amt, hev; heg-
gerank: hol, nij, wij; eggerank: zwo

eggeklimmer: has
pispötkes: glb; pispötties: hel, vrz; pis-

potties: stw
wikke: mar
wilde wingerd: hks

Variaties: pispöttie, pispötties of pispöt-
tien (vrz); hef giftige krallen (bessen)
(nij); eggeklimmer is een bettien giftig.
Geneeskruud en looistoffen (has); als
geneesmiddel een tinctuur voor geel-
zucht, galkwalen en reuma. Duitse
meisjes deden een schijfje van de wor-
tel in een schoen, die zou haar dan naar
de juiste man leiden (hdb); beesten
vretten het nie (hev); kan in de rogge
greuien en in de hegge deur het gaas
heen. De wortels en de bessen zijn gif-
tig (amt).

kattenstaart (lythrum) 

kettestet: amt, glb, hev; kattenstet: alb,
alm, amt, dka, ens, hks, oot, ssv, tub,
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vas; kattestet: los, stp; kattestert: zwo;
kattenstät: wij; kattestät: raa, win;
kattenstat: alm, bab, bat, die, dhm,
hel, hol, mar, nht, nij, rij, vrz, wrd; kat-
testat: hdb, sib, wan; kattestart: blz,
gie, has, hdb, kui, stw, vrh; kattestaart:
nls; kattenstärt: gmd; kattensteert:
kam; kattesteert: hdb, sib

Een oud geneesmiddel tegen bloedin-
gen, de werkzame bestanddelen zijn
looistof en druivensuiker, uit de bloe-
men wordt een kleurstof bereid, jonge
spruiten van de plant worden plaatse-
lijk als groente gegeten (hdb); door
landbouwers lastig onkruid genoemd.
Sedert de 16e eeuw wordt het gebruikt
als geneeskrachtig kruid: zowel
gedroogd als vers heeft het bloedstel-
pende werking, middel tegen koliek
(amt); ‘kattestaarte’ wordt vooral
gebruikt om wilgenroosje aan te duiden
(= chamaenerion augustifolum), nu
weet men dat dit fout is, maar nog
steeds komt dit als eerste naam naar
voren bij het zien van het wilgenroosje
(nls); in Wijhe wordt ook het wilgen-
roosje wel ‘kattenstät’ genoemd (wij);
volgens anderen: wilgenroosje (rij).

teunisbloem (oenothera) 

teunisbloem: alm, amt, bab, bat, blz, daf,
die, dka, has, hdb, hev, kam, kui, nij,
nls, oot, raa, stw, wan, whr, wij, zwo

nachtbloeme: nls; nachtblomme: stp
nachtkeerse: has
nachtlämkes: vas
nachtbleuier: dhm, ssv, wan
dagbleuier: stp
sloapmutsen, slaopmutsen: hol

Teunisbloom goat in noamiddag leus
(amt); deze bloem heeft door zijn bij-

zondere erfelijke kenmerken een nutti-
ge rol gespeeld bij het erfelijkheids-
onderzoek (amt); geneeskrachtig zijn
wortel en bladeren: bloedzuiverend,
krampopheffend (amt).

fuchsia (fuchsia) 

fuksia: amt, bat, blz, dev, dhm, ens, hdb,
hev, mar, ols, raa, sib, vrz, win, wrd,
zwo; foksia: amt, die, hdb, vrz;
foeksia: alm

fuks: tub
bellekespol: mar
bellenbos: raa; bellebos: gmd, vol, sjk,

wan
bellenplaante: hdb, nij, raa, vrh; belle-

plaante: nij
bellenplantie: nht
bellenbloem: glb, win
belleboom: gie
belke: rij
bellegiesplante: hei, nls
bellegiesbloeme: daf, dhm, kui, stw
bengelklökskes: amt
klökskesblome: hol

N.B. Fuksia is ook een aantal malen gespeld
als fuchsia. Omdat de ch hier als k wordt
uitgesproken, en om de overeenkomst met
foksia en foeksia (nooit opgegeven als
fochsia en foechsia) niet te doorbreken,
zijn de opgaven fuchsia geharmoniseerd tot
fuksia.

Doar bint der ’n bult van (nij).

klimop (hedera helix) 

klimop: alm, amt, bab, bat, blz, daf, dev,
dhm, die, dka, dlt, ens, gmd, has, hdb,
hev, hol, kui, nij, nls, oot, raa, sib, stw,
tub, vol, vrz, wan, whr, wij, win, wrd,
zwo; klumop: gie, stp

klimplaante: rij
eiloof: amt, bor, dlt, die, ens, hks, raa,

tub, vas, wrd, win, zen; eiloaf, eilaof:
ros, ssv; eierloof: amt, mar

ekenloaf, ekenlaof: tub
pispötjes: alm
winsels: hev
zoepop: nij

Geneeskrachtig: vruchten zijn giftig
(dieren mijden ze), jonge bladeren (aug-
sept) zijn pijnstillend, menstruatiebe-
vorderend (amt); er werd thee van
gemaakt (van het blad), daarin de per-
slap dopen om het glimmen van de
broek tegen te gaan (omm); goed voor
koortsverlaging, slijmoplossend bij
hoest, verkoudheid en astma (hdb).

dolle kervel (chaerophyllum
temulum) 

dolle karvel: has, nij, nls; dolle kärvel:
daf, wij; dolle kearvel, dolle kaervel:
amt; dolle kervel: oot; dollen kervel:
amt

roomse kervel: amt
doevenkaarvel: stp
karvel: bat, dhm, hel, hol, kam, nij, nls;

kervel: kui, nls, stw, win, zwo; kaarvel:
stp

kikkerblome: hev
polle bie ’n hond: ols

Het bestanddeel chaerophylline is een
giftige stof met een prikkelende, later
verlammende werking, die begint met
duizeligheid (hdb).

fluitenkruid (anthriscus 
sylvestris) 

fluitekruid: alm, bab, bat, blz, dev, dhm,
die, dka, has, hdb, hol, kui, nij, oot,

raa, tub, vas, vrh, wij, zwo;
fluitekruud: daf, hel, nls, sib, vol, wan,
whr, win; fluitekroed: ens; fluitkroed:
ssv; flutekruud: amt; fluutkruud: hev;
fleutekroed: amt

schierling: hei, sjk, wij; skierling: has;
skierlink: kam; schering: bab

wilde kervel: hei, nht
onweersbloem: gie, los
kikkerbloeme: nij
kozakkenbloeme: omm
kezebloeme: gmd
kaankerblomme: stp
karwei: nij
kaans: stp
toethoorns: omm

Het dankt zijn naam aan het feit dat je
uit de holle stengels fluitjes kunt snij-
den (hdb); doar maken wie fluitjes van
(dka); de keinders/wichten moaken da
fluten van (amt); er worden fluitjes van
gemaakt, maar het plantenvocht geeft
huidirritaties, derhalve wordt de plant
als giftig genoemd (amt); kozakkenbloe-
men: an de kleren van de kozakken
zaten zoaden die ze hier met noar toe-
enömmen hebt (omm).

zevenblad (aegopodium) 

zeuvenblad: alm, amt, bab, dka, ens,
gmd, has, hdb, hol, mar, nij, nls, omm,
sib, ssv, tub, vas, vrh, whr, zwo

zeuven hanepoten: kui
hanepoten: daf, grb, hel, nls; anepoten:

nls, sjk, vol; hänepoten: hei, nht, ols,
wij; heanepoten, haenepoten: gie;
eanepoten, aenepoten: stw; oanepo-
ten, aonepoten: blz; hanepeuten: whr

hanenpoot: hdb, hks; hanepoot: die,
hdb, kam, nij, whr; anepoot: wan

hanentred: olz
geitepotie: hdb
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dreeblad: oot, tub
breedblad:ent
kweek: blz, dka, kui
roet: rij
kroep-duur-’n-toen: wrd

Onkruid (gmd); wordt gebruikt tegen
jicht en reuma. De bladen kunnen wor-
den gegeten als salade. Bij mond- en
klauwzeer wordt het aan vee gevoerd
zodat gezonde dieren worden vrijge-
waard (hdb); worde egetten als greunte
(amt); voor stamppot (vas); zie gooit ok
een heleboele zoad (nij); stoan sleuten
vol van (amt).

berenklauw (heracleum)

bere(n)klauw(e): algemeen
kezebloemen: gmd

Rotplante (has); kezebloemen: eigenlijk
is dat fluitekruid, maar daar wordt geen
onderscheid in gemaakt (gmd).

heide (erica)

heed: alb, amt, bat, bor, daf, die, ens, glb,
hel, hev, hks, hol, mar, nij, ols, olz,
omm, oot, raa, rij, ros, ssv, tub, vas,
wrd, zen; heide: bab, daf, dhm, gie,
grb, hdb, hei, kui, nls, omm, rij, sib,
stp, vrz, whr; eide: blz, gmd, kam, stw,
vol, zwo; hei: dlt, wij, win; hied: nht;
head, haed: daf

erica: has, wan
veld: nls

Ven’s sprekwoord: woar het heed blujt
en eken wast, doar wont leu dee doar
bi’j past - n.b.: met ’t Ven bedoolt wi-j ’t
Lamsveen! (glb); werd afgesneden met
een headmes (daf); heed ook wel
geschreven als hiet. Heed is de schrijfwij-

ze van Johanna van Buren. Heed is meer
een heideveld; heedstruke of heedpolle is
één plant. Heed maken ze vrogger bes-
sems en bössels van, heed wödden wè
emeaid (nij).

dopheide (erica tetralix) 

dopheide: bab, bat, dev, die, hdb, hei,
kui, nij, nls, omm, oot, raa, sib, vrz,
whr, wij, zwo; dopeide: gmd, has, stp,
stw, vol, wan; dophei: alm, blz, los;
dopheed: alm, amt, ens, glb, hks, hol,
mar, nij, rij, ssv, tub, vas, wrd;
dophied: nij; dopheaide, dopheaide:
vrz

heide: daf, dhm, vrh, win; heid: vrz; hei:
dlt

heedreusie: nij; heideroosje: nij
erica: amt, dhm, dka, hev, mar

Het dopheed (ens); werden vroeger
boenders van gemaakt voor het schoon-
maken van o.a. melkgerei en klompen
(omm); vrogger deun ze heedpollen
stekken, det deun ze deur de mes
[mest] hen (nij).

struikheide (calluna vulgaris) 

struukheide: bab, ens, hdb, hel, kui, nij,
sib, whr; struukeide: has, stp, zwo;
struukhei: alm, dka, kam, wij; stroek-
heide: hel; stroekheed: amt, hev, hks,
mar, ssv, wrd

bösselheide: dhm, nij; bösselheed: nij
bezzemhei: dlt; bezzemheed: olz
riesheide: omm
hoge heide: nij
lange hei: nij
wilde eide: gmd
zoadheed, zaodheed: nij
heaide, haeide: vrz; heide: daf, dev,

dhm, grb, hdb, nls, vrh, win; eide: stw,

wan; heid: vrz; heed: alm, bat, die, glb,
hks, hol, los, ols, oot, rij, tub, vas; hei:
dlt, los, nht

Men weet wel dat heide struikheide is,
maar gebruikt eigenlijk alleen dopheide
als aanduiding voor de minder voorko-
mende andere heidesoort (nls).

Struikheide had verschillende toepassingen:

Van deze heidesoort werden vroeger de
bezems en boenders gemaakt (gmd);
heide werd gebruikt om borstels te
maken voor het schoonmaken van pan-
nen en emmers, terwijl “rijzebessems”
van berkentakken in de schuur en in
het achterhuis werden gebruikt (nls); ne
worstenpin moaken van heed, en
weursken moaken um klompen te
schoeren (hev); de struiken werden
gebruikt als nestmateriaal door duiven-
melkers en kippenhouders (los); rieshei-
de: voor de nok van een rieten of strooi-
en dak, bezems en voor de vorst (omm);
voor de vospanne in ’n nok (hev, tub);
gebruikt om bijv. pannen uit te schuren
bij aangebrande melk (rij); er werden
“potwiske”, pannenborstels van
gemaakt (ssv); werden vroeger boenders
van gemaakt voor het schoonmaken
van o.a. melkgerei en klompen (omm);
geneeskrachtig: bloeiende toppen incl.
bladeren (juli-oktober), vers te gebrui-
ken, antiseptisch, urinedrijvend, tegen
bedwateren, blaasontsteking, diarree,
uierontsteking en reuma, geeft de beste
honing. Stronken voor pijpekoppen,
takken voor bezems, heide-afbraak-
resten voor het kweken van gevoelige
planten (amt).

Namen voor de verdroogde bloempjes van
de struikheide:

doddebloom: alm
pannenbeunder: amt
heedwöske: amt; heedwusker: rij
heedbuske: hev; heedburstel: rij
heidedöppe: nij

Die könt zo rammelen (mar); voor het
verven van wol (los).

vossenbes (vaccinium 
vitis-idaea) 

vossenbes: amt, blz, bor, hei, los, mar,
omm, wrd; vossebes: daf, dev, goo, hel,
hol, nht, ols, rij, stw, vas, vrh, zwo

rooie bosbes: amt, grb, has, wij
bosbes: raa
kreuzebes: vrz
kroasen, kraosen: los, ssv; krozen: glb,

hks, rij
kreuze: nij; krose: amt; kroos: ens
kreuskes: amt; kroosjes: die

N.B. de cursieve druk van bes betekent dat
niet nader is gespecificeerd naar de juiste
vorm van dit woorddeel. Zie daarvoor bes,
(p. 25).

Niet bekend (bab).

blauwe bosbes (vaccinium
myrtillus) 

bosbes: algemeen
blauwe bosbes: amt, dhm, grb, ols, zwo
evverbes: vas; ewwebes: dlt, olz; ewwer-

bes: ros
äppelbes: los
palmbes: vrz
Bickbes: sch
earebes, aerebes: ssv

Komt niet voor (gmd).
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primula (primula) 

primula: alm, amt, bat, blz, dev, ens,
gmd, hdb, hev, kam, kui, sib, stw, win,
wrd, zwo

pannekoeksbloem: daf, stp; pannekoe-
kenbloeme: nls

pannekoekbloempie: nls
pannekoekspläntie: hei
pannekoekenbössie: dhm, wan
pannekukies: nij; pannekeukies: wij;

pannekoekies: sjk, stp
pannekoek: raa
aprilbloom: ssv
aprilbleumkens: amt
aprilkes: hks; aprillekes: glb
meartenpölleke, maertenpölleke: mar
meertsteulkes: olz
slöttelbloom: dlt, glb; sleutelbloem: hdb,

nls, raa
hofke: gie
jökplante: daf
streampeltie, straempeltie: vrz

Aprillekes – aprilbleumkens: hele kleine
primulaatjes (amt).

wederik (lysimachia vulgaris) 

wederik: amt, bab, bat, blz, dev, dka,
hdb, hol, kui, nij, oot, ssv, stw, vas,
vrh, wij; wierik: vrz

slootwalwederik: has
slootkantbloeme: has
kettestet: amt, hev; kattestet: amt
vossestet: hev
theebloom: los

Geneeskrachtig: bladeren en de bloe-
men in de zon gedroogd (juni-aug),
bevatten vitamine C en suikers.
Samentrekkend en wondhelend. Alle
delen van de plant leveren verfstoffen
(mooi bruin), met bladeren en stengel

kun je wol geel verven. Het is ook een
middel om haar lichter te kleuren (amt);
kan bloedingen stelpen, ook als medi-
cijn tegen diarree, zalf uit het kruid
tegen genezing van wonden en ont-
smetting van zweren (hdb); in den
lande wordt teunisbloem ook wel gele
wederik genoemd! (amt).

es (fraxinus)

es: alm, amt, bab, blz, goo, grb, hdb, hei,
hel, nij, nls, ols, omm, raa, rij, sjk, stw,
vol, whr; esse: daf, dev, kam, wan;
eske: die, dlt, ens, ent, glb, hks, mar,
ssv, stp, wrd; esche: sch, vrz

essenboom: has, nht
eskehoolt: amt

Essenholt wödden völle gebruukt
umme gereedskapsholt van te maken
(nij); voor gereedschappen: schoppen,
hamerstelen (alm); bielestelenholt
(hdb); wordt gebroekt as kloompen-
hoolt, eskehoolt voor batsstel, schuppe-
stel (amt).

sering (syringa) 

sering: alm, amt, bat, blz, dhm, dlt, ens,
glb, hdb, mar, sib, zwo; seringe: daf,
hol, kam, kui, nls, stw, vrz, win, wrd;
seringel: amt, rij

singering: dhm, gmd, hei, hel, nij, nls,
omm, raa, vrh

strengel: sjk, vol
strengelboom: vol
voelboom: die

klokjesgentiaan (gentiana
pneumonanthe) 

blauwe klokkiesbloeme: raa
blauw kleukske: amt; blauw klökske:

los, mar; blauw klökkie(n): hei, nij;
blauw klokkie(n): nls, wan; blauw
klokje: bat

klokbleumke: ssv
klökkie: nij
kleukjesgentiaan: amt; klökkiesgenti-

aan: has, wij; klokkiesgentiaan: wan;
klokjesgentiaan: dka, hol, oot

blauwe gentiaan: omm
gentiaan: amt, bab, ens, hdb, nij, zwo
gentiaantje: amt, mar, hev
heanke-en-henneke: glb; haantjen-en-

henneken: hks; haantje-en-henke:
amt

adam-en-eva: vas
pispeutjes: hev
heidebloempje: nij

In feite giftige plant, wel geneeskrachtig:
wortels gedroogd (sept-nov) tegen bloed-
armoede, sproeten, vermoeidheid, wor-
men, in heel voorzichtige dosis! Alle
gentiaan-soorten zijn beschermde plan-
ten! (amt); komen d’r oe langer meer
van (has); in de apotheek werd zowel
wortel als bloem gebruikt, o.a. bij
besmettelijke ziekten en behandeling
van insektenbeten. Vroeger werden de
bloemen gebruikt voor het bereiden van
een blauwe verfstof, waarmee stoffen
geverfd werden (hdb).

kleefkruid (galium aparine) 

kleverklassen: bab, dhm, win; kleve-
klassen: bor, dhm, glb, grb, hdb, hel,
nij, omm, sib; kleverklasten: gie; kle-
veklaster: gmd; kleveklatse: hdb; kle-
verkwasten: blz

klassen: glb, hei, hev, nij; klatten: glb
klewkleske: tub; klefkleske: vas
kleefkroed: amt, die, ens, mar; kleef-

kruud: hol, kui, nls, raa, sib, stw, vol,
wan, wij, zwo; kleafkroed, klaefkroed:

dka, oot; klewkroed: ssv; kliefkruud:
bat

kleefböllegies: kam
kleverd: kam
kleve: hei
jan-kleef-an: nij
jan-plak-an: daf, nij, ols, wij
klitten: amt, glb, has, hev; klissen: amt
klitplante: has
koetonge: whr
tonger: omm

Gruuit langs de slootkante en in de
egge. Troep in ien woord! (has); de
vruchtjes heten kleveklasters (gmd); op
de jas gooien met twee peutjen, haakt
zich an de klere. De vruchtjes kunnen
gedroogd cichorei vervangen, de wortel
wordt gebruikt voor rode verfstof.
Geneeskrachtig: tegen trage bloemsom-
loop bij oudere mensen. Vers sap en
bladeren (fijngestampt) in nood op
wonden, bloedstelpend. Verse plant
(mei-sept) snel drogen om zwartworden
te voorkomen, droog bewaren (amt); as
kinder gooien wi-j mekare der mit, op
de kleren (wan); de plant bevat een glu-
coside. In  vorm van thee gebruiken
voor kwalen van de urinewegen en als
baden tegen moeilijk genezende zweren
(hdb).

lievevrouwebedstro (galium
odoratum)

lievevrouwbedstro: amt; lievevrouwe-
bedstro: has, kui; lievevrouwenbed-
stro: daf, nls, win; lievevrouwbed-
destro: hdb 

meikroed: olz

In gedroogde vorm onder het hoofdkus-
sen leggen. Tegen slapeloosheid (dlt);
weun in berre gebroekt tegen insekten
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(amt); lievevrouwenbedstro werd boven
in de beddestee gehangen (omm).

flox (phlox) 

flox: amt, blz, daf, dev, dhm, ens, gmd,
hdb, hev, kam, kui, mar, nls, sib, stw,
win, wrd, zwo

haarfsseringen: mar
padseringe: wij
hearfstaster, haerfstaster: ssv
neageltakken, naegeltakken: gie
vlambloeme: nij

Bij veel huizen stonden vroeger de
floxen langs het tuinpad (wij).

warkruid of duivelsnaaigaren
(cuscuta)

duvelsnaaigoaren, duvelsnaaigaoren:
alm, blz; duvelsneigoaren, duvelsnei-
gaoren: ens, has, kam, nij, stw, uls;
duvelsneigören: zwo;
duvelsneeigoren: amt

duvelsgoorden: amt; duwelsgoaren,
duwelsgaoren: glb

duwelsdroad, duwelsdraod: wtm
warkroed: amt, mar; warkruud: amt,

sjk, wij; wearkruud, waerkruud: zwo
wargrei: ssv
kleveklaster: gmd

De bolletjes blijven kleven (gmd); komt
in onze streek niet voor (wij); nooit van
gehoord (dka).

haagwinde (calystegia sepium) 

pispötties: daf, dhm, gmd, hdb, hei,
kam, nij, ols, omm, raa, vol, vrz, wij,
win; pispötjes: alm, amt, dev, die, ent,
hks, mar, rij, wrd; pispötkes: alb, dka,
ens, glb, los, oot, ssv, tub, vas; pispot-

ties: bab, gie, nls, vrh, wan, whr; pis-
potjies: blz; pispotjes: hev, hol, kui,
nht

pispot: bor, hdb
pispotten: stp
witte pispötties: has
haagwinde: hol; hagewinde: sib; age-

winde: zwo
heggewinde: whr; eggewinde: vol
heggewinsel: amt
klokwinde: hdb; klokkewiende: sjk
klokkewiendsel: gie
klokkeslag: gie
winde: dhm, hel, nij; wiende: stw
wingerd: nij
hemdslippe: rij

Werd tot ver in de middeleeuwen
gebruikt als laxeermiddel (hdb); rankt
zich in heggen en stroeken. De wortel
en de bladeren (juni-september) in het
donker drogen: laxerend en galstimule-
rend (amt); bloemen heten: pispötties
(sjk, vol); zowel haagwinde als akker-
winde wordt pispötties genoemd, soms
ook de akkerhoornbloem (wij); de naam
pispötties wordt ook aan andere bloe-
men gegeven (nij).

akkerwinde (convolvulus
arvensis) 

akkerwinde: ens, hdb, hol, raa, vas, vrh;
akkerwiende: sjk; akkerwind: has, sib

winde: bat, blz, hel, nij
akkerwinsel: amt
wikke: amt
pispötjes: alm, amt, bat, dev, die, wrd;

pispotjes: bor, nht; pispötties: bab,
daf, gmd, hel, nij, omm, vol, wij, zwo;
piespötties: dlt; pispotties: bab; pis-
pötkes: glb, los

roze pispotjies: blz; roze pispötties: has,
hdb; roze pispotties: nls

klein pispöttien: kam
hemdslippen: rij

Stond vrogger in 't koorn – maar we
weten de name niet (wan); de bloemen
heten soms: pispötties (hel); stoffen uit
de wortels veroorzaken diarree (hdb).

smeerwortel (symphytum 
officinale) 

smeerwortel: bab, bat, blz, daf, die, ens,
has, hdb, hol, kui, ols, raa, stw, tub,
vas, wij, win; smeerwörtel: gmd, nls,
vol, wan, zwo; smierwortel: kam;
smearwortel, smaerwortel: amt, hev,
nij, wrd; smjearwortel, smjaerwortel:
vrz

N.B. de r in wortel, wörtel wordt vaak niet
uitgesproken.

Wondheling tegen infectie, verzachten
van brandwondenpijn (hev); genees-
krachtig (has); medisch: van wortel
wordt een papje gemaakt dat over een
botbreuk gestreken wordt (vas).

bernagie (borago officinalis) 

komkommerkruud: blz, ens, vrh, wan,
wij

demagie: amt

vergeet-mij-nietje (myosotis) 

vergeet-me-nietje: alm, amt, bat, blz,
dev, die, dka, gmd, hdb, hev, hol, kui,
nij, oot, raa, sib, stw, vas, vrz, win,
zwo; vergeet-mie-nietje: nij, wij; ver-
geet-mie-nietie: kam, nij; vergeet-
mi’j-nietie: has; vergeet-me-nietie:
bab, daf, dhm, nij, nls, vrh, wan, whr;
verget-mie-nietie: nls; verget-mi’j-nie-

tie: hdb
verget-mij-nig: tub; vergeet-me-niet: dlt
stegebleumke: wrd

N.B. wanneer van een woord zowel een
variant met me als met mij voorkomt en
dit het enige verschil is tussen die beide
woorden, is maar een van beide woorden
hierboven genoemd. In plaats van vergeet-
me-nietje kan men dus ook lezen: vergeet-
mij-nietje.

't Ef goed weer ewest, d’r stoan blauwe
bluumpies tussen ’t grös, zei vader
Würsten (geb. 19e eeuw) (has); genees-
krachtig: bladeren, bloeiende toppen
(mei-aug), opgehangen in bosjes dro-
gen: aansterkend, kalmerend, ontste-
kingsremmend (amt).

hennepnetel (galeopsis) 

hennepnettel: amt, mar, nij, sib; hen-
nepneatel, hennepnaetel: wij; hen-
nepnetel: dka

dauwnettel: daf, mar, die, hdb, rij
dovenettel: nls; dovenetel: kui, whr
nettel: hev

Gruuit langs de weg. Wi-j ebben de
name nooi eerder e-eurd maar wi-j ken-
nen de bloeme wel (has); beschermde
plant. Geneeskrachtig: gedroogde bloei-
ende plant (juli-okt), niet langer dan
een jaar bewaren. Tegen bloedarmoede
en bronchitis (amt); het is een genees-
kruid voor longtuberculose en bronchi-
tis. Uit de vezels van de plant werd
vroeger neteldoek gemaakt (hdb).
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paarse dovenetel (lamium 
purpureum) 

pearsen dauwnettel, paersen dauwnet-
tel: mar, ssv; pearske dauwnettel,
paerske dauwnettel: rij; pearse dauw-
nettel, paerse dauwnettel: glb, whr;
peerse dauwnettel: amt, dka; poarse
dauwnettel, paorse dauwnettel: dhm,
nls, omm; peersen dauwnjöttel: vrz

pearsen dovenettel, paersen dovenettel:
hel; peersen dovenettel: alm; peerse
dovenettel: ens, hol; poarse dovenet-
tel, paorse dovenettel: daf, hei, nls,
sib, stw, wij; poarse dovenetel, paorse
dovenetel: bab, has, kui; pöörse dove-
netel: dev, zwo

rooie dovenietel: gmd
dowenettel: alm; dauwenettel: bat;

dauwnettel: alb, amt, die, dlt, hdb, nij,
ros, tub, vas; daunjöttel: vrz; downet-
tel: stp; dovenettel: nij, raa, stp, win;
dovenetel: blz, vol, vrh, wan

pearse braandnettel, paerse braandnet-
tel: oot

donderloof: nij

Uit de opgaven is niet altijd op te maken of
in dovenet(t)el tussen dove en net(t)el ook
nog een tussen-n te horen is. Om die reden
is in de bovenstaande woorden het optreden
van zo’n eventuele verbindende –n- buiten
beschouwing gelaten. Uit de opgaven
dowmnettel (alm), dov’nnettel (dhm),
doomnettel (nij) wordt duidelijk dat de
(syllabische) tussen-n wel in Overijssel aan-
wezig is.

Prikt (kui); twaalf uur na het plukken
twee keer afgieten, als soep eten of
gekookt. Van vezels kon men (heel vroe-
ger) onverslijtbare doeken weven.
Geneeskrachtig: jonge plant, bladeren
(het hele jaar door), wortelstok en wor-

tels (in de herfst), snel in het donker
drogen (brandt niet meer): bloedstel-
pend, tegen bloedarmoede, zogdrijvend
(amt).

witte dovenetel (lamium
album) 

dowenettel: alm; dauwenettel: bat;
dauwnettel: alb, amt, die, dlt, hdb,
hks, nij, rij, vas; daunjöttel: vrz; dow-
nettel: stp; dovenettel: alm, dhm, nij,
raa, win; dovenetel: bab, vrh

witten dauwnettel: amt, dka, hev, mar,
ssv; witte dauwnettel: dhm, nls, omm,
tub; witten daunjöttel: vrz; witte dow-
nettel: glb, whr; witten dovenettel:
alm, ens, hel, stw; witte dovenettel:
daf, hdb, hei, hol, nls, wij; witte dove-
netel: blz, dev, has, kui, oot, wan, whr,
zwo; witte dovenietel: gmd

tamme braandnettel: wrd

Prikt niet en er zit honing in de bloe-
men (kui); geneeskrachtig: aansterkend,
wondhelend middel. Ook tegen aambei-
en en bloedarmoede. De toppen voor de
bloei (april-mei) geplukt in de soep en
als groente (pseudo-spinazie). Bloemen
geven lekkere honing (amt); as kiend
trokken wi-j een bloempie er uut en
zeugen de oning er uut (wan); voor
stamppot, smaakt andievieachtig (nij);
douwnettel is een artsenijplant. Het
meest werden de bloemen gebruikt
voor de spijsvertering, hoest en als
middel tegen ontstekingen. Van de
jonge bladeren kon een op spinazie
gelijkende groente bereid worden (hdb).

kattenkruid (nepeta) 

kattenkroed: alm, amt, ens, hev, tub,
vas, wrd; kattenkruud: hel, hol, nij;

kattekruud: blz, daf, dev, gmd, hdb,
hei, kam, kui, nls, sib, vrh, win, zwo

hondsdraf (glechoma 
hederacea) 

hondsdraf: alm, amt, bat, blz, daf, dev,
dhm, die, dka, ens, hdb, hol, kui, nij,
nls, omm, oot, vas, vrh, vrz, whr, wij;
ondsdraf: has, stw, wan, zwo; hons-
draf: sib; onsdraf: vol; hoonsdraf: hev,
tub

ondestappies: sjk
kattenveutkes: ssv
oelkenblattie: wan
oerkenblatties: bab
oerkeblad: stp
donderkruud: nij
donderloof: nij
onwearsbloeme, onwaersbloeme: nij

Al oude geneeskrachtige plant, tegen
borstkwalen, als wondermiddel tegen
geestesstoornissen, tegen bronchitis, als
thee tegen nervositeit, tegen hoest.
Verse en gedroogde plant, vers sap, bla-
deren bij het begin van de bloei snel
drogen in de zon in een goed geluchte
ruimte. Ook tegen steenpuisten, ver-
koudheid (amt); goed voor hoesten,
aandoeningen van luchtwegen en ette-
rende wonden. Aan paarden wordt de
droge plant gegeven als wormafdrijvend
middel. Ook tegenwoordig nog worden
de jonge bladeren gezocht voor het
maken van kruidensoepen (hdb); stoat
noast de braandnettel, wordt gebroekt
bij bestrijding van brandnettelsteken
(hks); tegen steken van brandnetels en
voor zuivering van wonden (bab); bi-j
ontstekings oelkenblad erop, elpt echt
(wan); tegen wratten en brandneteljeuk
(omm); geneeskrachtig voor zweren
(sjk).

gewone brunel (prunella 
vulgaris) 

biejenkorfie: nij; biejenkörfie: wij; bi-
jenkörfie: omm; bijenkörfke: vas

slottelblome: amt
slöttelbloom: amt
brunel: blz

Het uitgebloeide bloemhoofdje lijkt op
een bijenkorfje (wij).

watermunt (mentha aquatica)

munt: bab, blz, nij, omm, vrh; meunt:
ssv

muntkroed: dhm; muntkruud: dhm
peppermunt: los, tub
pepermuntkruud: gmd; peperemunt-

kruud: vol; peppermeuntkroed: amt,
hev

pepermuntblad: has, wan
watermunt: has, oot, vas, wij
kruzemunt: has, whr
vlooienkruud: hdb
brune berend: nht

Door de aromatische geur is de plant
als specerij gebruikt, Egyptenaren en
Grieken gaven hun doden een tuiltje
mee in het graf (hdb); weurn vrogger
thee van zet (amt); geneeskrachtig: bla-
deren en bloeiende toppen (juli-herfst)
opgehangen in bosjes drogen op een
zolder. Ontstmettend, aansterkend,
darmgas-verdrijvend, kramp-opheffend,
pijnstillend, spijsvertering-bevorderend,
verdovend (amt); werd in de kast
gehangen tegen vlooien. Gagel werd ook
in het beddestro gelegd tegen vlooien.
Lievevrouwenbedstro werd boven in de
beddestee gehangen (omm).
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akkermunt (mentha arvensis) 

akkermunt: amt, has, hol, oot, raa, sib,
vas

kruzemunt: hdb, vrh, whr
peppermunt: los
peppermuntplaante: rij
munt: bab, blz, nij, wij; meunt: ssv
bloedkroed: hdb
kattenkruud: nij
broenen bennad: olz

Bevat geen menthol, geneeskrachtig
(amt); de uit de bladeren gewonnen olie
vindt toepassing bij de fabricage van
tandpasta, mondwater en likeuren, een
siroop voor de eetlust, het extract van
de bladeren lenigt hoofdpijn (hdb).

kruizemunt (mentha spicata) 

kroezemunt: amt, hev; kruzemunt: blz,
daf, dev, kam, kui, mar, nls, raa, stw,
win, wrd, zwo; kruizemunt: amt

pepermuntkruud: gmd, nls
pöppermuntplante: daf
muntkruud: gmd
roekeblad: stp
broene berend: ols

salie (salvia officinalis) 

salie: amt, daf, dev, kui, nls, stw, win,
wrd

salvia: blz, raa
zelver: wij
senne: nls 
anekammegies: vol

wolfskers (atropa belladonna)

duvelbloom: amt
wolfkesse: amt

bilzekruid (hyoscyamus niger) 

bilzenkroed: hev; bilzekruud: raa, hdb
dolkruud: hdb
vogelbekkies: has

bitterzoet (solanum 
dulcamara) 

bitterzoet: blz, hev, raa, sib, stw, vas, wij;
bitterzeute: amt; bitterzute: has

zuutholt: daf
kwalsterolt: sjk, stw; kwalsterholt: wij
nachtschade: hdb, nls; nachtscha: ssv;

nachtskade: kui; nachtska: rij
wiele earpel, wiele aerpel: hev
bosrank: amt
dolkroed: olz

Bessen zijn giftig, blaadjes bloedzuive-
rend (amt); we kauwden vroeger op de
stengel die eerst bitter, later zoet
smaakte. Aanvankelijk spuwde je ook
wel weer uit (kwalsteren) (wij); vroeger
werd het gedroogd en gekauwd (sjk);
wiele earpel in de bieten (hev).

zwarte nachtschade (solanum
nigrum) 

nachtschade: amt, bab, daf, dhm, die,
hdb, mar, ols, raa, vrz, wan, win;
nachtscha: alm, glb, ssv, tub, vas;
nachtschä: wij; nachtskade: gmd, kui,
nij, vol; nachtska: rij

zwarte nachtschade: bat, dhm, nls, sib,
stw; zwerte nachtschade: zwo; zwarte
nachtscha: amt; zwarte nachtskade:
has

zwarte krallen: alm
hoenderkrallen: omm
krallenplante: hei
russisch voel: amt
voelperen: zen

wele earpel, wele aerpel: amt
drietebes: sib

Giftig (hdb); bessen zijn giftig! (amt);
zeer giftig (wan).

petunia (petunia) 

petunia: alm, amt, bat, blz, daf, dev,
dhm, gmd, hdb, hev, kui, mar, nls, sib,
stw, win, wrd, zwo

betunnekes: amt
pispötties: nij; pispötjes: hol

toorts (verbascum) 

toorts: blz, daf, hdb, raa; toortse: kam;
toartse, taortse: nij

gelle toorts: hdb
zwatte toortse: amt
poaskeers, paoskeers: ssv
kearse, kaerse: nij
stallanteern: vas
kattenstat: mar
keizersbloom: amt
keuningskroon: amt

knopig helmkruid 
(scrophularia nodosa) 

helmkroed: amt, glb, hev, vas; helm-
kruud: daf, hol, wij, win

knoppig helmkruud:sib; knuppig elm-
kruud: has

kruudwortel: raa
kankerkroed: tub; kaankerkroed: vas;

kankerkruud: alm, nij; kaankerkruud:
rij

kaankerplaant: ssv
kattenstette: amt

Worden vrogger veur de stoelgang
gebruukt (raa); kattenstette omdat het
pittig ruikt als je het fijn wrijft (amt);

wordt wel thee van gezet voor de hond
tegen kliergezwellen. In bussels op ne
balken te dreugen (hev); wödden en
wödt gebruukt tegen kanker (nij);
gedroogd, gesneden, als thee of borrel
op nuchtere maag, dagelijks gebruiken,
bloedzuiverend (vas).

grote leeuwenbek (antirrhinum
majus) 

groten leeuwenbek: amt; grote leeu-
wenbek: zwo; grote leeuwebek: stw

leeuwenbek: alm, bat, blz, die, hev, raa,
vrz, win, wrd; leeuwenbäk: gmd;
leeuwebek: kam

leeuwenbekkie: bab, nht, nls, vrz;
leeuwebekje: kui

vingerhoedskruid (digitalis) 

vingerhoodskroed: amt, wrd; vinger-
hoodskruud: ens, hol, ols; vinger-
hoedskruud: daf, dev, kui, raa, sib,
win, zwo; vingeroedskruud: blz, gmd,
kam, stw; vingerhoedskruid: hdb

vingerhoeden: nls, stp; vingerheud: ssv,
tub; vingerheur: olz; vingerhuide: vrz

vingerheudjes: mar, rij
piepekop: raa

Schippersmussen: hetzelfde model als
vingerhoedskruid, maar met een dun-
nere stengel en blauw bloempje (stp);
de opa zei: ofblieven, kloar vergift (daf);
vingerhoud (enkelvoud) - vinger-
huie/vingerhöude (meervoud) (vrz).

82 83

Hoofdstuk 2 Mos, paddenstoel, planten en bomen - Soorten



gewone ereprijs (veronica 
chamaedrys) 

erepries: alm, amt, daf, die, has, kam,
kui, nls, ols, wan, wij, win, zwo; ere-
prijs: amt, bab, blz, dhm, gmd, hdb,
hev, stw, vas, vrz, whr

beekpunge: amt
kroepkroed: ssv

Beschermde plant! (amt); als thee tegen
spierpijn (hev); grote ereprijs heet kat-
testart (omm).

kleine ratelaar (rhinanthus
minor) 

horre: nij; horte: wij; hort: daf; hot: nij
klene ratelaar: hev; kleine ratelaar: raa
rätel: gmd
kiepe-en-äänties: gmd

Er gaat een verhaal dat “Huize de
Horte” hiernaar genoemd zou zijn. Een
ander verhaal is dat hort gewoon ‘uit-
hoek’ betekent, en “de Horte” dus in een
uithoek van de gemeente lag (daf).

weegbree (plantago) 

wegenbree: alm, nij; weagenbree, wae-
genbree: mar; wegebree: hol, sib, whr;
weggebree: daf; weagebree, waege-
bree: dev, win; weegbree: alm, amt,
bab, bat, blz, dhm, dka, ens, gmd, hdb,
hev, hol, kui, oot, raa, vas, vrh, wan,
zwo

wegenblad: hdb, nij; weagenblad, wae-
genblad: glb, mar; wegeblad: hdb, sib,
whr; weageblad, waegeblad: hel, hks,
nij; wjeageblad, wjaegeblad: vrz;
weagblad, waegblad: hel, nij

ondeblad: vol
knieneblad: wan

lepeltiesblad: kam
leppelblad: olz
pisblad: los
keubloeme: gie
trekkebloaden, trekkeblaoden: blz

Voor de Grote weegbree (Plantago major)
worden bovenstaande namen gebruikt,
soms voorafgegaan door breje, brede of
grote(n); daarnaast komt voor:

breedblad: nij
breedgrös: dhm
weaveblad, waeveblad: stp
weaversblad, waeversblad: stp
pis-in-berre: hks

Smalle weegbree (Plantago lanceolata)
wordt met de bovenstaande namen aange-
duid, soms voorafgegaan door smalle(n).
Daarnaast komt voor:

haashoorn: sib
honentonge: die

Geneeskrachtig, wondzuiverend (hei); a-
j ’n blat oftrekt keu-j van de dunne 
dreadjes zeen (amt); as de boer zich snit
in de zeize deut-e ne blad van ne weeg-
bree op, dan heffe geen las van ontste-
king (amt); plantago-afval (vlozaad)
werd op grote schaal verbouwd voor
farmaceutische doeleinden (amt); vroe-
ger werd de plant gebruikt voor stijven
van neteldoek! (amt); men onder-
scheidt: ruige weegbree (plantogo
media), smalle weegbree (pl. lanceola-
ta), grote weegbree (pl. major l.). Alle
hebben dezelfde geneeskrachtige wer-
king: oogwater op vermoeide ogen,
geraspte wortel tegen kiespijn.
Gedurende tien maanden van het jaar
bladeren oogsten, in salades en/of dro-
gen voor medicinaal gebruik: bloedzui-

verend, wondhelend, zwelling vermin-
derend (amt); fijngewreven tegen
brandneteljeuk (omm); voor het zuive-
ren van wonden en tegen steken van
brandnetels (bab); geknakte bladen zou-
den na een steek (door brandnetels b.v.)
verlichting brengen (blz); fijngewreven
blad is een uitstekend middel ter ver-
drijving van jeuk na contact met brand-
netels (dev); het perssap van verse bla-
deren wordt gebruikt als samentrek-
kend middel om ontstekende wonden
te genezen (hdb); wordt broekt bie
behaandeling an ’n woond (ens); we-
geblad staat in de buurt van brandnetel,
als je je brandt en je wrijft wegeblad
tussen de handen fijn, van dat sap gaat

het brandende gevoel weg (hdb).

grote waterweegbree (alisma
plantago-aquatica) 

grote waterweegbree: dka, hol; grote
waterwegebree: sib

drievende waterweegbree: has 
waterweegbree: vas, wij, zwo
grote weagbree, grote waegbree: amt
weegbree: blz, kui, tub, vrh; wegebree:

daf, win; weagbree, waegbree: hev
waterblad: nij
waterleppelblad: ssv
waterplaante: whr
leus: amt, hev; luus: gie
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De wortelstok is eetbaar, wordt ook
gebruikt bij epilepsie en dysenterie,
nierstenen en blaasontstekingen kun-
nen er door worden verholpen (hdb);
iene van de weinige waterplanten die
ook deurdoen as de sloot dreuge valt
(has); langs de bekken (amt).

vlierstruik (sambucus) 

vleerbos: amt, dhm, die, ens, glb, hdb,
hel, hev, nls, ssv, stp, tub, vas, vrh;
fleerbos: goo, hdb, rij; Fleerbusch: sch;
vlearbos, vlaerbos: goo, rij; vljearbos,
vljaerbos: vrz; vlierbos: has, omm;
flierbos: vol

vleerboom: bab, bor, ens, ent, grb, hdb,
hel, hks, hol, kui, sib; fleerboom: gie,
wrd; vleerboam, vleerbaom: dlt; vlear-
boom, vlaerboom: mar, oot;
vlierboom: bat, daf, gmd, has, raa;
flierboom: vol

vleerstruuk: ens; vlierstroeke: ols, win;
vlierstruke: wij

vleerholt: omm, vas; vleerhoalt, vleer-
haolt: ens; vleerhoolt: ros; vlierholt:
daf

vleer: alm, hdb, sjk, stw, whr; vlear,
vlaer: nij; vlier: blz, daf, hei, hol, kam,
los, nht, zwo; vliere: ols, wan

Bie ne vleerbos werd het geelkiske
[geldkistje] begreven (in tijden van
nood, bij rampen, dan kan de boer het
later weer terugvinden) (amt); van het
harde hout van de vleerbos werden
“wöstepennen” gemaakt (stp).

De vlier is belangrijk in volksgeloof en
volksgeneeskunde.

Hij werd geplaatst bij het stookhok 
(stoakhokke) tegen blikseminslag (daf);
beschermt tegen onheil en rampspoed

rond boerderijen (grb); afweer tegen
bliksem bij boerderijen (bor); ter
bescherming tegen kwade geesten
stond bij elke boerderij zo’n boom, bij
göttengat of achterkant boerderij.
Mocht niet verwijderd worden, bracht
onheil (hks); de bessen waren goed voor
maag, darmen, keel en verkoudheid
(hks); zou boze geesten afweren rond
het ärf (hei); ne vleer heult het oonge-
luk wied weg! - bij het huis geplant om
kwade krachten te weren, bijvoorbeeld
ook bij de staldeur ten behoeve van het
vee (amt); dizze boom weert onheil of
(ens); onheilwerend (vrh); bij de put
geeft ’t goed water en je hebt geen
muggen, bescherming tegen bliksemin-
slag (omm); een vlierboom van het erf
verwijderen brengt ongeluk (nht);
afweer tegen boze geesten (ssv).

Theezetten van de bloesem tegen griep,
verkoudheid en reuma. Van de bessen
kun je jam maken (hdb); bessen zijn
geneeskrachtig, en weren boze geesten
(hol); van de gedroogde bloemen wordt
thee gezet; tegen griep en verkoudheid;
van de bessen wijn gemaakt, ook op
sterke drank gezet, tegen ziekte (alm);
vlierbloesemthee tegen rheumatiek en
van de bessen maakte men alcoholica,
jam en sap (gezond) (bab);
Fleerbeerensuppe, Fleerbeerensaft,
Fleerbeerentee: algemeen foer dee
Gesundheed (sch); bloemen gefermen-
teerd tot thee na kouvatten, koorstwe-
rend, gedroogde bloemen tussen de
appelen tegen rotting (amt); het blad
werd gebruikt om je mee in te wrijven,
als afweer tegen bijv. bijen (gmd); vleer-
bleuisel teagen verkoaldheid (ens); de
bloemen en vruchten werden gebruikt
voor allerlei kwalen (vrz); de beazen en
de blomen hadden ne geneeskrachtige

waarking (mar); tegen insecten (blaren),
rustgevend (in de slaapkamer) (vrh); een
geschilde vliertak werd soms onder het
bed gelegd tegen kramp in de benen
(wij); bij het inkuilen van bijv. aardap-
pels werden enkele vliertakken op de
aardappels gelegd om muizen etc. te
weren (wij).

gelderse roos (viburnum 
opulus) 

gelderse roze: amt, bab, daf, goo, has,
hei, kam, kui, mar, ols, raa, sjk, stw,
wan, wij, wrd; gelderse roos: blz, ens,
hdb, hel, hol, nls, ssv, vol, whr

gelders reusken: dev
wilde rosies: dhm
boerenroos: tub
sneebal: amt, vrz
Schneeballbusch: sch
judashoolt: ssv
binholt: die
stinkbeazenstruke, stinkbaezenstruke:

nij

Umdet de beazen wè stinkbeazen wer-
den genoemd (nij).

wilde kamperfoelie (lonicera
periclymenum) 

kamperfoelie: alm, amt, bab, bat, blz,
daf, dhm, die, dka, ens, gmd, hdb, hev,
hol, kui, nij, oot, raa, stw, tub, vas, vrh,
wan, whr, wij, win, zwo; kaamperfolie:
hks; koamperfoelie, kaomperfoelie:
vrz

wilde kamperfoelie: dev, sib, vol; weel-
den kamperfoelie: amt; weale kam-
perfoelie, waele kamperfoelie: wrd

melkzuger: vrz; melkzoegers: omm
melkzoegerdies: nls
peppezoegers: stp

zoegetitte: nij
oe-langer-oe-liever: has

Melkzoegerdies: vooral door kinderen
gebruikt (nls); we zogen als kinderen
honing uit de bloemen (omm); genees-
krachtig: bladeren en bloemen (juni-juli)
drogen in het donker. Antiseptisch,
wondreinigend, zweetdrijvend, urine-
drijvend, ook tegen hoest (amt); van de
bloemen maakt men zeep en parfum.
Gedroogde bloemen en bladeren zijn
urineverdrijvend, thee van de bloem-
knoppen wordt gebruikt bij zware hoest
en slijm. Een bloeiend takje kan eroti-
sche dromen veroorzaken (hdb).

valeriaan (valeriana 
officinalis) 

valeriaan: amt, daf, gmd, has, hdb, hev,
ols, stw, tub, vas, wan, whr, wij, win,
wrd; valriaan: kam, stw; valerioan,
valeriaon: blz; valdriaan: bab

kattekroed: amt
koninginnekroed: dka

De bruid kreeg een paar druppeltjes op
water, voor het trouwen, dat ze geen
neen zou zeggen (amt); vroeger gebruikt
in linnenkast tussen linnen (die);
aftreksel tegen de zenuwen (nervositeit)
(hev); rustgevend (tub, vas); kattekroed
op krabpaal van de katten om beschadi-
ging van huisgoed te voorkomen (amt).

koninginnenkruid (eupatorium
cannabium) 

koninginnekroed: amt; koninginne-
kruud: has, nij, sib, wij, zwo; konin-
ginnekruid: oot, vas

leaverkroed, laeverkroed: amt; leaver-
kruud, laeverkruud: daf; leverkroed:

86 87

Hoofdstuk 2 Mos, paddenstoel, planten en bomen - Soorten



hev; leverkruud: kam; leverkruid: blz,
dka, hks

vlinderkruud: kam
hommelkroed: olz
herteklaver: hks

Geiten eten het graag, andere dieren
niet (amt); geneeskrachtig: bladeren
(voor de bloeitijd), de wortels (voorjaar
of herfst) in schijfjes gesneden zijn
bloedzuiverend, wondhelend (amt); de
plant bevat eupatorine, een stof die o.a.
gebruikt tegen waterzucht en opgezwol-
len benen. Bij hoge dosering braakver-
wekkend (hdb); voorheen: leaverkruud
(wij).

madeliefje (bellis perennis) 

meizoentje: amt, bat, bor, dev, die, ens,
hel, hol, mar, nht, nij, rij, wrd; mei-
zoentjen: blz; meizoentien: zwo; mei-
zoentie: nij, wan; meizeuntje: amt,
hev; meizeuntien: ols, sjk, vol; mei-
zeuntie: dhm, gmd, hdb, wij, win;
meizuuntien: has, kam; meizuuntie:
daf, hei, nij, nls, raa

meibloempjen: blz; meibloempien: bab,
kui; meibloempie: bab, hdb, sib, vrh,
wan, whr; meibleumpie: dhm, grb,
hdb; meibleumke: alb, alm, amt, dka,
glb, hks, los, oot, tub, ssv, vas; mei-
bluumpie: mar, nij, omm;
meiblompie: stp

aprilbleumpke: dlt
mariableumke: ens
madeliefje: alm, amt, blz, ens, hol, sib,

stw; madeliefie: whr
stiegebluimpie: vrz; stiegebluimtie(n):

vrz
skoapebloempien, skaopebloempien:

kui
kokkelesie: nij

Een persoon zegt mariableumke, twee
meizoentje en een persoon: madeliefje
(ens); thee van de bloemen werkt vocht-
afwerend en stimuleert de werking van
gal en lever, wekt de eetlust op (hdb); te
eten voor de voorjaarsschoonmaak als
opkikkertje (hks); witte bleumpjes (amt,
hev); fijngestampte bloemen en blade-
ren stillen pijn bij kneuzingen en ver-
stuikingen (amt); stiegebluimtien:
“bluimpien” is kindertaal (vrz).

herfstaster (aster amellus)

arfstaster: has, sjk, vol, wan; harfsaster:
alm, amt, brl, hel, nij; harfstaster: bab,
hdb, hks, nls, uls, wtm; harfsaste: alm;
harfsaster: wrd; harsaster: ols; aarfst-
aster: gie, stw; haarfstaster: mar;
härfsaster: wij; hearfsaster, haerfs-
aster: amt, dka, ros, ssv; earfstaster,
aerfstaster: gmd; erfsaster: kam; 
erfstaster: blz, zwo; herfsaster: amt,
dka; herfstaster: amt, tub; hersaster:
kui, olm; ha(a)ifstaster: vrz

weenteraster: ens, vrz; winteraster: nij;
wienteraster: amt

aster: amt, bat, glb, hol
harfsbloeme: nij; harfstblome: wtm
steernties: whr
(harfst)sterregies: hdb
doezendschoon: amt

zonnebloem (helianthus) 

zunnebloem: algemeen; zunbloom: alm,
dlt, ssv, vas; zunnenbloom: glb, tub;
sunnebloem: stw

zunnepitte: gie, wrd
zunnepil: whr

klein knopkruid (galinsoga
parviflora)

knopkruud: alm, amt, kam, wij; knop-
kroed: amt, ens; knoppenkruud: uls

klein knoopkruud: has; klein knop-
kruud: sjk

knoppiesgoed: bab
hemsknöpe: amt
hemskneupke: amt; hemskneupie(n):

nht, nls
knopies: olm
amerikaans roet: nij
engels neaigoaren, engels naeigaoren:

nij
fransenkruud: uls; franzosenkruud:

wtm
buurmansnijd: nij
buurmansverdriet: nij
pierkruud: uls
visschedieksroet: ssv

Visschedieksroet: naam waarschijnlijk
meegebracht uit Denekamp waar het bij
molen van Visschedijk ontdekt is (ssv);
akelig spul (amt); is hier in ’n oarlog
ekommen deur de Amerikanen. Die
hebt ’t uutestreuid boam Duutslaand,
bie Nordhorn en wieder. Doarumme
zie’j ’t hier wè en in ’t wessen nie. Veur
’n oarlog kwam ’t hier nie veur (nij); de
plant wordt buurmansnijd genoemd
omdat men die vaak ‘kreeg’ van de
buren en bijna niet uit te roeien is in de
tuin. Volgens sommige mensen haden
de Canadezen deze plant hier een keer
uitgegooid, omdat men voor de oorlog
buurmansnijd nooit zag. Ook wordt wel
gezegd dat het met de stalmest of het
veevoer uit Engeland is meegekomen
(nij).

harig knopkruid (galinsoga
ciliata)

heurig knopkroed: amt
hoarig knopkroed, haorig knopkroed:

wrd
eurig knopkruud: amt
örig knopkruud: zwo
oarig knoopkruud, aorig knoopkruud:

has, sjk
roewe knopkroed: amt
knopkruud: alm, amt, wij
franzosenkruid met hoare, franzosen-

kruid met haore: wtm

afrikaantjes (tagetes) 

afrikaanties: daf, dhm, gmd, hdb, kam,
nls, sib, stp vrz, win; afrikaantjes:
alm, amt, bat, hev, ens, kui, mar, stw,
wrd, zwo; afrikoanties, afrikaonties:
blz; afrikäänties: ols

afrikanen: dhm, raa; afrikoanen, afri-
kaonen: gie

goolden slötjes: mar
teutoontjes: omm

wilde bertram (achillea 
ptarmica) 

wilde bertram: daf, dka, has, hdb, hol,
nij, vas, wij; weelden bertram: amt;
weelde bertram: ens

bertram: oot
dolle driekus: wij
hempskneupkes: amt; hemdekneupies:

wij
wit kneupke: amt

Op de wortelstok kauwen bestrijdt kies-
pijn. Wordt ook voor niespoeder gebruikt
(hdb); verwant aan Gewoon duizendblad.
Van de plantenstokjes wordt wel een
wichelroede gemaakt (amt).
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gewoon duizendblad (achillea
millefolium) 

doezendblad: alm, amt, die, dhm, dka,
ens, ent, grb, hks, los, mar, ssv, tub,
vas, wrd; duzendblad: bab, bat, daf,
dev, gie, has, hdb, hei, hel, hol, kam,
kui, nht, nij, nls, ols, omm, raa, sib,
stp, stw, vol, vrh, vrz, wan, whr, wij,
win, zwo; duizendblad: blz, oot

doezendpoot: amt
loezenblad: tub
azekarve: sjk
hazentarwe: hdb
kesies: hdb
stinkkruid: vrh

Mien olders gebruukten de öllie der
van, woorveur weet ik niet meer. Der
stund altied een flessien op de kelder-
planke (has); behoort tot de artsenkrui-
den: bevordert de afscheiding van
maagsap, eetlustopwekkend, doet de
bloeddruk dalen, verlicht hoest. Wordt
ook gebruikt voor genezende baden bij
etterende wonden en huiduitslag, moet
niet overdreven worden, anders krijgt
men last van hoofdpijn en duizeligheid
(hdb); tegen bloeden en ontstekingen
(alm); als konijnenvoer gebruikt (nls);
het greuit langs gaas, kumt vanzelf
wier. Geneeskrachtig: wondhelend, aan-
sterkend, krampopheffend. Gebruikte
delen: bloeiende toppen, bladeren en
zaden (juni-september). Al heel lang in
gebruik als geneesmiddel: aansterkend
en bloedstelpend (amt); bij slechte eet-
lust en als druppels bij nervositeit (hks);
as thee, mit vlierbessen veur de griep
(vrh); thee zetten (tegen koorts) (omm);
in dreugboeketten (ens); in veldbou-
quetten (blz).

kamille  (matricaria)

kamille: algemeen; kamil: vas
echte kamille: hei, raa
tamme kamille: tub
hemdekneupies: hei; hemdsknööpkes:

tub; heempskneupkes: glb
boordekneupkes: dev
theebluumpie: raa
stinkerties: vrz

Echte kamille: Latriezaria chamomilla
(hei); klene kamille: Matricaria recutita
l.(amt); maagkamille: Authenis nobelis l.
(amt); goed voor kiespijn (has); deels
ook giftig, niet te gebruiken voor of na
de maaltijd (amt); kamillethee tegen
verkollen: dreugen, thee maken, tegen
zonnebrand, exceem, kiespijn, keelont-
steking (amt); maagkamille (moeilijk te
drogen): tegen nervositeit (amt); na
tandarts spoelen met kamillethee! (vas).

gele ganzenbloem 
(chrysantheum segetum) 

ganzebloem: die, has, hol, kam, win;
gaansbloom: vas

gelle gaanzenbloom: amt; gelle gaanze-
bloeme: nij

nuttenbloom: amt
wilde chrysant: raa

Tegen muggen en luizen (amt).

chrysant (chrysanthemum) 

chrysant: alm, amt, bat, blz, dhm, gmd,
hdb, kui, nls, win; chrysante: daf, dev,
kam, ols, raa, sib, zwo; chrysonte: vrz:;
chrysaante: wrd

harfaster: amt; harfsaster: dhm, mar;
arfstaster: wan; herfstaster: raa

weenteraster: ens, vrz

N. B. ch- meestal uitgesproken als k-.

boerenwormkruid (tanacetum
vulgare) 

boerenwoarmkroed, boerenwaorm-
kroed: wrd; boerenwormkroed: tub,
vas; boerenwöörmkroed: glb; boeren-
wormkruud: bab, daf, has, nij, nls, sib,
whr, win; boerenwörmkruud: gmd,
vol, wan, wij; boerewörmkruud: kui;
boerenwormkruid: blz, hdb, stw

boerenkroed: amt
wormkroed: dhm; wörmkroed: ssv;

wörmkruud: sjk
pierenkroed: die
perekruud: raa
bonenkroed: amt
dubbeltieskruud: vrh
knopieskruud: wan
soldoatenkneupkes,

soldaotenkneupkes: rij, vrz
hoenebloem: amt; honenbloom: amt
groot kamille: amt
pissebed: amt

In bossen in de balken te drogen tegen
muggen, in kasten tegen de motten en
in de hondenmand tegen vlooien (hev);
tegen wormen bij kippen (vas); men kan
er thee van zetten als middel tegen
wormen (omm); wie gebroeken dat vro-
ger vuur de keenders tegen de pieren
(wurmkes); met aftreksel spoelen tegen
kiespijn (amt).

moederkruid (tanacetum 
parthenium en chrysanthemum
parthenium) 

hemdekneupies: daf, hdb, wij; hemds-
kneupies: nls; hemdkneupies: nij;
hemdskneupkes: vas; hemdkneupkes:
die

moderkroed: amt; moderkruud: raa;
moederkruud: kui; moederkruid: mar

stinkende kamille: raa
kamille: blz, hdb

Bloeiende toppen worden in bundeltjes
in de deel gehangen tegen insecten en
in de kinderkamer tegen de muggen!
Het dankt de naam aan vroeger gebruik
tegen kraamvrouwenproblemen (amt).

margriet (leucanthemum) 

margriet: algemeen
gaanzebloem: die, glb, grb; ganzebloom:

amt; gaansbloom: dlt, ssv;
gansbloom: dka

grote meibloeme: hdb
grote meizoen: gmd

Ook in het wild (gmd).

bijvoet (artemisia vulgaris) 

bijvoet: dka, hdb, hol, tub, vas, vrh, wij;
bi-jvoot: ssv; bievoot: amt

bi-jvootbluumpies: has
sint-janskroed: hks
sunt-jansblome: wrd
sunt-janswortel: wrd
zoadkerels, zaodkerels: los; zoadkea-

rels, zaodkaerels: oot
artemisia: amt

Worden broekt bi-j waandelen, aj meu
in de been waren. Werd in de schone
stopt en nam de vermeujdheid weg. Ie
kreeg dan een z.g. bijvoet, vandoar den
naam (hks); volksgeloof: een blaadje
van de bijvoet in je schoen, voorkomt
vermoeidheid bij het lopen, je hebt er
a.h.w. een voet bij (wij); aftreksel van de
zaden werd gebruikt als voetenbad
tegen vermoeidheid (los); wekt eetlust
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op, bevordert de spijsvertering, stimu-
leert gal en lever. Zwangere vrouwen
mogen geen bijvoet nemen (hdb); heil-
zaam voor vrouwelijke constitutie. Bosje
bievoot in de stal houdt vliegen weg van
het vee, voor zwangere vrouwen giftig.
Anders wel koortswerend, wormverdrij-
vend (amt); tegen motten (tub).

klein hoefblad (tussilago 
farfara) 

klein hoefblad: daf, hdb, kui, raa, sib,
stw, whr; klein oefblad: gmd, has;
klein hoofblad: wij; kleen hoefblad:
alm, amt, hev; kleen oefblad: wan

hoefblad: bab, blz, vas, win; oefblad: blz,
kam; hoofblad: ssv

scheurwortel: wij
weegbree: vrz

In ne oorlog 1940-1945 wun het as tebak
gebroekt, als Amersfoortse (pruumte-
bak) en Slits (roodtabak) (amt); in de
oude tijd gebruikt in de vorm van sap
tegen huidirritatie en als gezeefde thee
tegen heesheid (amt).

groot hoefblad (petasites
hybridus) 

groot hoefblad: amt, dka, hdb, hol, kui,
oot, stw, vas, wan, whr, wij

hoefblad: blz, hdb, nij, vrh; hoofblad:
ssv; oefblad: gmd, vol, zwo

groot pereblad: sib
wilde rabarber: amt, bab, bat, daf, hdb,

raa; wilden rabarber: die; wielde
rabarber: hev; weelden rabarber: amt,
mar

loakenblad, laokenblad: mar
ridderstronken: has
Bladen lijken op die van rabarber (amt);
geneeskrachtig: thee van bladeren en

gedroogde bloemen verlicht bronchitis.
Omslagen en verse bladeren verzachten
gewrichtspijnen, wondhelend. Tinctuur
van de wortel tegen verschillende
zenuwpijnen, ook tegen stotteren (amt);
een middel tegen hoest en ontstekingen
van de luchtwegen, werkt krampoplos-
send (hdb); met wortels tot op het zand
(has).

valkruid (arnica montana)

ossenbloem: amt, sib
ossenbleumkes: amt
wollefloor: amt

Langs het Twente Kanaal groeien nog
wel zulke planten, maar langs de akkers
zijn deze door de onkruidverdelgers
grotendeels verdwenen (amt).

klein kruiskruid (senecio 
vulgaris) 

kleen kruuskroed: amt, hev
kruuskroed: dhm; kruuskruud: daf, nht,

kam, ols, vol, wij, win; kruuskruid:
stw; kruiskruid: mar, vas

kroed met pluumkes: amt
kruzemunt: hdb
kleine peerdebluumpies: has
modderpoten: wij

Oudere boerinnen benutten de plant tot
herstel van menstruatie (amt); als je ’t
plantje uit de grond trekt, blijft er
meestal een kluitje grond aan zitten
(wij).

goudsbloem (calendula 
officinalis) 

goaldbloom(e), gaoldbloom(e): dlt, ens,
glb, oot, wrd; gooldsblome: hol; goold-
blome: mar; goldsbloem: bab, bat, daf,
dev, dhm, die, hdb, hel, nij, sib, zwo;
goldbloem: alm, amt, grb, hei, kam,
nht, nij, ols, omm, raa, stw, tub, vas,
vol, vrz; goldebloeme: gmd, win;
goudsbloem: blz, hks; goudbloeme:
whr; goudsebloeme: kui

golliebloeme: bab; golleblomme: stp
goldpoesie: nij
deaventerbloom, daeventerbloom: ssv

Umme uutbundig het huus te versieren
op de verjöörsdag van de olde konegin-
ne Wilhelmina op 31 augustus (dev);
goldsbloemen wödden gebruukt umme
karren mee te vesieren, wie hebt der wè
is 'n oranje husie van emaakt op konin-
ginnedag (nij).

klit (arctium) 

grote kleveklassen: dhm
kleaverklassen, klaeverklassen: stp; kle-

verklassen: daf, nls, oot, vrh, wij; kle-
veklassen: bor, nij, vol; kleveklaste:
kam; kleffenklaste: zwo

klevekwasten: sjk, vol; kleverkwasten:
blz, wan

klassen: hev, hks, nij, ssv
kleverklisse: wrd
klisse: amt, die, has, hev, mar, rij, wrd;

klis: amt, oot, vas, wij
klitten: alm, nij
allemansgek: ens, glb, hks
dissel: hdb

Soms opgegeven als meervoud, soms als
enkelvoud. Zo veel mogelijk is de opgave
van de informanten gehandhaafd, maar als

twee woorden alleen verschillen in de slot-
n, is de meest-voorkomende variant (met of
zonder n) hierboven gegeven.

Arctium lappa: grote klis, arctium
minus: kleine klis (mar); keenders gooi-
en klissen (amt); er werd mee egooid op
kleren, maar kreeg ie ze in ’t oar dat
was een verschrikking (wan); genees-
krachtig: bladeren fijngestampt in
omslagen tegen micro-organisme bij
huidinfecties. Verzachten pijn bij insek-
tenbeten. Verse wortels (herfst), blade-
ren (voorjaar) en zaden zijn ontsmet-
tend, bloedzuiverend, tegen diarree,
voor de gal, urinedrijvend (amt).

akkerdistel (cirsium arvense) 

diesel: alb, alm, amt, bat, dhm, die, gie,
gmd, grb, hdb, hel, hev, hks, hol, los,
mar, nht, nij, ols, omm, raa, sjk, stp,
tub, vas, vol, vrz, wan, wij, wrd;
diestel: kam; dissel: bab, daf, hdb, hel,
hol, los, nij, omm, oot, wan, win;
distel: blz, dev, ent, hdb, nij, stw, vrh,
whr, zwo; dister: ens; dieselen: alm,
glb, rij

akkerdiesel: amt, dka, has; akkerdistel:
sib

fienen diesel: ssv
weldiesel: nls
zoanddiesel, zaonddiesel: vrz
vlinderdissel: nij
stekdiesel: nij; stekkeldissel: nij
stiekel: kui; stekkel: wrd
kale juffers: dhm

Met ne tange oettrekken, die krie-je er
haast nig oet, vroger met kaje (kalk-
kunstmest) eroet (amt); werd met de
“dieseltang” uitgetrokken, maar dat
lukte bijna nooit goed, groeide altijd
weer aan (nls); gezegde: distels steken,
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distels kweken, distels maaien, distels
zaaien (nht); uitdrukking: diesel meien
is diesel zeien (omm); distels steken is
distels kweken, distels maaien is distels
zaaien, distels trekken is distels stekken
of kwekken (nls); distels maeien is die-
selen zaegen, distels trekken is dieselen
wekken, distels steken is dieselen kwe-
ken (rij); diessels meeien is diessels
zeeien, diessels trekken is diessels wek-
ken, diessels stikken is diessels mikken
(stp).

speerdistel (cirsium vulgare) 

Ook de speerdistel wordt meestal met die-
sel, dissel etc. aangeduid (voor de juiste
vorm zie p. 93. Daarnaast komen de volgen-
de namen voor:

speerdiesel: amt, dka; speardissel,
spaerdissel: nij

speer: tub
kroondiestel: kam
kroon-van-christus: amt
melkdiesel: amt, nls; melkdistel: nls
stekkeldiezel: nij; stekdissel: nij
stekkel: wrd; stiekel: kui
grote diesel: amt, bat
groven diesel: ssv
putterdissel: olz
kale jonker: has
klasse: rij

Akkerdistel en speerdistel: disters, wie-
der: onbekeand (ens); met de batse oet-
stekken (amt).

knoopkruid (centaurea jacea) 

knoopkruud: daf, raa; knopkruud: win;
knuppekruud: has

ech knoopkroed: amt
roze knoopkroed: amt

korenbloem (centaurea cyanus) 

korenbloem: bat, blz, daf, dev, dhm, ens,
ent, gmd, has, hdb, hol, kam, kui, nij,
nls, raa, sib, stw, vol, vrh, wan, whr,
wij, win, zwo; koarenbloeme, kaoren-
bloeme: nij; koarenbloom, kaoren-
bloom: oot

korenbleumke: amt
roggebloem: alm, amt, dhm, dka, hdb,

hei, hel, los, nij, nls, rij, sjk, stp, wrd;
roggenbloom: alb, dlt, ssv, tub; ragge-
bloume: vrz

blauwe bloem: alm, amt, bat, dhm, hei,
mar, nls, ols, wij; blauwbloemen: daf;
blauwblomen: hel

blauwselbloeme: nij
peenksterblome: mar, rij;

pinksterblome: hol
treampse, traempse: amt, ens, glb, mar,

vrz; treamse, traemse: hev; tremsel:
ssv; tremse: bor, die, hdb, grb, hks,
omm; trems: dka, ros, tub

Twee personen zeggen: de treampse,
een persoon: de korenbloom (ens); 
treampse: de plant, raggebloume: de
bloem (vrz); geneeskrachtig: oogheel-
kunde; warm bereid aftreksel tegen ver-
moeide ogen. Gehele plant, bloemen,
zaden (juni-aug) snel drogen in de
openlucht: bloedzuiverend, urine uit-
drijvend, verzachtend (amt); uit de bloe-
men haalt men cyanine, een kleurstof
voor parfums, wol en champagne.
Huisdieren kunnen van de zaden sto-
ringen in de spijsvertering krijgen (hdb).

gele morgenster (tragopogon
pratensis) 

gelle mornsteerne: amt; gelle meun-
steerne: amt; geale mornstarre, gaele
mornstarre: has; gele morgensterre:

sib; gele morgenster: kui
mörgenstärre: daf
böksböörd: kam

Bloeit alleen ’s morgens (daf); kuije
etten (smaken naar andijvie) (amt).

paardenbloem (taraxacum 
officinale) 

peerbloom: alm, tub, vas; perebloem:
alm, amt, glb, ols, raa; peerdebloem:
bat, blz, daf, dev, dka, dlt, ens, gie, grb,
hei, hks, hol, kam, kui, nls, sib, ssv,

stw, vol, wan, whr, wij, win, zwo;
peardebloeme, paerdebloeme: dhm;
pearebloem, paerebloem: hel, nij, oot,
wrd

hoondenbloom: ens; hoondebloem: hel,
hol, rij, vrh, wrd, zen; honebloem: die,
hel, mar, nht, nij, wrd;
houndenbloom: ros; hondebloem:
dhm, hei, ols, omm, raa, whr, wij;
hondenbloeme: daf; hongenbloom:
alb

hondetonge: daf, whr
hondefoeken: nls; ondefoeken: nls
koubloume: vrz
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Kaart 9: korenbloem. De grote variatie aan woorden is in verschillende typen samengevat. Het type trems

vinden we in Twente, in de noordelijke helft van Twente tezamen met roggebloem. Roggebloem reikt ver

naar het westen, tot en met Sint-Janskooster. Daarmee is dit type ook westelijker te vinden dan blauwe

bloem, dat de middenstrook van de provincie omvat. De aanduiding pinksterbloem voor korenbloem is

in het zuiden van die middenstrook te vinden.



knienenbladen: amt; knienenblaar: olz
molsloa, molslao: daf; molsla: hev
skoapebloeme, skaopebloeme: vol
melkdiesel: alb, alm, amt, bor, dlt, glb,

vol, vrz; melkdissel: ens, nij; melk-
distel: bor

zogedistel: dev
longenbloom: vas
pistepasters: gmd
prukebolle: has

Peerdebloeme is de bloem, hondeton-
gen zijn de bladeren (hdb); de plant in
z’n geheel noemen we melkdiesel(s)
(vrz); as je pluumkes in een keer af kon-

nen poesten, da wer je honderd joar!
(amt); as kiend bleurn wi-j de pluusies
er of. Bleef er wat stoan, zoveul kinder
kre-j dan. Ei-j wel ies in bedde pist?
Nee, now bloas de pluusies er of, zoveu-
le plusies er bleven stoan, zo vake ei-j
in bedde pist (wan); vuur de knienen,
van die stengels amekaar maak wie ne
rondje (amt); in de oorlog werd de bla-
den geoogst en verkocht als molsla door
mensen uit de steden. Molsla groeide
vaak, net als witlof in de kuil, onder
molshopen, ze werd ook wel gegeten
(daf); knienen vret da geerne (amt); een
uutsteakend knienenvoer (dev).

muizenoor (hieracium 
pilosella) 

moezenoor: alm, amt, daf, die, dka, hev,
kam, mar, nij, sib, tub, whr, wij, zwo;
muzeoor: nij; muizeoor: oot, vas

moezeneurke: hol; moezenoortie: nij;
muzenoortie: nls; muizeoortje: omm

muizeoortjes: dhm; moezenöörkes: ssv
klein peerdebloempie: wan; klein pere-

bloempie: hdb
klene peerdebloeme: has
kroepende peerdebloeme: has
peerdebloeme: kui
bilsekruud: hdb

Geneeskrachtig: vers sap voor beter
gezichtsvermogen en wondbehandeling,
poeder van muizenoor kan bloedneuzen
stelpen. Gehele verse plant en sap (juni-
okt) antiseptisch voor wonden, grondstof
voor bier (amt); het kruid bevat bitter en
looistoffen. De thee van de bladen en
bloem is goed voor griep, darm- en
maagklachten en ook als oogwater (hdb).

pijlkruid (sagittaria) 

pielkruud: has, kam, sib; pijlkroed: amt;
pijlkruud: blz, gmd, kui, raa; pijlkruid:
hdb

pielegieskruud: daf
piepkruud: win
pinkroed: hev
gipskruud: nij

Het witte uut de stengel (poeder) oplos-
sen in water; det gaf ie an de kenaries
as ze nat op mest hadden (nij); het
wödden ok wè an luu egeven die las
hadden van diarree (nij).

zwanenbloem (butomus 
umbellatus) 

zwaanbloom: amt; zwanebloem: amt,
has, wan; zwanenbloeme: hdb; zwan-
nebloeme: kui

zwanebrood: kam
zwanekop: daf
ooievaarsbloeme: gmd
onweersbloem: blz

Komen vooral voor op de klei (daf);
beschermd (kui).

waterpest (elodea)

waterpest: amt, bab, blz, dev, hdb, hev,
nij, oot, sjk, vas, vrh, wij; wäterpest:
gmd

jeukkroed: amt; jökkroed: alm, die; jök-
kruud: nij; jökkekroed: mar, nij

zeenkkroed: ssv; zinkkroed: has
zuurstofplant: blz
pestroet: has
entekroos: kui

N.B. bij jeukkroed, jökkroed, zeenkkroed,
zinkkroed zijn de opgaven ook te interpre-
teren als: jeukroet, jökroet, zeenkroet,
zinkroet (roet is ‘onkruid’).

Ook zuurstofproducerende waterplant
voor de vijver (dev); rotzooi in de sloot
(hdb) (wan).

herfsttijloos (colchicum
autumnale) 

herfsttijloos: amt, blz, hdb, kui; harfst-
tieloze: whr; haifsttieloze: vrz

tielozen: amt, raa, wrd
herfstcrocus: raa
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hondebloeme

Hondebloeme, al draag ie de zonne in
’t harte,
al weev’ ie saam’n een golden veur-
joarskleed.
Het mensdom bezorgt oe allenneg
smarte,
maar draagt met ere ow bloemen-
leed.

Zie hebt eerst ow as stroatnaamdrage
of  ’eweez’n,
modern ‘ezegd, ie worden ‘ediscrimi-
neerd.
In de kraante steund het groot te 
leez’n,
de Pinksterbloeme was hoger as ie 
’e-eerd.

Ow golden zonneharte en kleur’n,
weug niet op tegen ow boerenname.
Tot troost, dat wil onder de mensen
ok gebeur’n,
doarumme dat ik met oe mi’j 
schame.

Maar de Grote Schepper  van alle 
ding’n,
bracht ok ow voort op de darde dag.
Wie zol dan toch onder de starve-
ling’n
ow achteruut zetten en met welk
gezag?

Dieks Makkinga (dialect van Ommen)



tulp (tulipa) 

tullepe: dev, kam; tulpe: daf, dev, dhm,
gmd, hol, kam, kui, mar, nij, nls, raa,
sib, vrz, whr, win, wrd; tulp: alm, amt,
bat, blz, ens, hdb, stw, zwo

gewone vogelmelk 
(ornithogalum umbellatum) 

vogelmelk: amt, bab, daf, die, has, hdb,
hol, nij, nls, stw, vas, vol, wij, win, zwo;
voggelmelk: ens; vöggelmelk: dka;
veugelmelk: amt, wan; voegelmelk: kui

vögeltiesmelk: kam
honenblad: amt
morgensterren: die, oot, wij
marnesteernties: sjk
zeesterre: nij
zuidenwindlelie: vrh
gröslelie: nij
wilde siepelties: hdb
siepelkes: amt
roggeblomen: hks
nakend mannegie: hdb

Kippen eten graag honenblad (amt);
beschermde plant, die vaak wordt
wisseld met vogelmuur (stellaria media)
waarop de kippen verzot zijn (amt).

hyacint (hyacinthus) 

hyacinte: daf, dev, hdb, kui, mar, nls, ols,
raa, sib, vrz, hyacint: alm, amt, bat,
blz, dhm, ens, gmd, stw, win, wrd, zwo

wiele hyacint: amt
paaslelie: dhm

blauwe druifjes (muscari
botryoides) 

blauw druufkes: amt, tub; blauw drufie:
vrz; blauw druifien: win; blauwe

droefies: bab, hdb, nls, sib, vrh, whr;
blauwe druufkes: alm, dev, ens, hol,
vas, wrd; blauwe drufies: daf, dhm,
hdb, hei, kui, nij, nls, stw; blauwe
druifjes: bat, blz, gmd, zwo

druvien: kam
stiefselblumke: mar

lelietjes-van-dalen 
(convallaria majalis) 

lelietjes-van-dalen: alm, amt, bat, blz, daf,
dev, die, ens, ent, gmd, hev, hol, kui, nij,
nls, omm, oot, raa, stw, vas, vrh, wij,
win, zwo; lelegies-van-dalen: whr 

lelietjes-der-dalen: dka, hdb, hol, nij,
wrd

lelies-van-dalen: bab, dhm, hel, sib, wan
lelieties: kam
boslelietjes: nij
dalkroed: wrd; dalkruud: wrd
meibluumpies: has
meiklökske: hks
bruidsbluumpies: has
witte musse: has

Roekt fien, symbool van geluk.
Geneeskrachtig: bladeren, bloemen
(april-mei) bij het begin van de bloei,
drogen in het donker, hartfunctiesver-
beterend, urineuitdrijvend (amt); wordt
en werd toegepast bij hartziekten. Uit
de bloem wordt een etherische olie
gewonnen voor parfum, zeep en lotions.
Gedroogde bloemen werden toegevoegd
aan snuiftabak (hdb).

salomonszegel (polygonatum) 

salomonszegel: amt, bab, bat, blz, die,
hdbhol, kui, nls, raa, stw, wan, wij,
zwo; saalmonszegel: nij; salomons-
zeggel: dka

salomonskroed: hev

motte-met-biggen: daf, grb, hdb, hei,
hel, nij, nls, rij, vrh, wij; mot-met-big-
gen: nht, vas; mot-mit-biggen: stw

mot-met-bigkes: ssv
motte-met-keune: hev; motte-mit-

keune: stp
biggenkruid: oot
arremoedebluumpies: has

Greuit onder buske in de ska (amt);
beschermde plant, bessen zijn giftig
(amt); geneeskrachtig is de wortelstok
(in de herfst): bloedstelpend, verlichting
bij kneuzingen (amt); kump ier niet
veur, alleen op oge zandgrond (has).

gladiool (gladiolus) 

gladiool: alm, bat, blz, daf, dev, dhm,
ens, gmd, mar, vrz, stw; gladiole: amt,
bab, hdb, hol, kam, nij, nls, ols, raa, sib,
vol, vrh, vrz, wrd; gladioele: win, zwo

sneeuwklokje (galanthus 
nivalis) 

sneeklökken: alb, alm, vas, wrd; snee-
kleukske: hev; sneeklökske: amt, ens,
glb, hol, mar, oot; sneeklökkie: dhm,
hei, hel, nht, nls, ols, raa, vrz, zwo;
sneeklokkie: hdb; sneeklökkien: vrz;
sneeklokkien: win; sneejklöksken:
dev; sneeuwklökkie: kam; sneeuw-
klokkie: sib; sneeuwklokje: bat;
sneeuwklokjen: blz; sni-jklokkie: bab,
hdb, nls, whr; sni-jklökkien: gmd; 
sni-jklokkien: bab; snijklokkie: vrh;
snijklökkien: vol; snijklokkien: stw;
snijklokjen: kui

neakend eersien, naekend eersien: hel;
näkend eersie: hei, wij; nakend ear-
sien, nakend aersien: nij; nakend eer-
sie: daf, grb, hdb; nakend eersken:
dev; nakend eerske: ros

bloot eerske: amt
iesbrekkerke: ens
maansteenties: stp

narcis (narcissus) 

narcisse: amt, daf, dev, hev, kam, sib,
wrd; narcis: alm, bat, blz, ens, gmd,
hdb, kui, stw, win, zwo

paasbloem: hol, ols, raa, vrh, vrz; poas-
bloeme, paosbloeme: dhm; poaske-
bloom, paoskebloom: ens

poaslelie, paoslelie: dhm
tielozen: bab, die, gie, hks, mar, nls, sjk,

vrz, wan, wrd; tijloos: alb

clivia (clivia)
clivia: algemeen; cliwia: wtm
boerenkarstroze: has

gele lis (iris pseudacorus) 

gele lis: blz, nls, oot, stw, wan, zwo; gele
lisse: gmd, has, sib, whr; gelle lis: alm,
amt, dka, hev, nij; gelle lisse: amt,
dhm, hdb, hev, nij; geale lis, gaele lis:
daf, wij, win; geale lisse, gaele lisse:
dev; gelle lies: hev; gele leuze: hdb

gele plomp: kui
lis: blz, los, omm; lisse: bab, hol, kam;

lissen: bat, hdb, vol, vrh
liske: tub
löös: dlt; luis: ssv; leus: vas, wrd
leusen: hdb
leusbloom(e): die, hev, mar; leawsblou-

me, laewsbloume: vrz
lisdodde: hel, wrd
tierleus: olz
flaarken: gie
waterlelie: has, hks, nij
watertulpen: dhm
tulpen: dhm, hdb
pinksterblomme: stp
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Volksname: waterlelies (has); genees-
krachtig: wortelstok gedroogd als braak-
middel (alleen door arts voorgeschre-
ven) en tegen hoofdzeer. Met ijzervijlsel
levert de wortelstok inkt (amt); vrogger
zei men pinksterbloeme umdat ze
ongeveer mit Pinkstern bluien (wan); de
vruchten zijn keugies (gie); de wortel-
stok is bitter en giftig. De bloemen leve-
ren een gele kleur bij verven van stof en
wol. Gedroogde wortelstok wordt
gebruikt als niespoeder (hdb); gelle
lisse: vroeger tulpen (hdb).

krokus (crocus) 

crocus: algemeen
crocusbloempie: sib

greppelrus (juncus bufonius) 

russe(n): bab, bat, gmd, has, hdb, hol,
kam, nht, nij, nls, ols, omm, stp, stw,
vol, vrz, wan, whr; russchen: dhm,
hdb, vrz; ruske(n): alm, daf, dka, hdb,
nij, rij, ssv, tub, vas; ruuske: los

pikkeruske: amt, mar; pikruske: glb,
hev, hks; pikkereuske: amt

pikgreus: amt
greppelrus: amt, oot
biezen: bat, hol, nht

We vlechten mit drie russen een kraan-
sie mit madeliefies ertussen (wan).

pitrus (juncus effusus) 

russe(n): bab, blz, bor, daf, grb, hdb, hol,
kam, nij, omm, raa, vol, vrh, vrz, wan;
russchen: hdb, vrz; ruske(n): dka, nij,
ssv; russchen: vrz

pikrussen: hdb; pikruske: ens, hks
pitrus: amt, dka, oot
pitruske: die, rij

biezen: hol
vennegrös: has

Worden of werden wel eens gebruikt als
transportkanaaltjes voor olie in de
weverslampjes (hdb).

biezen (scirpus lacustris) 

beuzen: alm, amt, ens, glb, mar, vas, whr,
wrd; bezen: bat, die, mar; biezen: blz,
bor, dev, dlt, ent, grb, hel, kui, nij, omm,
raa, ssv, vrh, whr, wij; bieske: dka;
buzen: gie, gmd, grb, has, hei, hel, olm,
sjk, stw, vol, wan, zwo; buizen: vrz

russe(n): bab, hol, nht, raa; ruske(n): dlt,
tub

pikkeröske: goo
reet: dka, hks, oot, tub; riet: nht, win
tenen: los

gras  (gramineae) 

grös: alb, alm, bab, bat, daf, dev, die, dlt,
ens, gie, glb, gmd, grb, has, hdb, hei,
hel, hks, hol, kui, mar, nht, nij, nls, ols,
omm, oot, raa, ros, sib, ssv, stp, stw,
tub, vas, vol, vrh, vrz, wan, whr, wij,
wrd, zen; grus: amt, blz, dhm, dka,
hev, rij, stw, win, zwo; greus: amt

Een tossen is een graspol (nij)

Bekende grassoorten zijn varkensgras (poly-
gonum aviculare), (engels) raaigras (arme-
ria maritima), krophaar (dactylis glomera-
ta), helmgras (ammophilia arenaria).

Vearkengrös tegen suikerziekte (vas);
timothee ter decoratie (omm); cultuur-
goede weidegrond: engels raaigrus, itali-
aans raaigrus, ruw-beentgrus, timotee-
grus (amt); in Genemuiden was alles
“grös” (gmd).

(gras)spriet 

spier: alb, alm, amt, bat, dhm, die, dlt,
ens, glb, grb, hks, mar, nij, ols, omm,
tub, vas, vrz, wrd, zen; spiere: stp

spiertien: nls; spiertie: daf, dhm, gie,
hdb, hei, nht, omm, vrh; spierken: rij,
ssv; spierke: hol, ros; spiergie: vrz

spriete: bab, dev, gie, kam, sib, vol, wan,
wij, zwo; spriet: bat, blz

sprietien: gmd, has, win; sprietie: hel, nij,
vrh, whr; sprietjen: kui; sprietke: oot

halm: amt, whr; alm: blz, wan
halmpie: hel
oare, aore: nij
oor: amt

De bovenstaande woorden staan doorgaans
in combinatie met grös etc. Daarnaast
komen voor (gras)spriet nog voor:

grös: raa
grussien: kui

Sneed men vroeger de grashalmen wel af
om ze te verkopen? 

• ja: dhm, kam
• nee: bab, dev, nls, vrz

Alleen beverties (trilgras) (kam); opa
deed dat, niet om te verkopen maar
alleen om de pijp schoon te maken
(dhm); nee, zo ärm wazzen wie noe ook
weer niet (dev).

trilgras (briza)

beverties: daf, gmd, kam, ols, raa, wij,
zwo; beverdies: nls; beverkes: mar;
bevertjes: hol, nij; bewwerkes: dlt

bevertiesgrös: hei, kam, wij; beverkes-
grös: vas

trilgös: ens, has, hdb, win; trilgreus:

amt; trilgrus: amt
brinkgreus: amt; brinkgrus: amt, hev
steengrus: amt
grus: blz

zachte dravik (bromus 
hordeaceus)

drepse: alm, hel, mar; dröpse: hol, uls;
drupse: glb

dravik: amt, wij
zachten dravik: amt
watergrus: amt
wollig zörggrös: has

kweek (elytrigia repens) 

kwek: alb, dka, ens, oot, ros, ssv, tub,
vas; kwekke: amt, dev, hks, hol, nht,
nij, vrz; kwekken: bab, daf, hei, ols,
omm, raa, sib, wij, win; kwekkel: dhm,
die, grb, hdb, hel, hol, mar, nij, rij, wrd;
kwekkoe: bat, hol, nht; kwekko: ols;
kwekwe: alm, amt, bor, die, dlt, ens,
hks, mar, ssv; kwekwer: los; kwekver:
los; kweek: gmd, hdb, nls, vrh; kweke:
has, stw, wan, whr; kweken: has, hdb,
sib, sjk, vol, vrh; kwekje: glb

kwekkelgrös: hel, nij; kwekwegreus:
amt; kweekgrös: has; kweekgras: kam

kroamkwekkel, kraomkwekkel: hev
wild grös: blz

Werd als schoenveters gebruikt. Door
het voer gemengd geeft het aan
paardenhuid een satijnglans.
Geneeskrachtig: tegen hoofdpijn, bloed-
zuiverend, verzachtend (wassen, in de
zon drogen) (amt); bi-j het wieden
zeden wi-j: knop-knop-knop morgen
stomen wi-j weer op (wan); moeilijk uit
te roeien onkruid in vooral aardappelen
wordt nu wel met bestrijdingsmiddelen
beheerst (hdb).
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oot, wilde haver (avena fatua) 

wele hawe: amt; weel hawe: alm; wele
haver: mar, wrd; wiele haver: amt;
wilde haver: bat, daf, nls; wilde häver:
raa; wilde eaver, wilde aever: stw;
wilde oaver, wilde aover: blz

flogge aver: has
kruupoaver, kruupaover: blz
haver: win
havergrus: dhm
ootgrus: amt
oot: amt, die, hdb, mar
zachte dravik: dhm
Oot is de boer zienen dood (mar).

slofhak (anthoxantum 
aristatum)

slofhakke: amt, bat, die, hev, hks, nij,
nls, wrd; slofakke: has; slofhak: glb;
sloefhekke: hev

gaansmiel: vas; ganzemiel: has; gaanze-
meel: hdb

meile: mar
moezenstättie: raa
vrouwenoar, vrouwenaor: has
grös: daf, hdb, los
pietse: omm

Groeit tussen de halmen van de rogge,
is meestal vochtig. De zaadjes lieten
zich vroeger bij het winnen van de
rogge moeilijk scheiden, het waaide niet
weg (hdb); in slechte rogge had het de
kaans um te greuien (amt).

witbol (holcus)

aanties-en-ennegies: sjk

struisgras (agrostis) 

kroepend struisgreus: amt; kroepend

struisgras: mar; kroepend struusgras:
sib; kroepend struusgrus: zwo

(fien) vaarkengrus: amt; verkengrös: tub
buntgrös: die
bentepollen: has
brinkgrus: hev
dropsgrus: hev
tuintjesgrös: ssv
wild gras: whr
grös: daf, hdb, los; greus: stw
broene meelde: nls
broene melle: nls
roet: win
kwekkenge: ent
eurkesaartjes: amt
weendhalm: amt

riet (phragmites australis) 

riet: bab, blz, daf, dhm, gmd, has, hdb,
hei, kui, nij, nls, sib, vol, vrh, wan,
whr, win, zwo; reet: alb, alm, amt, bat,
dev, die, dka, dlt, ens, glb, hel, hev,
hks, hol, los, mar, nij, ols, oot, raa, rij,
ssv, stw, tub, vas, wij, wrd; reit: vrz,
reat, raet: ros

bladriet: has

De ie langgerekt uitspreken (daf, dhm,
hdb, nij, nls, wan, whr, win); bi-j bladriet
blef het blad veur het grootste gedeelte
anzitten, bi-j gewoon riet vallen ’s win-
ters de bladen of (has); greuit meest in
het water (amt); pluim heet reetsegare
(wrd).

pijpenstrootje (molinia 
caerulea) 

piepenstreutke: glb; piepenstreuken:
amt, mar; piepestreuke: amt; piepen-
streutje: amt; piepenstreugie: nij; pie-
penstreugien: vol; piepestrogien: bab,
stw; piepestrogie: bab, hdb; pie-

pestreugien: has; pupestrogien: kui;
pupestrogie: gie; piepestrootjen: dev;
pijpestrootje: dhm, hol, oot, raa

piepenstro: die, nij, tub; piepestro: dhm,
sib; piepkesstroa, piepkesstrao: ssv

puperaggers: gie
bente: hdb, sib, vrh; beunte: stp; bunte:

grb, hdb, nij, omm; bjön: vrz
bentegrös: nls; buntgreus: amt; bunt-

grös: omm; buntgras: vrh, whr; bunte-
grös: dhm; beuntegrös: nls; beujtgrös:
vas; bujtgrös: vas

bentespier: hdb; bjönspier: vrz
bentepollen: whr
bleuiend grös: hol
oekgrös: hks
rietgrös: has
sekgrös: amt; zekgreus: hev
grus: blz; grös: los
mearelspier, maerelspier: hks; meilen-

spier: nij; mellenspier: amt; mielen-
spier: tub

miel: vas
bamboepeule: amt

Wordt gebruikt om de pijp en de olie-
lamp aan te steken - stonden in bosjes
gebonden naast de open haard (hdb);
voor laange goudse piepe met kupke, in
tabaksdeuze (amt); werd gebruikt als
pijpenreiniger (blz).

hanenpoot (echinochloa 
crus-galli) 

hanepeut: glb; hanenpeut: tub; hane-
peute: nij; hanenpöte: vrz; hanepoten:
dev, dhm, sib, win; anepoten: has,
wan; änepoten: gmd ; hanepeuten:
amt, hev

hanenpootgreus: amt
hanepoot: amt, bat, die, hdb, hol, omm,

oot, raa, vrh; hänepoot: ols
grös: blz, hdb

breed grös: nij, omm
breakgrös, braekgrös: daf
voegelpoot: glb
veugelvoot: amt; vöggelvoot: alb; vog-

gelvoot: dlt, vas; voegelvoot: ssv
veugelgood: rij
wilde bookweit: rij
wilde gaste: kam

In de mais. Eiwitrijk voedsel werd door
veeartsen geplukt voor de zieke koe
(hev); uitroeien!! Dat tuig (dev).

eendenkroos (lemna) 

entenkroos: hdb, ols; entekroos: bab,
kui, stw, wan, whr; äntenkroos: wij;
äntekroos: daf, win; eantenkroos,
aentenkroos: dhm, hel; eandenkroos,
aendenkroos: alm, amt, die, glb, hev,
mar, nij, rij, sib, ssv, vas, vrz, wrd; ean-
dekroos, aendekroos: vol;
endenkroos: dlt; eendekroos: blz;
antekroos: kam; antekreuze: has

kroos: bat, bor, daf, dev, dhm, hdb, hel,
hks, hol, los, nls, omm, oot, rij, vrh,
vrz, zwo; kreuze: gmd

aandevlot: gie; entevlot: wan
kikkervlot: sjk, wan
kikkerbeet: wrd
kikkerdril: amt
kikkerrit: stp

N.B. de d van eandenkroos, eendenkroos
wordt meestal niet uitgesproken.

Mien hond dacht jören geleden, dat het
gewoon grös was en zakte erdoor (dev).

grote egelskop (sparganium
erectum) 

groten egelskop: amt; grote egelskop:
blz, raa
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egelskop: daf, has
paampendulen: sjk
varkendulen: sjk

lisdodde (typha latifolia) 

lisdodde: alm, amt, blz, daf, ols, raa, sib,
whr, win, zwo

lisblome: amt
waterlis: alm
lissen: bor
leusbloom: amt
leus: wrd; luus: hel
stoeseboute: kui; stoezebolte: gie; toeze-

bolte: bab, hdb, wan; tuzebolte: gmd;
toestebolte: has, kam

toezebollen: daf, hdb, nls, vrh, wij
laampenpoetser: hol; laampepoetser:

nls; laamppoetser: raa; laampen-
poester: vas; laampepoester: amt;
lamppuuster: amt; lampepuuster:
hev; laampenpuuster: ens, ssv

reetplume: dhm, mar
reetsigaren: hol; rietsigaren: daf, nij,

omm
sigaren: bat, glb, hdb
reet: tub
dulen: daf, sjk, vrz
dunen: vrz
bollenpeters: nij, rij
pallepiester: stw
fopers: die
kattenstert: ros, vas

Veel benamingen voor de hele plant worden ook
gebruikt voor de bruine, sigaarvormige aar: 

stoezebolte: blz; toezebolte: bab, sjk, stp,
vol; tuzebolte: gmd; toestebolte: has

toezebollen: daf, hei, nls, win
laampeglaspoetser: whr 
laampenpoetser: dlt, vrh; lampenpoet-

ser: bat, hei; laampepoetser: nls; lam-
pepoetser: hdb

laampenpoester: vas; laamppoester:
raa; laampenpuuster: alb, hks, ssv;
lampenpuister: die

reetsigaren: hol, wrd; rietsigaren: blz,
kui, vol, wij

sigaren: alm, amt, bat, bor, daf, dev,
dhm, glb, hdb, hei, hel, kam, nht, nij,
nls, omm, stw, tub, vrh, wan, wij

dulen: vrz
dunen: vrz
bollenpeters: ent, rij
kattenstet: zen
plume: dhm, mar
piepenpörker: ols
negerpielen: nls

Laampeglaspoetser: vroeger (whr);
negerpielen (negerpenis): door de jeugd
van nu (nls).

wollegras (eriophorum 
vaginatum) 

wollegrös: dev, dhm, gie, kui, nls, sib,
wan, whr, zwo; wolgrös: die, has, ssv;
wollegreus: amt; wolgreus: amt; wol-
legras: blz, dhm, oot, wij

wollepluus: dev
ketoengrös: olz
pluzegrös: amt, hev; pluusgrös: has
pluus: hdb, vrh; pluze: vrz
plusies: hdb
venepluus: has, omm, whr; veenpluus:

bab, daf, kam; veenpluis: blz; venne-
pluze: hev, hks, nij, wrd; vennepluus:
ens, hdb; venpluus: glb, vas

vennepluzie: nls; venpluuske: los
venegrös: has
ketoenpluus: nij
ketoenplante: nij
witte pluzie: nls
witte wieven: grb
pluusbloeme: wan
kepok: hdb

Er zaten altijd kleine zwarte diertjes in
(hdb); men vertelde aan kinderen wel
dat dit de armpjes waren van de overle-
den (ongedoopte) kindertjes, die boven
het water uitstaken, zo herinnert één
persoon zich (nls).

zegge (carex) 

zegge: amt, bab, daf, kam, nij, nls, sib,
sjk, stw, vas, wan, wij; zägge: gmd;
zek: ssv

zeggegreus: amt; zekkengrös: vrz; zek-
greus: hev; zekgrös: hel

zeggepol: die
skarpe zegge: has
grös: blz, hdb, los
hard grös: tub
pikgreuske: amt, hev
bentepulle: gie
hazenbrood: hdb
kievitskoppies: sjk

Alles greun van de zegge op de lege
groond (amt); dan is er het woord kof-
fieboontie of roggebrood of roggegrössie
voor een lage zeggesoort (nls); kievit-
koppies: zandzegge (cyperaecca arena-
tia) (sjk).

orchis (orchis) 

orchidee: algemeen
orchis: amt
kievitsblome: hev

Beschermde plant (amt); genees-
krachtig: knollen na de bloei tegen diar-
ree, vermoeidheid, voor herstel (amt).
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beest, dier

dier: bat, daf, dev, gie, gmd, grb, hdb,
hei, hel, nht, nij, nls, olm, raa, sch, sib,
sjk, stp, stw, vol, vrh, whr

deer: alm, amt, ens, ent, glb, hev, hks,
hol, goo, rij, ros, tub, vas, vrz, wrd

dear, daer: die, mar, oot, ssv
biest: bab, daf, has, nls, omm, sjk, wan,

wij, zwo
beest: blz, dka, glb, kam, kui, los, nij, ols,

raa, wij
beast, baest: dlt

Soms kunnen de woorden dier en beest door
elkaar worden gebruikt, maar vaak is er een
verschil: 

Met ‘biest en biesten’ worden doorgaans
koeien bedoeld (grb); beest bint koeien,
wildere dieren bint deers (glb); beeste
zijn koeien (hks); deer is groter (goo);
‘biest’ of ‘biesien’ kan wel, maar is min-
der gebruikelijk, ‘biest/biesien’ wordt
doorgaans voor kleinere dieren gebruikt
(gmd); bij ‘beesten’ denken we aan koei-
en (alm); iets met vleugels krijgt eerder
die aanduiding ‘besien’ (kam); een
‘klean beesje’ is een kleine koe.
‘Beesten’ zijn koeien, vgl: bie de slager
heel ie een kilo beestevleas (ent); bij
koeien spreekt men van ‘biesten’ (hei);
‘beaste’ zin koeien (hol); ‘beest/beast’
gebroek wie vuur koeien (ros); ‘beest’ is
ne koo (ens); Vieh: Huusdiere, Bestie:
gefoerliche wilde Diere, Tiere: alle ande-
ren Diere (sch); ‘beesten’ zijn bij ons
koeien (blz); ‘dier’ iets deftiger (blz); het
verschil is gelegen in de grootte (bab);

insecten wordt nich as ‘deers’ anduud
(amt); ‘beest’ is een koe, ‘deers’ alle
andere dieren (dhm); ‘beest’ is meestal
niet zo positief (dka); ‘beest’ (ouder)
klinkt nu ongunstig, ‘dier’ heeft een
gunstiger betekenis, maar: de beesten
staon op stal (stw); bij ‘beest’ wat nega-
tiever gevoel (vas); van een koe wordt
gezegd: ‘een best biessie’ of  ‘maeger
biessie’ (stp); een ‘beest’ wekt de
indrukt iets groots te zijn (whr); met
‘beessie’ bedoelt wie ok väke een insect
(wij); bij kleine dieren liever: ‘beessie’.
As wie zegt: ‘de beeste bint al weer
buten’, wordt bedoeld: de koeien zijn al
weer buiten (wij); meestal wordt
‘dear/dearken’ gebruikt. Bij ‘beest’ wor-
den koeien bedoeld (ssv); in
Vriezenveen worden alleen koeien ‘beis-
te’ genoemd (vrz); een ‘beest’ is ne koo,
een ‘dear’ is elk aander dear (dus beest
of dier) (wrd); ‘beest’ is een koe (nij);
beide woorden worden even afwisse-
lend gebruikt als in het Nederlands:
‘tamme biesten-dieren/wilde biesten-
dieren’. Wel wordt heel specifiek het
woord/begrip ‘de bieste’ voor het vee
gebruikt, waarbij in de eerste plaats het
rundvee wordt bedoeld, ‘biestekoper’:
veehandelaar, ‘biestemark’: veemarkt
en ter onderscheid daarvan de ‘peerde-
koper’ en de ‘peerdemark’, ‘biggenko-
per’ en ‘biggenmark’. Maar men zegt:
‘het vee mut voer hebben’, of ‘de bieste
mut nog voerd worden’, dus ‘vee’ en
‘bieste’ wordt ook door elkaar gebruikt
(nls); aw hellig beent proate vi-j van ’n
‘dear’ (mar); ‘beeske’ is vaak een kleine
koe (oot); ‘een klean beestje’ betekent

een kleine koe (rij); in Stad-Hardenberg
kan het beide. Buiten het centrum is
een ‘biest’ een koe (hdb).

wilde dieren

wilde dieren: bat, daf, dev, gie, gmd, grb,
hdb, hei, hel, nht, nij, nls, olm, raa, sib,
sjk, stp, stw, vol, vrh, whr; Wilde
Diere: sch; wilde deers: goo, tub, vas;
wilde dears, wilde daers: die; wielde
dears, wielde daers: oot; wiele deers:
alm, amt, ent, hev, rij; weelde deers:
ens, hks, hol, ros, vrz; weelde dears,
weelde daers: ssv; wele deers: alm,
amt, glb, vrz, wrd; wele dears, wele
daers: mar

wilde biesten: bab, daf, has, nls, omm,
sjk, wan, wij, zwo; wilde beesten: blz,
dka, kam, kui, nij, wij; wilde bieste:
omm; wilde beeste: nij, ols, raa, wij;
wilde beast, wilde baest: dlt; wilde
beest: los; wele beest: dka, glb

klein beestje

klein besie: hei, nht, olm, raa, vrh; klein
besien: kam, kui, ols; klean besie,
klaen besie: hel, nij; klein beesje: alm,
bat, mar; klein beesjen: blz; klein
beestjen: dev; klean beestke, klaen
beestke: ros; kleen beeske: los; klein
beastke, klein baestke: dlt; klean
beeske, klaen beeske: oot; klein
biesie: daf, nls; klein biesien: has

biesien: nls 
klean dearken, klaen daerken: alm, ssv;

klean dearke, klaen daerke: oot; kleen
dearken, kleen daerken: dka; klean
deerken, klaen deerken: ens, wrd;
klean deerke, klaen deerke: ens, hol;
klein deerke: dka; klean dirken, klaen
dirken: ent; klein deertien: vrz; klein
deertie: dhm, vrz; klein diertien: bab,
gmd, kam, stp; klein diertie: bab, gie,
grb, hdb, omm, sib, vrh, whr; klean
diertie, klaen diertie: nij; kleen deer-
ken: dka; kleen deerke: dka; klean
deer, klaen deer: bor, glb

deerke: goo
klein ding: amt, die, hks
klean kriegelding, klaen kriegelding: nij
hennig ding: tub

ongedierte 

ongedierte: bab, bat, blz, dev, dhm, dlt,
gie, glb, gmd, grb, has, hdb, hei, hel,
hks, kam, kui, nij, nls, ols, omm, raa,
sjk, stw, vol, vrh, wan, whr, wij, win,
zwo; ongedeerte: alm, amt, bor, dka,
ens, goo, hol, rij, tub, vas, vrz, wrd;
ongedirte: ent; ungedeert: los; onge-
dearte, ongedaerte: mar, oot, ssv

gedierte: nij, whr
kroepend ongedierte: kam
kroepend gedierte: kam
kroepedeers: ens
kroeperties: olm
kroepspul: los
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onderkroepsel: vas
ongemak: amt, daf, die, dka, ens, glb,

hdb, hel, hev, olm, rij, ssv, vas, vrh;
oongemak: dka, wrd

biesies: daf, kam, nls; besies: nht
wörmpies: daf
wörme: hol
lästige Diere: sch
gespuis: daf

Ook wel: d’r zit gevreat / vreaterieje in
de greunte (wij).

larve 

larve: algemeen; lurve: amt; lärve: gmd;
larwe: hel

moaden, maoden: blz; maden: hol;
meanen, maenen: olm, stp

worm: alm, ens, hdb; wörm: amt, los,
ssv, tub

wörmpien: kui; wörmpie: nij
ongemak: rij; oongemak: wrd

Bij lelies: ’t leliehaantje, een rood kever-
tje (alm); de bulten heten eltenpuuste
(mar); van ’n Coloradokever hewwe bie
doezenden oet de eapeln egadderd
(ent); het is allemoal oongemak (onge-
dierte) (wrd).
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worm  

piere: amt, bab, bat, daf, dev, dhm, hdb,
gie, gmd, goo, has, hei, hks, hol, nht,
nij, nls, olm, ols, omm, raa, sib, sjk,
stp, stw, vrh, wan, whr, wij, win; pier:
alm, bor, dka, ens, ent, glb, grb, hel,
mar, rij, vrz, wrd

pierewörm: dka; piereworm: los; pier-
worm: tub, vas; pierewoorm: glb; pier-
woarm, pierwaorm: ssv

pielewörm: dka; pieleworm: sch; piel-
woarm, pielwaorm: dlt; pielewoarm,
pielewaorm: ros

wurm: blz, kui, zwo; wörm: daf, dev,
dka, gmd, grb, hdb, kam, nls, omm,
vol; worm: has, hdb, mar, rij, whr,
wrd; woarm, waorm: ssv

Pier wordt weinig gebruikt (vol).

De bovenstaande woorden kunnen ook
gebruikt worden om de regenworm (lumbri-
cida) aan te duiden; daarnaast komt voor: 

reagenpier, raegenpier: wrd
reggenworm: tub, vas
reagenworm, raegenworm: bat, daf, dka,

mar, nij, ols, sch, wrd
regenworm: amt, dhm, gmd, grb, has,

kui, nls, olm, rij, stw, vol, win
Mellworm: sch
rooie piere: hdb
strontpier: alm

In de bovenstaande samenstellingen geeft
de cursieve druk van worm aan dat de
klankvorm van dit woorddeel niet nader is
gespecificeerd; zie voor de juiste vorm het

lemma ‘worm’, hiernaast. Dat geldt ook
voor de samenstellingen die in de rest van
dit hoofdstuk volgen.

De woorden pier(e) en worm worden ook
voor een worm in een appel gebruikt.
Daarnaast zijn de volgende specifieke bena-
mingen in gebruik:

pieresteek: gmd
piersteker: has
pierstekkeling: grb
appelpiere: hol, kam
appelworm: amt, dka, kui, ssv, tub
fruitworm: olm
Obstworm: sch
vruchmade: raa

Als regel noemt men de worm niet,
maar wat hij aanricht: ‘die appel is pie-
rig; pas op dat is een pierige appel’ (nls).

Ook de volgende woorden zijn als een
omschrijving van het eindresultaat opgege-
ven:

pierig: goo, hel, nij, win, wrd
pierstekig: gmd, wan; pierstekkig: nij;

pierstekkerig: hdb; pierestikkerig: bab,
gie

piermottig: amt, ens, wrd; piermoatig,
piermaotig: alm

pierrottig: amt, hev
piermot: glb
pierrot: gmd
wurmsteek: kui
wörmstekerig: vol; wormstikkerig: gie;

wörmstekkig: omm; woarmstekkig,
waormstekkig: dlt

houtworm 

holtworm: bab, bat, daf, dev, dhm, die,
dka, goo, grb, hdb, hei, hel, nht, nij,
nls, olm, ols, omm, raa, sch, sib, tub,
vas, vrh, vrz, win, wij; oltworm: gie,
gmd, has, kam, sjk, stp, stw, vol, wan,
zwo; hoaltworm, haoltworm: dka, dlt,
ens, glb, los, mar, oot, whr, wrd;
hooltworm: alm, amt, bor, ent, hks,
hol, rij, ros, ssv; outwurm: blz; hout-
worm: alm, kui

worm: rij, vrz

lintworm (plathelminthes
cestoda) 

lintworm: alm, amt, bab, bat, blz, dhm,
die, dka, dlt, ent, gmd, grb, has, hdb,
hei, hel, hol, kam, kui, nht, nij, nls,
olm, ols, omm, raa, rij, sib, sjk, stp,
stw, vol, vrh, wan, whr, wij, win;
leentworm: alm, amt, ens, glb, goo,
hks, los, mar, oot, rij, ros, ssv, tub, vas,
vrz, wrd; lientworm: amt, bor

Bandworm: sch

Zo mager, ie kan wel 'n lintwörm heb-
ben (omm); bloaswörm: larve van de
lintworm (grb).

bloedzuiger (hirudo 
medicinalis) 

bloedzoeger: bab, daf, gie, gmd, has,
hdb, kam, nls, olm, omm, raa, sib, sjk,
stp, vol, vrh, wan, whr, win; bloodzoe-
ger: amt, die, dka, glb , hel, hks, los,
mar, ols, sch, stw, tub, wij; bloodzuger:

alm, amt, bat, bor, dev, dhm, dlt, ens,
ent, goo, hel, hol, oot, rij, ros, ssv, vas,
wrd; bloedzuger: blz, dka, grb, hei, kui,
nht, nij; bloudzuger: vrz

teek: alm, amt
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spin (araneae) 

spinne: bab, dev, gie, goo, kam, kui, nht,
nij, nls, olm, ols, omm, sib, sjk, stp,
stw, vol, vrh, wan, win, wrd, zwo; spin:
bat, blz, dka

spinnenkop: bor, ens, glb; spinnekop:
amt, bab, daf, dhm, die, dka, dlt, ent,
gmd, grb, has, hdb, hei, hel, hks, hol,
kam, los, mar, nht, nij, nls, ols, omm,
oot, raa, rij, sch, stp, vol, vrh, vrz, whr;
spinkop: alm, amt, dka, hks, ros, ssv,
tub, vas

langpoot: tub

In de gevangenis krijg je brood met
zeep en spinnekoppen te eten (gmd).

spinnenweb

spinnenweb: wrd; spinneweb: bab, bat,
dhm, die, dka, ent, glb, hdb, hel, hol,
kui, nht, nls, ols, ros, sjk, wan, whr,
wij; spinnewebbe: bab, hel, raa, win

web: nij, olm, rij
spinnenrag: goo; spinnerag: dev, dhm,

die, gmd, grb, hdb, hel, sib, sjk, vol,
vrh, wan; spinrag: blz, dka, gie, kui,
los, nij, omm

rag: blz, bor, daf, hol, olm, rij, stw
spinnenkoppennust: ens; spinnenkop-

pennus: amt, glb; spinnenkoppennös:
mar; spinnekopnöste: bat, wrd; spin-
nekoppennöst: dlt, hei, hks, sch; spin-
nekopnös: ols; spinnekopnös: hdb;
spinkoppennöst: tub; spinkoppennus:
alm, ssv; spinkopnust: dka, vas; spin-
kopnös: alm

spindroad, spindraod: dka

Een web is mooier dan een rag (gmd);
vroeger werden ze ook wel als pleisters
op wonden gebruikt (stp).

hooiwagen (opiliones)

heuiwagen: alm, amt, bat, bor, daf, die,
ens, glb, goo, hdb, hel, nht, nij, nls, ols,
omm, sib, win; euiwagen: bab, has,
kam, sjk, vol, wan; heuiwägen: hei,
raa, wij; euiweagen, euiwaegen: gie,
stp; heuiwage: mar, rij, vrz, wrd; heui-
waag: ssv, vas

langwagen: olm; laankwage: grb 
langpoot: blz, gmd, grb, los, olm, vrh,

zwo; langpote: kui, stw
Langbeener: sch

mijt (acarina) 

miet: alm, amt, dka, dlt, ens, glb, hel,
hks, olm, ssv, stw; miete: amt, daf,
has, hdb, kam, nls, rij, sjk, vol, vrz,
whr, win, wrd; mijt: bor, dev, dka, hei,
hel, hol, mar, nht, nij, tub, vrh

Het bovenstaande woord kan zowel de mijt
aanduiden die schurft veroorzaakt door
gangetjes te graven in de huid van de mens,
als de mijt die leeft in vochtig meel. Ter
onderscheiding wordt de schurft-veroorza-
kende mijt vaak aangeduid met een samen-
stelling waarvan het tweede deel het woord
mijt is (in de hierboven gegeven vorm), en
het eerste deel:

schurft-: dev, hol, mar, tub, whr; schurf-:
amt, vrh, win; skurft-: kam, stw;

schörfte-: daf; schörf-: wrd; skörft-:
has; schoarf-, schaorf-: dlt; schorft-:
ssv; schorf-: alm, hev, rij; skorf-: wrd

hoes-: bor; huus-: nht

De in het meel levende mijt wordt aange-
duid met een samenstelling waarvan het
eerste deel luidt:

maal-: amt, dhm, kam, win; määl-: daf,
wij; meal-, mael-: nij; mel-: amt, dka,
glb, hev, hks, hol, rij, ssv, tub, wrd;
meel-: kam, sch, vrh, whr

Het tweede deel is dan -mijt, in de op 
p. 112 opgegeven vorm, of:

-wörm: amt, daf, dhm, hks, hol, wij; -
woarm, -waorm: wrd

-wörmke: sch; -wörmpie: nij; -wormke:
rij; -wormpie: vrh

Uitsluitend voor de meelmijt worden dan
nog de volgende aanduidingen gebruikt:

lenge: dev, has, hei; leng: alm; lange:
hdb, nls, omm, stp

klander: die

Ook in silo's tussen de nurven (nerven,
naden) (amt).

teek (ixodidea)

teek: alm, amt, blz, dka, has, hdb, hel,
hol, nht, nls, olm, rij, tub, vas, vrz,
wan, wrd; teke: gmd, hdb, hel, has,
kam, nls, sjk, stw, wij, zwo; tekke:

amt, hol, mar, nij, ols, uls; tek: alm,
amt, dka, glb, ros, ssv, zen; Zecke: brl,
uls; teak, taek: bat; tieke: bab, gie, kui,
vol, whr

heidetieke: bab

pissebed (isopoda)

keldermotte: bab, daf, dev, dhm, gmd,
has, hdb, hei, hel, kam, kui, nij, nls,
ols, omm, sib, sjk, stw, vol, vrh, vrz,
wan, whr, wij, win; keldermot: blz,
raa; keeldermotte: amt, hol; keelder-
mot: glb; kealdermot, kaeldermot:
ens, hks, oot; kealdermotte, kaelder-
motte: rij, wrd; kildermotte: grb; kelle-
motte: gmd

motte: rij, vrz; mot: alm, dka, ssv
Kellerassel: sch
steenmotte: amt, bat, dev, hol 
oltmotte: stp
pissebedde: amt, daf, dev, olm, ols,

omm, win; pissebed: blz, die, dka, glb,
goo, hks, kam, los, mar, ros, vas, zwo;
pisseber: bor, rij; pisseberre: hol

beddepisser: kui
paddepisser: gie
ondersteensne worm: tub
oprumer: olm
kakkerlak: nls
torre: nls

duizendpoot  (lithobius 
forficatus)

doezendpoot: alm, amt, bor, dhm, die,
dka, ens, ent, glb, goo, grb, hks, los,
mar, oot, rij, ssv, tub, vas, vrz, wrd;
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duzendpoot: bab, blz, daf, dev, dka,
gmd, has, hei, hel, hol, kam, nht, nij,
nls, ols, omm, raa, sjk, stw, vol, vrh,
whr, wij, win, zwo; duzendpote: bat,
gie, kui, lut, olm, sib, stp, wan

zilvervisje (lepisma saccharina) 

zulverviske: ssv; zilverviske: amt; zul-
vervissie: hdb, nls; zilvervissie: dhm;
zulvervissien: has, zwo; zilvervissien:
kui, ols; zulvervisgie: vrz

papiervissie: grb, hdb; papiervisje: olm
papiermotte: kam; papiermotjen: kui
motvissie: hdb
mot: amt
oavenvissie, aovenvissie: amt, bor
glinte: gie, wan

glimmer: gmd
bokenworm: mar
ongedeerte: rij

sprinkhaan (saltatoria) 

spreenkhanen: amt, dka, glb, mar, ssv,
tub, vas, vrz; spreenkhaan: alm, amt,
ens, oot, rij, ros, wrd; sprienkhaan:
amt; sprinkhaan: alm, amt, brl, goo,
hel, whr, wtm; sprinkhane: bab, bat,
hol, kui, nij, zen; sprinkheane, sprink-
haene: nht, olm; sprinkhäne: nht, wij;
sprinkane: has, kam, sjk, vol, wan,
zwo; sprinkäne: gie, gmd; sprinkoan,
sprinkaon: blz; Springhahn: eml

heuschriek: dka; Heuschrecke: brl

krekel (gryllidae)

krekel: amt, bab, bat, blz, dev, die, dka,
gie, glb, goo, has, hdb, hel, hol, kui,
mar, nij, nls, raa, rij, sjk, vol, vrz, wan,
whr, wij, wrd; krekkel: amt, bor, dka,
dlt, grb, hks, oot, rij, ros, ssv, tub, vas;
kreakel, kraekel: has, zwo

huuskrekel: daf
krekeltie: dhm, hdb, nij, sib; krekeltjen:

ent
Hemeltien: eml; hemeltie: hei, hel, nij;

emeltie: whr; hemelgie: nij
heimeltien: vrz; hemeltje: alm; hem-

melken: ens; hemmelke: amt, ens;
hemelke: alm; hearmke, haermke:
zen; heamke, haemke: ssv; heamerke,
haemerke: ssv; hermke: alm

piepheameken, piephaemeken: vas;
piepheamelke, piephaemelke: dka

iemertien: blz, gmd, stw; iemertie: olm
hiemken: dev; hiemke: dka, ros; iemke:

amt, dka; hiempie: omm; iempie: daf,
omm; iempien: kam; hiempje: hol;
iemegien: wan; Heimchen: brl

sprinkhanen: die; sprinkhane: bab, daf;
sprinkhaan: goo, los; spreenkhanen:
amt, ens, glb; spreenkhaan: bor, wrd

Grille: sch, wtm
gruswupper: olm; gröswipper: sjk

Hemeltie - huiskrekel (acheta domesti-
ca). Ze zit aait in de warmte bie 't vuur.
Andere naam is ook wel krekeltie. Ie
könt ze wèe heuren, ma ik heb ze nog
nooit ezeen. Hemelties zaten achter de
heardplate. 's Oavends komt ze te
veurskien en dan begint ze te fluiten. Ze
bint arg skuw. A'j der ma noar wiest
dan bint ze a vot (nij).

tsjilpen 

Het geluid dat de krekels maken.

sjirpen: amt, bat, ens, grb, hdb, hks,
mar, ols, omm, rij, sjk, stp, wij; tsjir-
pen: bab, die, hel, nls, ssv, vrh, vrz;
sjilpen: alm, sib, vol, wan, whr, wrd;
tsjilpen: alm, blz, dhm, glb, goo, kam,
hol; tjirpen: has, hdb, kui, nls, rij;
sjielpen: bat, hei, los, vrz; tjielpen:
dev; tsjierpen: daf; tjierpen: amt;
tsierpen: sch; tserpen: nij

zingen: hol, mar
fluiten: nij
iemeren: gmd
knarpen: hel
kraken: olm
kresken: amt
piepen: alm

oorwurm (forficulidae)

gaffeltange: amt, daf, dhm, ent, grb,
hdb, hei, hel, nht, nij, olm, omm, raa,
sch, wan, wij, wrd; gaffeltang: alm,
ens

gaffeltand: amt, die, rij; gaffeltaand:
amt, bab, hks, hol, mar, nls, rij

graffeltand: bat
knieptange: amt, bab, goo, grb, omm,

sjk, stp, stw, whr; knieptang: bor, dka,
los, ros, ssv, vas; knieptonge: vrz

kniepworm: ens, glb
oorwörm: dev, gmd, grb, kam, nls, ols,

omm, sjk, vol, wan, wij; oorwurm: blz,
hei, kui, stw, vrh, win, zwo; oor, oor-
waorm: dlt, oot; oorworm: gie, has,
mar, sib, tub

oorkroeper: dka, olm, ols; oorkruper: kui
krobbe: olm

Gaffeltange: alleen nog bij ouderen
bekend (wij).

114 115

Hoofdstuk 5 Geleedpotigen

Kaart 10: duizendpoot. De oe in dit woord is beperkt tot Twente.



kakkerlak (blattidae)

kakkerlak: alm, amt, bab, bat, blz, dka,
ens, gmd, goo, kui, mar, olm, rij, ssv,
vas, whr, wrd, zen; kakkerlakke: brl,
eml, gie, nij, sjk, vol, vrz, wan, wij,
wtm, zwo

bakkerstorre: has

Hie is in Twente niet (amt).

luis (anoplura)

loes: alm, amt, bor, ent, dhm, die, dka,
dlt, ens, ent, glb, goo, grb, hdb, hel,
hks, hol, los, mar, nij, omm, oot, raa,
rij, ros, sch, ssv, tub, vas, vrz, wrd;
luus: bab, bat, blz, daf, dev, dka, gie,
gmd, has, hei, kam, kui, lut, nht, nls,
olm, ols, raa, sib, sjk, stp, stw, vrh,
wan, whr, wij, win, zwo

pietie: daf, olm
piejotter: nij, olm
kroepertie: olm

De bovenstaande woorden kunnen de luis in
het algemeen aanduiden, maar ook specifiek
de hoofdluis, de kleerluis (die eieren legt in
de naden van vuile kleren), de wandluis of
weegluis (het platte, bloedzuigende insect
dat zich overdag schuilhoudt in naden en
spleten van houten vloeren e.d.), de bladluis
(die bijv. op het blad van rozen of tuinbonen
zit) en de bloedluis (in kippenhokken). Maar
de verschillende luizensoorten kunnen ook
met een specifieke naam worden aangeduid.

hoofdluis 

Voor de hoofdluis kunnen de woorden loes
of luus worden gebruikt, op zichzelf staand
of in samenstelling met:

heuf-: daf; eufd-: has, stw, vol, wan;

heufd-: amt, nij, wan; hoofd-: dka, kui,
olm

kop-: kam, sch
hoar-, haor-: tub

Andere benamingen (in meervoud):

pieties: gie, ols, omm, vrz; pietjes: bor,
rij

pioters: omm; pioten: stp
neten: rij
zesbienderties: hei

kleerluis 

Voor de kleerluis kunnen de woorden loes of
luus worden gebruikt, op zichzelf staand of
in samenstelling met:

kleer-: glb, sjk, ssv, vol; kleder-: sch;
klear-, klaer-: wrd; klere-: olm

stof-: daf

Andere benamingen (in meervoud):

motten: amt, bat, bor, dka, hks, rij, sib
neten: kui
platjes: ens
de worm in de kleare, de worm in de

klaere: mar

Die zit völle in de klearkaste bie luu die
nie völle lucht (nij).

wandluis 

Voor de wandluis kunnen de woorden loes
of luus worden gebruikt, op zichzelf staand
of in samenstelling met:

waand-: alm, amt, bab, blz, dhm, dlt,
ens, gie, gmd, nls, olm, rij, sjk, ssv,
stw, vol, wan, wrd; wand-: bat, dev,
has, hei, hol, kam, kui, nht, ols, rij,

sch, sib, stp, win
plat-: olm, omm

Andere benamingen (in meervoud):

platte luzen: gmd, whr
plätties: has
wantsen: glb, los, sch
spint: glb

Plätties in kippenokken (has); wandlu-
zen in olde ölten skepen (has); die bint
roodachtig (nij); et was er zo smerig, de
waandluzen draeien door de klokke op
(gmd); het is döör in huus een zoodjen,
de wandluzen draeit döör zoaterdags de
(wand-)klokke op (dev).

bladluis 

Voor de bladluis kunnen de woorden loes of
luus worden gebruikt, op zichzelf staand of
in samenstelling met:

blad-: algemeen
dop-: olm
holt-: los
planten-: kam
schild-: daf, olm
wol-: olm

Andere benamingen (in meervoud):

zwarte luzen: vrz
mellen: dlt, ent, rij

bloedluis 

Voor de bloedluis kunnen de woorden loes
of luus worden gebruikt, op zichzelf staand
of in samenstelling met:

blood-: amt, bat, dka, dlt, glb, hks, hol,
los, tub, ols, rij, ssv, wrd; bloed-: blz,

gie, gmd, kam, nht, nij, nls, olm, sjk,
stp, vol, win

Andere benaming (in meervoud):

mellen: rij

Men kent dat vooral in relatie met kip-
pen: als er ‘bloedluus’ op de stokken
voor de kippen zat (vooral op plekken
bij kruisingen van hout vermenigvuldig-
den ze zich), kregen de kippen geen rust
en raakten van de leg. Het hok en de
stokken werden dan regelmatig met
creoline schoongemaakt, tot de plaag
was bestreden (nls); ‘bloodloes’ bij kip-
pen, levensbedreigend voor de kip
(alm); die bint zwat; a-j bloedluuze
onder kippen hebt, dan he-j ok gin eier
(nij); bloedluzen under de stokke, ’s
nachts kroept zee op ne kippe via de
peuten, met lech worden ('s morgens)
kroept zee wer under de stokke.
Remedie: under de kippenstokke lekeu-
lie (creoline/carboleum) doon (amt).

Soms krijgt de luis ook de naam van het
dier waar het zich op bevindt: 

hoonderloes: glb, ssv; hoenerloes: vas
kippenloes: hel, wrd; kippeluus: blz,

stw, whr
hennenloes: rij
schoapenloes, schaopenloes: hel, hol;

schoaploes, schaoploes: amt; schoop-
loes: sch; skoapeluus, skaopeluus: sjk

varkenloes: amt, hdb, hel; varkenluus:
whr

pereloes: sch
kattenloes: wrd
hoondeloes: wrd; hoondloes: ssv
bieënloes: ssv
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Andere luisnamen:

rode luis: glb
skoamluus, skaomluus: blz; schaam-

luus: daf, hdb, zwo
platjes (= schaamluis): hdb
wolluus (= spint): omm
tekkel (= schapenluis): rij

neten 

De eieren van de luis.

neten: amt, bab, bat, blz, bor, daf, dev,
die, dka, ens, gie, glb, grb, has, hdb,
hei, hel, hks, kam, kui, los, mar, nht,
nls, olm, ols, omm, raa, sib, sjk, stp,
stw, vol, vrh, vrz, wan, whr, wij, win,
zwo; netten: alm, amt, dhm, dka, dlt,
goo, hdb, hol, nij, rij, ros, ssv, tub, vas;
nieten: gmd

luzenetten: wrd; luusnetten: dka
watten: amt

vlo (siphonaptera)

vlo: algemeen; vloë: rij; vlooie: daf, hdb,
hel; vlooi: zwo; vloa, vlao: dka, dlt,
oot, ros, ssv, tub

springer: nij, los

Vroeger plukte men “rottenkroed”
(varens) voor in de bedden, als middel
tegen ongedierte (los).

libel (ordonata) 

bloarebieter, blaorebieter: blz, has, olm,
stw, vol, wan; bloarenbieter, blaoren-
bieter: bab, gie, sjk, stp

wrattenbieter: hdb, nij, omm, whr; vrat-
tenbieter: alm; glazenwasser: bor, daf,
die, grb; spekvretter: daf

gläzenwasser: wij

glazenwipper: kam
glazenmaker: amt, daf, kam, mar, ssv
waterjuffer: bat, blz, nls, vrz
wäterjuffertie: hei; waterjuffertie: wan
juffer: stw
juffertie: gie
libel: alm, blz, dka, dlt, amt; libelle: ens,

hol, rij, sch, tub, win, wrd
helikopter: mar, stp
helikoptertie: daf
geldsnieder: vrz
oosterpeerdjen: kui
skerenslieper: gmd
hengst: blz
koningin: blz
keizer: blz
brommer: blz
snorbot: has

Bloarenbieter is groot, juffertie is klein
(gie); wrattenbieter is de grote, bruine
(omm), de verschillende waternymphen
die wij kennen zijn: hengst, bloarebie-
ter, koningin, keizer, brommer (dit zijn
de grootste), waterjuffer, libel (de klei-
nere) (blz); wrattenbieter is de grote
bruine libelle (omm); waterjuffer is klei-
ner dan een libelle (nls).

schaatsenrijder (gerridae) 

schaatsenrieder: amt, goo, hel, mar,
whr; skaatsenrieder: nij; scheatserie-
der, schaetserieder: olm; skasenriejer:
zwo; schäätsenriejer: wij

skasenriedertien: has; scheasenrieder-
tien, scheasenriedertien: gie

schasenloper: alm; schaatsenloper: ens
Schasenjager: brl
scheuvelloaper, scheuvellaoper: zen
waterloaper, waterlaoper: ssv;

Waterlöper: eml
watermugge: nij
waetervlo, waetervlo: gie

skrieverke: glb; skrievertjen: kui
tor: blz
langpoot: amt

vlinder (lepidoptera) 

vlinder: alm, amt, bab, bat, blz, dev,
dhm, dka, dlt, ent, gie, glb, gmd, goo,
grb, has, hdb, hei, hel, hol, kam, kui,
mar, nht, nij, nls, olm, ols, omm, oot,
raa, rij, sib, sjk, ssv, stp, stw, vol, vrh,
wan, whr, wij, win, wrd, zwo; vlinner:
dka; vlinne: vas; vleender: bor, hks,
los; vlinde: alm

bottervogel: hel; bwattervoegel: vrz
kepelle: rij; kapelle: die, nij
penvogel: ssv; pennevogel: daf, die; pel-

levogel: daf
zommervoggel: dka, ros, sch
zönvoggel: tub
uultie: nij; oelke: rij
schammom: ens; skammom: ens

Vroeger ook wel bottervliege (hdb).

nachtvlinder 

oele: alm, amt, daf, ent, hel, hol, kam,
nls, ols, rij, stp, vol, wan, whr, wij; oel:
ens, glb, los

oelevlege: amt
uulke: bor, glb, hks, rij; uultie: hel, vrz
nachtoele: bab, grb, hdb, omm, rij;

nachoele: amt, dhm, hei, nij, wrd;
nachtoel: ssv; nachtuile: kui

nachtuulke: die, ens, ros; nachtuulken:
ens; nachuulke: wrd

nachtschwärmer: sch
nachvlinder: bat, raa, zwo; nachtvlinder:

dka, olm
motvlinder: hdb
mot: kam; motte: has
motjen: dev

citroenvlinder (gonepterix
rhamni)

citroentie: omm; citruuntien: kam;
citruuntie: daf

Zitronenfalten: sch
bottervogel: nij

koolwitje (pieris brassica) 

koolwittien: bab, gmd, has, kam, ols,
win; koolwittie: bab, daf, dhm, grb,
vrh, wan; koolwitjen; blz, dev; kool-
witje: bat, die, dka, rij, wrd

Kohlweissling: sch
witje: olm
witte vlinder: nij

Wiej neumt ze almaol vlinde (alm); wiej
kent gen Twentse benamingen (wrd).

rups  

roepe: alm, amt, bab, daf, dhm, die, gie,
goo, grb, hdb, hei, hel, hks, hol, mar,
nij, nls, olm, ols, omm, rij, sch, sjk,
stp, vol, vrz, wan, whr, wij, wrd; roep:
alm, bor, dka, dlt, ens, glb, los, ros, ssv,
tub, vas

rupse: amt, bab, bat, dev, dhm, gmd,
goo, grb, has, hdb, hei, hel, hol, kam,
kui, mar, nht, nij, nls, ols, omm, raa,
sib, stw, vol, vrh, whr, win, zwo; rups:
blz, dka, oot

Roepen in de moos (bat); roepen op ’n
moos (amt, dka, ent, mar, raa, wrd)
(moos = boerenkool, het mut erst evrore
hebben veur je de moos gebroeken kun-
nen, de roepen zint dan dood (amt)).

De bovenstaande woorden kunnen gebruikt
worden voor de rups in het algemeen, maar
ook voor specifieke soorten. Voor die speci-
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fieke soorten zijn verder nog de onderstaan-
de benamingen in gebruik:

groene rups 

koolrupse: dev, hdb, kam, nht, nij, vrh;
koolrups: alm, dhm; koolroepe: alm,
daf, grb, hdb, sch, sjk, wan, wij

koolwitroepe: olm
grune koolrupse: kam
grune rupse: hei, nij, sib; greune rupse:

kui; greune roep: glb, tub
moosroepe: rij; moosroep: ssv

Groen/geel gestreept (alm).

grauwe aardrups 

eerdroep: glb
eardroepe, aerdroepe: daf; aardappel-

roepe: olm

gestreepte rups 

ringelrupse: amt; ringelroepe: daf; ring-
roep: tub
boonte rupse: amt
poesroepe: vrz

langpootmug (tipulidae) 

langpootmug: amt, daf, dev, dka, dlt, gie,
glb, gmd, grb, has, hdb, hei, hel, kam,
mar, nij, ols, omm, oot, raa, ros, stp,
tub, vas, vrh, whr, wij; loankpootmug-
ge, laonkpootmugge: vrz; laankpoot-
mugge: nls

laankbeen: ssv; Langbeen: sch
langpoot: alm, bat, blz, bor, die, dka,

gmd, goo, hks, rij, vol, wrd, zwo; lang-
pote: nls, stw; loankpoot, laonkpoot:
vrz; laankpoot: wrd

mug: alm, bab, sjk
heuiwagen: amt, dlt, goo, hol, nht, vas

emeltendrieter: hdb
glazenwasser: ens

N.B. de cursieve druk van mug betekent dat
niet nader is gespecificeerd naar de juiste
vorm van dit woord(deel): mug, mugge,
mogge, muw. Zie daarvoor mug, hieron-
der.

larve van de langpootmug 

emelt: alm, amt, dhm, die, dka, dlt, ens,
gie, glb, goo, has, hel, kam, mar, nht,
nls, ols, omm, raa, sjk, stw, tub, vrz,
wan, wij, win; emelte: bab, bat, hol,
vrh

melt: bor, gmd, hdb, hel, nht, wrd;
melte: hei

Om na te gaan of er teveel in het wei-
land zitten wordt een zode uitgespit en
in zout water gelegd. Komen er van een
oppervlakte van 10 x 10 cm meer dan 7
emelten boven drijven, dan moet het
weiland worden bespoten met Parijs
groen (nls).

mug (culicidae) 

mugge: amt, bab, bat, bor, daf, dev, die,
ent, gmd, goo, grb, has, hdb, hei, hel,
hks, hol, mar, nht, nij, nls, ols, omm,
raa, rij, sch, sib, sjk, stp, vol, vrh, vrz,
wan, whr, wij, win, wrd, zwo; mug:
alm, blz, dhm, dka, dlt, ens, los, tub,
vas; mogge: gie, stw, wan

muw: glb, los, oot, ros, ssv
steekmugge: kam; stekmugge: nij
nefien: kui, olm; neafie, naefie: daf;

nefie: whr; neefje: blz
iemertien: gmd

Een heel goed middeltie tegen muggen
op de sloapkamer is: een paar täkkies

van de walnötenboom met blagies op
een vaze in de kamer zetten (daf); rööd-
seltie: Hoe nuumt ze een muggie det
achteruut vlög? antwoord:  een gumme-
gie (daf).

zoemen 

zoemen: bab, blz, dev, dka, gie, glb, gmd,
has, hdb, nls, oot, raa, nht, sjk, stp,
vas, vol, vrz, wan, whr, wij, win, wrd,
zwo

soezen: daf, dhm, ens, gmd, grb, hei,
hks, hol, los, mar, nij, ols, rij, tub, wrd

goezen: ent, gmd, goo, stw
goonzen: alm, die, dka, ens
göllen: dlt
joelen: sib
janken: hdb
zingen: dka
brommen: vas
taargen: olm

He zoempt oe um de kop hen (nht).

muggenbult 

muggebult: alm, blz, bor, daf, dev, dhm,
die, dka, glb, grb, hdb, hei, hel, nls, ols,
omm, vrz, win, zwo; muggenbult: alm,
amt, dhm, dlt, ens, ent, hks, hol, nht,
nij, oot, raa, ros, tub, vas, wij, wrd;
muggebulte: bab, has, hdb, omm, sib,
sjk, stp, wan; muggenbulte: vrh; mug-
bult: amt; muggeböölt: dka; mogge-
bulte: stw; muwwenböölt: ssv

galbult: blz, kam; gallebult: kam; galle-
bulte: gmd

jokkebulte: gie, olm; jökkebult: daf, hei,
hol; jökbulte: whr; jökbult: los; jeuk-
bulte: kui

jökkepoes: hol, mar
muggenpoes: rij; muggepoeste: vol
gallepoeste: gmd

poes: rij
muggebeet: dev, vrz
Müggenstich: sch

knut (ceratopogonidae)

dondervleegke(n): alm, rij, wrd
doonderwurmke: amt; doonderwormke:

alm
donderbesie: bab
onweersbiesie: bab; onweersbesie: daf,

gie, hei
onweersvliegie: stp
stekvleeg: dka, mar; stekvliege: nht, nij
motvleeg: amt
nevien: stw; neefje: blz; nefien: gmd;

neafie, naefie: hel
miets(e): blz, gie, gmd, has, sjk
knoet: glb, hdb
daas: vas
schaffegrei: amt; schaftgerei: amt
schnaken: wtm
turkien: olm
zandvlo: kam

Meestal als meervoud gebruikt.

vlieg (brachycera) 

vliege: bab, daf, dhm, gmd, grb, hdb, hei,
hel, kam, nht, nls, olm, raa, sib, sjk,
stp, stw, vol, vrh, wan, whr, wij, win,
zwo; vlege: amt, bat, dev, die, ent, goo,
hel, hks, hol, mar, ols, rij, sch, wrd;
vlieg: blz; vleeg: alm, bor, dka, dlt, ens,
los, oot, ssv, tub, vas; vleeig: glb;
vleige: vrz; vleag, vlaeg: ros

bromvliege: gie, has, omm
brommer: has, nls
steekvliege: kam
strontvliege: nls
blinde: nls
mugge: kui
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In 't algemeen gebroeke wiej het meer-
voud: vlegen (wrd).

Tegen onweer an stekt ze mangs (alm).

paardenvlieg (tabanus) 

peerdevlieg: amt, bat, blz, ens, hks, hol,
kam, sib, sjk, stw, ssv, whr, win; pere-
vlieg: amt, bor, glb, los, rij, sch; peer-
vlieg: alm, tub; pearevlieg, paerevlieg:
oot, rij, wrd; peardevliege, paerdevlie-
ge: dhm; paardevlieg: zwo

peerdemugge: kui
blinde: amt, daf, dka, goo, grb, hei, hel,

hks, raa, nht, nht, ols, omm; bleende:
die, mar, vrz

blinde häze: wij; blinde aze: win
blinde vlieg: bab, hdb, hol; bleende

vleeg: ens; blindvliege: bat
blinde vlege: rij
mestvlieg: olm

N.B. de cursieve druk van vlieg betekent dat
niet nader is gespecificeerd naar de juiste
vorm van dit woord(deel): vleeg, vlege,
vliege. Zie daarvoor vlieg, p. 121.

A-w gungen zwemmen in de Weatering
ha-w väke las van blinde häzen (wij).

runderbuilenhorzel
(hypoderma bovis)

runderhorzel: alm, amt, tub; runderor-
zel: blz; runderörzel: wan, zwo

koehorzel: kui; koe-örzel: gmd; koeie-
örzel: kam

veehorzel: amt
beestehorzel: amt, hel, wrd
horzel: goo, olm, wij; orzel: gie
beestenhorp: dka
Kohhormke: brl
Rinderhormke: brl

heurink: bab
heurntje: hks
beestepoete: amt
poete: amt
brommer: hei, mar, vrz
bromvlege: amt
bisvleeg: alm, glb, brl
bleende vleeg: ens; blinde vlieg: nij
bleenddaas: ens
bleende: ens

As de heurinks ’s zomers in ’t laand
kwamen woar de koenen leupen dan
zwiepen de koenen de starte in de lucht
en met wilde ogen bissen (rennen) ze
dan deur ’t laand as ze deur die heu-
rinks esteuken worden (bab); as de koei-
en, beeste, bizzen, dan vleugen ze wild
deur de weide met ’n stat in de heugte.
Zee hadden dan las van de horzels
(hel); as de ene koo biszt, stekt aander
d’n stet op (hks); beesten mit de stet in
de loch, je kon de melk wel vergetten
(amt).

runderhorzellarven 

Een worm die grote bulten veroorzaakt in
de huid van runderen.

weerboaten, weerbaoten: dka, ros, tub,
ssv; weerboten: dka, vas; wjearboten,
wjaerboten: vrz

weerboolten: alm; weerbulten: alm;
wjearbulten, wjaerbulten: vrz

wearbonen, waerbonen: rij
elften: bat; elpen: die
poeten: amt, goo
poetenlarven: amt
bollewormen: has
dauwwörmen: sjk

N.B. weerboaten etc. kan zowel meervoud
als enkelvoud zijn.

Vroeger kwam het poetenkearlke (goo);
poeten in het vel, voor de leerlooier niks
weerd (amt).

paardenhorzel (gastrophilus
equi)

peerdehorzel: amt, bat, kui; peerde-
orzel: blz; peerde-örzel: gmd, kam,
zwo; peerdörzel: vol, wan; perehorzel:
alm, amt; peerhorzel: tub; pearehor-
zel, paerehorzel: hel, wrd

horzel: olm, wij; orzel: gie
peerdebrommer: alm, ssv; peardebrom-

mer, paerdebrommer: zen
brommer: vrz
bromvlege: mar
peerdevlieg: blz
perehorp: dka
horpe: eml, rij
peerdeblinden: dka
blinden: goo
peerdeworm: ens
Pierehormke: brl
höörnke: oot
hoant, haont: ros
hork: vas
kromkonte: has, hei; kromkoont: hks;

kromkoonte: hol; kroemkonte: nls
daas: bab; daze: sjk
poete: amt

As de dazen ’s zomers in ’t laand kwa-
men doar woar ook peerden leupen dan
draven die arme diers met de starte
umhoog as ze deur de nare biesten
esteuken worden (bab).

paardenhorzellarven

perehorzellarven: amt
pearehorzellarven, paerehorzellarven:

wrd
peerdewörmen: ens, hks
peerdeworms: bab
pearenwörmen, paerenwörmen: mar
eigies: nls
brummekes: amt

Brummeke in ne sok van ne peerd
(amt); gele puntjes: peerden zint er
bang voor (amt); een paardenhorzel
(een kroemkonte) komt voort uit de
eigies. De paarden slaan met de poten.
De eigies bint net kleine stippies, boven
de hoeven van het paard. De paarden
likten zich en zo kwamen ze weer
binnen (nls).

bromvlieg (calliphoridae)

bromvlieg: alm, amt, bat, bor, dev, dka,
ens, glb, gmd, has, hdb, hei, hks, kam,
los, mar, nht, nij, nls, omm, oot, raa,
ros, sib, sjk, ssv, stw, tub, vas, vrz,
wan, whr, wrd, zwo

brommer: amt, bab, bat, daf, dhm, goo,
grb, hdb, hei, hel, hol, nls, omm, rij,
stp, vol, wan, win; brommerd: alm,
die, dka, ens, ent, gmd, hks, kam, mar,
ols, rij, vrz, wij, wrd; bromme: sch

vleisbrommer: daf
vleisvliege: daf
aasvlieg: olm
blauwe mugge: kui
blauwe vlieg(e): daf, olm
drafferd: gmd

N.B. de cursieve druk van vlieg betekent dat
niet nader is gespecificeerd naar de juiste
vorm van dit woord(deel): vleeg, vlege,
vliege. Zie daarvoor vlieg, p. 121.
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Andere vliegensoorten die genoemd worden,
zijn:

strontvlieg: amt, bor, daf, dev, dhm, die,
dka, gmd, goo, hdb, hol, kam, mar,
nht, olm, omm, rij, vas, vrh, vrz, wan,
wij

koovlieg: amt, los, sch, tub; koevlieg: sib,
sjk, zwo; koeievlieg: blz

beestevlieg: amt, glb
strontmugge: kui
kamervlege (kleine vlieg): mar
fruitvl(i)egie(n): daf, dev, gmd, hdb, olm,

whr
stekvliege: nls, omm, rij
drafvliege: sjk, vol

Drafvliege zit op vlees of vis (vol).

maden 

De made die in vlees, spek. e.d. zit. Dit
woord wordt vrijwel uitsluitend in het
meervoud gebruikt, en hieronder zijn dan
ook de meervoudsvormen gegeven.

manen: alm, amt, dhm, dka, ens, glb,
goo, hdb, kam, los, nls, nij, rij, sib, sjk,
tub; maan: has, hel, rij, vas, vol, wan,
whr; maden: amt, bab, dka, ent, grb,
hdb, hei, hol, nht, omm, ros, sch, vrh,
vrz; maaien: bor, bat, daf, dev, die,
dka, hei, kam, kui, mar, ols, wij, win;
meanen, maenen: gie, olm, stp, stw;
moaden, maoden: blz; mänen: gmd,
raa

woarmen, waormen: ssv; wörmen: vrz

De maan zitten in ’t vleis (has); dee
Maade in Speck (sch); hi-j valt net as de
manen van weelde uut het spek (hdb);
de maan valt van gealigheid duur het
spek (rij).

mier (formicidae)

miegempe: amt, die, dka, ent, hdb, hei,
hel, hol, nij, omm, rij, vrh, wij, zen;
mieghempe: amt, dhm, grb, hdb, uls;
miegemp: alm, dka, los, tub, vas;
mieghemp: dka, dlt; miegeampe,
miegaempe: amt, goo, hks, mar, rij;
miegheampe, mieghaempe: wrd; 
miegeamp, miegaemp: bor, dka, ens,
los, oot, ros, ssv; miegämpe: daf;
miegjempe: vrz; miegumpe: vrh

miegempel: dka, vrh; mieghempel: sib;
mieghampel: brl, sch; mieghumpel:
whr

miegummel: bab; mieghummel: grb;
miegommel: bab, gie, nls, sjk, stp,
wan; mieghommel: bab, nij, nls; 
miegimmel: olm

miegwörm: sjk, vol
empe: bat, nht, nij, ols, raa, wij
miere: dev, gmd, has, hdb, hei, hol, kam,

kui, nij, ols, raa, sib, stw, wij, win, zwo;
mier: blz, dka, omm

Empe en miegempe zijn alleen nog bij
ouderen bekend (wij).

Ga tot de mieren gij luiaard, zie hunne
wegen en wordt wijs (bat); gaot tot de
mier gij luiaard (kui, sib); goat noar de
mieren ieje luibuis (daf); bibel: goat
noar de mieren en wördt es wies (as
vuurbeeld vuur den luilak) (wrd).

Er wordt beweerd dat het mierenzuur
helpt tegen rheuma en spierpijn (hdb);
goldsbloemen en afrikaanties bi-j de
deure poten verdrieft de mieren/mieg-
empen (omm); mien ome halen vrogger
uut het Doktersbos miernnössen woar
eier in zaten löög. De eier skeppen-e in
groten teil. In huus gooien-e doar kok-
kend water oaver hen en voeren de eier

dan an de kippen (nij); wie deuden
vrogger drie mierneiere an ’n dröödtie
en gung doar met hen vissen (nij); op 26
juli 1994 kwam ik bij iemand binnen,
die had een rij stuivers bij “’n zul”
[drempel], bij de voordeur liggen. Toen
ik vroeg waar dat voor was, werd
gezegd, dat dat tegen de miegempen
was. Ie mut köppern stuuvers bie ’n zul
lengen, det heulp teeng miegempen. ’t
Hielp maar eventjes vertelde zij mij
(nij).

bosmier (formica rufa)

Voor de bosmier worden dezelfde woorden
gebruikt, soms voorafgegaan door:

rooie: alm, amt, glb, hel, hks, nht, nij,
ssv, uls, vas, whr, zen

bos-: amt, ens, hei, mar, nij, olm, wrd,
zwo

rooie bos-: has, wij
grote: alm, hdb, nls, uls, vrz
sprokkel-: nij

Langs de oale G.H. Kappertstraart bie de
Jipkesbelt zaten drie mierenbulten van
de rooie bosmiere. Wie hadden der gin
las van. Ma toen kwam de nieje weg en
der kwamen nieje huze bie. De buren
hadden opeens mieren in berre zitten.
Mie vrouwe hef nog helpen skoonma-
ken. Ma toen kreengen de aandere
buren en wiezelf ok mieren in berre. Ik
bin noar de gemeente ewes, ma die zea-
den da-w noar ’t landskapskoon in
Wageningen mossen goan. Die luu bint
twee kear wes kieken. Det hef oons geld
ekost. Zie zullen de bulten in februari
vot halen (februari is de beste tied doar-
veur). Ma ze kwam nie. Ik bin wear noar
de gemeente ewes, die zeaden da-j der
zelf ma mee mossen ofwarken. Wie

hebt der oons wè mee ered (nij).

mierenhoop  

De onderstaande woorden staan in een
samenstelling waarvan het eerste deel
gevormd wordt door de  op p. 124 genoemde
woorden. Voor de overzichtelijkheid is dat
deel van de samenstelling hieronder achter-
wege gebleven.

nöst: bab, dka, dlt, gmd, grb, has, hdb,
los, nls, olm, oot, rij, ros, sjk, stp, tub,
vas, vrz, wan, whr, win; nös: alm, amt,
bat, dhm, die, ent, hei, hol, mar, nij,
ols, raa, rij, ssv, wij; nest: blz, gie

bult: daf, grb, hdb, hel, kam, nij, nls,
omm, raa, sch; bulte: bab, gmd, kui,
stw, vrh, wan

hoop: amt, bor, dev, dka, ens, glb, goo,
hel, hks, hol, kam, nht, nij, ols, rij, vas,
wrd, zwo

Een miegeampennös doar muj neet in
reuren (mar).

wesp (vespa) 

wepse: alm, amt, bat, daf, dev, dhm, die,
ent, goo, has, hdb, hei, hel, hks, hol,
kam, nht, nij, ols, omm, raa, rij, vrz,
wij, win, wrd; wespe: daf, gmd, grb,
hdb, kam, kui, mar, olm, omm, rij, sch,
sib, sjk, stw, vol, vrh, wan, wrd, zwo;
weps: bor, dka, dlt, ens, ent, glb, los,
ros, ssv, tub, vas; wesp: blz, dka, oot,
whr; wapse: bab, kam, nls, stp, wan;
wöpse: grb, hdb; wöspe: hdb

oorntie: gie; eurntie: wan
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hoornaar (vespa crabro)

horpe: grb, hei; örpe: daf; hoorp: alm;
horp: tub; horpe: hdb, omm; huarpe:
vrz; warpe: vrz

hoornte: amt, hks; hörnte: amt; hoant,
haont: ros

heurink: amt
hoorntje: goo; heurntje: bab, bat, die,

hol, mar; heurntie: wij; heurnke: dka;
hoarnke, haornke: ssv

eurntieswespe: has; hoarntjeswepse,
haorntjeswepse: hol

hoornwepse: amt
hoornaar: glb; oornaar: sjk
horsel: los

Zeuven horpen könt een peerd dood
stekken (hei); zeuven örpern könt een
peerd doodstekken (daf); zeuven horpen
en ’n keerl met ’n grepe könt een peerd
doodstekken (omm); zes horsels könt ’n
peerd doodstekken (los).

bij (apidae) 

bieje: amt, bat, dev, dhm, die, goo, hei,
hel, mar, nht, nij, ols, raa, rij, vrz, wij,
win, wrd; biej: alm, bor, dlt, ens; bi-je:
daf, grb, has, hdb, hol, mar, omm, sjk,
stw, vrh, whr; bi-j: alm, dka, glb, hks,
oot, ssv; bije: bab, ent, gie, gmd, kam,
kui, nls, sib, wan, zwo; bij: blz, dlt, los,
olm; beje: stp, vol

ieme: los, sch; iem: bor, ens, hks, ros,
tub, vas

Iemenskoer: bijenzwerm (ens); Imme
iss een Foorbild van Flittigkeet (sch).

angel 

angel: algemeen; ongel: vrz
gaffel: sib
Stachel: sch
stek: dlt

Doar zit nen verkeerdn angel in
(iemand deugt niet) (rij).

hommel (bombi) 

hommel: alm, amt, bor, daf, dev, dhm,
die, dka, ens, ent, glb, goo, grb, hdb,
hel, hks, hol, kui, los, mar, nij, nls,
olm, ols, omm, oot, raa, rij, ros, sib,
vas, vrh, vrz , wij, win, wrd, zwo;
ommel: blz, gie, gmd, has, kam, nls,
sjk, stp, stw, wan, whr; hummel: bab;
ummel: whr; Hummel: sch

hompel: vrz
hommelk: ssv
hommelke: dlt
brommer: dka
brommerd: amt
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Kaart 12:  wesp-2. Deze kaart toont de afwijkende klinker in wesp/weps (alles wat niet de korte e is), en

in het noordwesten ook de afwijkende woorden.

Kaart 11: wesp-1. Deze kaart laat de volgorde van de laatste medeklinkers zien: ps of sp. Het uiterste

noordwesten kent uitsluitend sp (als in het Nederlands), naar het oosten neemt het voorkomen van ps toe,

en in het uiterste zuidoosten is dit de enige vorm.



De beesten leupt met nu stet in de
heugte at ze las hept van nen brom-
merd (amt).

schrijvertje (gyrinus natator)

schrieverke: amt, dka, ens, hks, mar,
vas, wrd, zen; skrieverke: glb; schrieu-
werke: alm; schriewerke: amt; schrie-
vertien: bab, vrz; skrievertien: has, vol,
zwo; schrievertie: bab, hel, nht, olm,
vrz, wij; skrievertie: nij, sjk; skriever-
tjen: blz; schrijvertje: gie

schoonmaker: whr; schoanemakertien,
schaonemakertien: eml

watervlo: amt, hol; weatervlo,
waetervlo: gie

waterloaper, waterlaoper: ssv
torregien: kui

lieveheersbeestje 
(coccinellidae) 

lieveheersbesie: dhm, hdb, hei, hel, nht,
raa, sib, vrh, whr, wij; lieveheersbe-
sien: kui; lieve-eersbesien: wan; lieve-
heersbeesjen: blz; lievenheersbeesje:
dev; lieveheersbeestje: alm, dka, olm;
lievenheerbesie: nls; lieveheers-
biesien: bab, win, zwo; lieveheersbie-
sie: bab, hdb, omm; lieveneersbiesien:
has; lievenheersbiesien: vol; lieven-
heersbiesie: daf; liefhearsbesie, lief-
haersbesie: nij; lievehearsbeeske, lie-
vehaersbeeske: oot; levenheersbeesje:
bat; leveheersbeesje: die, hol; leven-
heersbesien: ols; levenheersbeeske:
tub; leveheersbeeske: goo; levehears-
beesje, levehaersbeesje: mar

liefmeneerbiesien: nls
eerbiezie: sjk
oonselieveheerwurmpke: amt
lieveneernengeltien: gmd
lieveneernnuundertie: gie

Marienkäfer: sch
gelukskevertje: mar
donderbesie: nij
engeltien: stw
hemeltie: hdb
ennegie: stp
koekendievien: kam
zunnekuukske: die, dka, ens, glb, hks,

hol; zunnekuuksken: ens; zunne-
keukske: amt; zunnekukie: nij; zon-
nekoekje: bor

zunköken: dlt, los, vas; zunneköken:
los; zunkuken: ros

zunnekeenke: wrd; zunnekinke: wrd
zeundekukentje: rij
zönnewormpje: alm; zönnewörmpke:

alm; zunnewörmtie(n): vrz
zunvugelke: ssv

Als kind werd je al geleerd: die mocht je
beslist niet dood maken (nls); je moch
ze nich dood maken want ’n zunne-
kuuk melkt de bladluze (hks); lieve-
heersbeestje zou geluk brengen (blz);
zunnewärmties moch ie niet doodma-
ken, want dan kreeg ie ’s oavends on-
wjear (vrz); zo’n beestje zou je nooit
doodtrappen (hdb); de oale luu wollen
vrogger nie hemmen da’j ze dood
maken (nij); niet doodmaken, dan gaat
de beste koe van stal dood (stp); als je
veel lieveheersbeestjes op de aardappel-
planten hebt zitten moet men spuiten
tegen luizen (omm); mien kleinzönne
van dree jöör trapten per ongeluk ene
dood en mos hulen. Ik vinge een ander
en hee riep: mama, opa heeft hem weer
gemaakt (dev).

Stippen op de rug tellen (elk jaar is een
stip) (nls); zovölle sippelties zo old is-e
(has); zoveel stipjes als ze hebben,
zoveel jaar zijn ze (gmd); stippen tellen
om de leeftijd te weten (hel); stippen

tellen: zegt iets over de ouderdom van
het beestje (blz); de stippen op het besie
zol angeven hoeveul jaar het zol wezen
(wan); we telden altijd de stippen, die
gaven dan de leeftijd aan (hdb); het
aantal stippen geeft de leeftijd aan
(omm).

Er zijn verschillende liedjes met betrekking
tot het lieveheersbeestje in omloop:

We lieten een hemeltie op de top van je
vinger lopen en zongen dan: Hemeltje,
hemeltje hoog, vlieg maar naar de
regenboog (hdb).

Lief meneertien, vlieg naor boven, breng
me morgen mooi weertien (nls).

Zunnekuukske vleeg meer op, vaar en
moor bint dood, en a-j dan nich vlegen
wilt, sloa ik oe haalef dood (ens).

Zeundekukentje, oe va is dood, oe moo
is dood, vleegnt mear gauw noar ’n
hemel (rij).

Engeltien do oen deurtien lös en vlieg
op (stw).

kniptorlarven 

ritnoalde, ritnaolde: alm, daf, hdb, hei,
hel, mar, nij, omm, sjk, ssv, whr, wij,
wrd; 

ritnoald, ritnaold: hks
ritnoold: vas
kniptorren: has; kniptörren: kam
knieptangen: sib
knapwormen: rij
köpperwörmen: daf
larven: amt

meikever (melolontha 
melolontha) 

meikever; amt, bat, blz, dev, dhm, gie,
glb, goo, has, hdb, hei, hel, hol, kui,
mar, nht, olm, ols, oot, raa, sib, stw,
vrh, wij, zwo; maikäfer: sch

kever: gmd
meimulder: kam, wij, win
mulder: daf, dka, grb, kam, omm, rij,

stw
muldertie: hdb
iekmulder: bab, sjk, stp, vol
ekkelworm: alm, die, ens, vrz, wrd;

ekkelwörm: hks; ekkelwoarm, ekkel-
waorm: oot

ekkelbrommer: dka, oot, ssv, tub, vas;
ekkelbrommerd: ros; ekelbrommer:
amt; ekkelbrummer: amt; eggelbrum-
mer: amt

bromworm: ent, nij, rij, wrd
ekkelfrans: bor; ekkelfraans: hks; ekel-

fraans: amt
ekkeltew: dlt, los
ekkelbieter: grb
ekkelvretter: ssv
ekertie: hdb; iekertie: hdb
akebroad, akebraod: dka; akenbroad,

akenbraod: dka
horreworm: hel, nij 
worm: vrz
scharreweaver, scharrewaever: stp

Iekmulder in IJhorst (stp); kevers en tor-
ren heten bij ons wormen. En een
regenworm heet pier (vrz).

De naam mulder wordt behalve voor de
meikever in het algemeen ook gebruikt voor
de kever met een wit of grijs dekschild: 

mulder: alm, amt, bor, die, ent, hel, mar,
nht, nij, ols, oot, rij, vrz, wrd; muller:
tub, ssv; möller: sch
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mulderke: glb; muldersken: hks; mul-
derdie: nls; muldertie: hei

mulderswiefken: dev

De mulder wordt gekenmerkt door een
wit schild (hks); witbruin schild (mar);
een meikever met een witte rug (nls);
grijs-wit (nht); ekkelworm met ’n
witachtig schild neumen wiej de mul-
der (alm); een vrouwtjes meikever
noemt men een muldertie (is ogen-
schijnlijk met wit poeder bestrooid)
(hei); grijs (amt); witbruin (ssv).

Zulke witte of grijze kevers heten ook wel:

bakker: bat, bor, dka, ent, hol, nij, oot,
sch, ssv, tub, vrz, wrd

Donkergekleurde meikevers worden als
volgt aangeduid:

olieslager: amt, die, hks; öllieslager: bat,
ent, mar; ölieslager: hol; öliesläger:
ols

olieslagersmenneken: dev
schoenmaker: amt, hel; skoenmaker: nij
junikevertie (klein): daf, nij
goldsmid: oot, tub, vas; gooldsmid: ssv
smid: bor
koning: hol, nht
Schoorsteenfegger: sch

Glimmend bruin (hks, mar); mooi bruin:
schoenmaker, glimmig: olieslager (amt);
de kleur van het schild bepaalde deze
namen (bor); kinderen benoemen de
meikever naar zijn uiterlijk (amt).

Kinderspelletjes: 

Met draad aan de poot laten vliegen
(hks); de jongens deden vroeger een
meikever in een lucifersdoosje met een

touwtje aan een poot, en die werd dan
op het schoolplein losgelaten om een
rondje te vliegen (bab); als schoolkinde-
ren ging je meikevers vangen en ruilen
(die); vroeger namen we een meikever
in een luciferdoosje mee naar school
om hem/haar te ruilen (hdb); wie deu-
den een meikever een dröödtie an een
poot, dan trök e een lucifersdeusie vot
(nij); wie zetten een meikever op toafel
op een soart ribfluwelen kleed of op de
manchesterbokse. Dan vreve wie met
de nagel oaver det kleed of de bokse.
Dan kwam de meikever anlopen, net of
e hiepnotiseard was. Noe zie-j hoas gin
meikevers mear (nij); vrogger ginge wie
meimulders vangen in de beukenheage.
Wie deuden ze in een lucifärsdeusien of
jampot met wat blägies. Wie zetten d’r
ene op de hand um ’m weg te loaten
vliegen. Dan beweug-e zien sprieten
effen. Wie zeien dan: hee is an tellen.
Soms bunne wie een touwgie an de
poot um ’m te laoten rondvliegen…
(wij); kinderen vingen meikevers, draad-
je met lapje met inkt in de klas loslaten.
Meikever op de hand laten wegvliegen,
brengt je geluk! (amt)

Liedjes: 

Maikever flieg.
Dein vater ist im Krieg,
Dein Mutter ist in Pommerland,
Pommerland ist abgebrannt,
Maikever flieg. (hdb) 

Muldertien, muldertien
telt oe geld en gao dan ies vliegen (kam)

Hansje pansje kevertje,
Klom eens in de heg
Toen kwam de regen
Spoelde Hansje weg

Toen kwam de zon
Maakte Hansje droog
Hansje pansje kevertje
Klom toen weer omhoog (die, wan)

larve van de meikever 

engerling: alm, amt, bat, blz, dka, die,
gmd, hdb, hei, hel, hol, kam, nls, ols,
raa, rij, sjk, ssv, stw, tub, vrh, wan, wij,
win, wrd

engertie: has
meiwoorm: glb
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slak (gastropoda) 

slakke: amt, bab, bat, daf, dev, dhm, die,
ent, gie, gmd, goo, grb, has, hdb, hei,
hel, hol, kam, kui, mar, nht, nij, nls,
olm, ols, omm, raa, rij, sib, sjk, stw,
vol, vrh, vrz, wan, whr, win, wrd, zwo;
slak: alm, blz, bor, dka, dlt, glb, los,
tub; släkke: wij; slekke: stp

snikke: amt, hks; snik: dlt, tub, ros, vas;
snigge: ens, hev, sch; snig: ens, oot,
ssv

Ons werd vroeger verteld dat als je een
slak of een kikker doodtrapte, er onweer
zou komen. Dus straf op de zonde
(hdb).

slakkenhuis 

huuske: amt, bor, die; huusken: dev;
usie: gie, wan

slak-ussien: gmd; slak-usien: has, vol;
slakhusie: hel; slakke-uusjen: blz;
slakke-usien: kam; slakkenusie: whr;
slakkenhusie: daf, dhm, grb, hdb, hei,
hel, nij, nls, omm, raa, sib, vrh, vrz;
slakkenhusien: ols, win; slakkenhus-
sie: nht; slakkenhuuske: alm, amt,
bat, dka, glb, goo, hol, mar, rij, tub,
vas, wrd

slakhuis: olm; slakkehuus: kui; slak-
kenhuus: bab; släkkenhuus: wij; slek-
kenuus: stp; slakkenhoes: dlt, hks,
los; slaknehoes: dka

sniggenhuuske: ens, ssv; sniggenhuis-
ken: sch
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vis 

vis: algemeen; Fisch: brl; vissche: ros;
viske: amt, dka, hks; Fischke: wtm

We leeft hier op 'n drögen belt. Hier is
alleen vis bie de visboer en op ’t maark
(tub).

Kleane vissies wödden katvissies
enuumd, die waren veur de katte (amt,
nij).

paling (anguilla anguilla) 

oal, aol: alm, amt, bab, blz, bor, daf, dka,
dlt, ens, ent, gie, glb, gmd, grb, has,
hdb, hel, hks, kam, kui, los, nij, nls,
olm, oot, raa, rij, sch, sib, sjk, ssv, stw,
tub, vas, vol, vrh, vrz, wan, whr, wrd;
oale, aole: amt, dhm, die, goo, hei, hol,
mar, nht, ols, vrz, win, wrd; eale, aele:
stp

poaling, paoling: blz, mar
paling: bat, rij

In gröslaand paling stekken met ’n
soart gaffel van vlearholt. Ie halen ’t
marg uut ’n vleartak en snee det in.
Dan klemmen ie doar ’n stukkie holt
tussen. In ’t gröslaand kö-j speuren
woar de oal noar toe was ekröppen. Ze
wollen noar ’n oale Regge-arm. Woar ’t
spoar opheul doar zat de oal (nij).

haring (clupea sprattus)

hering: alm, amt, bab, bat, bor, daf, ens,
ent, glb, goo, grb, hei, hel, hks, hol, kui,

los, nht, nls, ols, raa, ros, sch, sib, tub,
vas, vrh, vrz, whr, win; ering: blz, kam,
stw, wan; herink: dhm; erink: has;
herik: vrz; erik: gie, gmd, sjk, vol; heri-
ge: rij; hearing, haering: dka, dlt, oot,
rij, ssv, wrd; hearige, haerige: rij;
häring: die; haring: nij

sprot (clupea sprattus) 

sprot: alm, amt, bab, bat, blz, dka, dlt,
ens, gie, gmd, has, kam, kui, nij, olm,
ols, rij, ssv, vol, vrz, wan, whr, wij,
wrd, zwo; Sprotte: brl, eml

spreutien: has, win; spruttien: kam;
sprottie: daf; sprotje: amt, bat, mar;
sprötje: wrd

spiering: amt, blz, kui, nij
spierling: kui, rij

Sprot is een klein soort spiering (spie-
rik) of een klein soort bliek (= blikkies)
(vol).

spiering (osmeridae) 

spiering: alm, amt, bab, bat, blz, goo,
mar, nij, olm, ssv, whr, wij, wrd; spier-
ling: ens, kui, ols, sjk, wan; spierlink:
gmd, has; spierink: gie, kam, wij, zwo;
spierik: vol

sprot: vol
Blijer: eml

snoek  (esox lucius) 

snook: alm, amt, bat, blz, bor, dev, dhm,
die, dka, dlt, ens, ent, glb, goo, hks, hol,
los, mar, ols, oot, rij, ros, sch, ssv, stw,

tub, vas, wrd; snoek: gie, grb, has, hei,
hel, kam, nij, olm, raa, vol, win; snouk:
vrz

Met een lange oe (hel, vol)

karper (cyprinus carpio) 

karper: algemeen

Soorten: gröskarper, boerenkarper,
skutkarper (nij).

kroeskarper (carassius 
carassius)

kruuskarper: ols

voorn (rutilus) 

voorn: bat, die, dlt, ens, gie, grb, has, hel,
kam, olm, ols, raa, stw, vol, wrd;
voarn, vaorn: omm, oot; voornt: tub,
ssv

veurntje: amt, ent, goo, hol, hks; veu-
rentje: alm; voorntje: mar, rij; voarn-
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tje, vaorntje: nij; veurntie: dhm, grb,
hel, nij, omm, vrz, wij; veurntien: has,
kam, win; voorntien: kam; veurnke:
dka, glb; vörnke: tub

roodvinne: rij
Plötze: sch

Snelvoorn is een blankvoorn (hks); roet-
voorn is een ruisvoorn/rietvoorn
(bab); greunlinke is een soort voorntje
(dka); rietveurntie (daf)

kopvoorn (meun) (leuciscus 
cephalus) 

mönne: grb; meune: bab, stw; meun:
blz, hel; munne: daf, eml, hel, ols, rij

esseling: ols
kopvoorn: alm, amt, bab, daf, gmd, goo,

zwo
kopveurntje: amt, zen
voorn: amt, gie, kam, nij, olm; voornt:

ssv
veurntje: amt, mar

Komt veel in de Vecht voor (grb).

winde (leuciscus idus)

winde: daf

zeelt (tinca tinca) 

zeelte: bab, gie, has, mar, nls, olm, vol,
wan, wrd; zeelt: dlt, ens, nij, rij, ssv;
zielte: gmd, kam; zealte, zaelte: hks;
zelte: dhm, die, hei, ols, wij, win;
zulte: daf, kui

sli-j: alm; Schleie: sch

grondel (gobio gobio)

gruntie: ols

barbeel (barbus barbus)

barm: ols

brasem (abramis brama) 

bresem: alm, daf, hel, nij, rij, sib, whr;
brosem: amt, ssv; broasem, braosem:
amt, blz, dlt, ens, gmd, grb, has, hel,
vrh, wrd; brasem: bat, kam, ols, win

Brasse: sch
sliembal: hks
slijmjurk: hol

Brasem is een blei die zwaarder is dan 1
pond (vol).

blei (blicca bjoerkna) 

bleai, blaei: ens, rij; blei: dlt, gie, has,
nij, olm, rij, sch, ssv, win, wrd; bliej:
alm; bli-j: alm

bleaike, blaeike: rij; bleigie: daf;
bleigien: kam

kolbleigien: kam
kopvoorn: hks
bliek: hol, ols
blikkien: vol 

Een blei die zwaarder is dan 1 pond
heet een brasem (vol).

modderkruiper (cobitidae) 

modderkroeper: amt, daf, ens, has, hei,
hel, kam, sib, whr, wrd;
modderkruper: olm

smjearpoete, smjaerpoete: vrz
meerpoet: ens, ssv; meerpoete: rij
merenpoepie: dhm
poetoale, poetaole: bab; poetoal,

poetaol: hks; puutoale, puutaole: nij;
puutoal, puutaol: gie

kwaboal, kwabaol: nls; kwaboale,

kwabaole: ols, nij
donderoal, donderaol: has
grondeling: bor
greundel: hks
Steinbeisser: sch

Kwaboale - (grote) modderkruiper. Een
vis met een snorregie, verder was e net
een paling. Zo 20 a 25 cm groot (nij).

De bovenstaande woorden kunnen ook de
meerval aanduiden, zie hieronder:

meerval (silurus glanis) 

kwaboale, kwabaole: die, hol, nij
meerpoet: alm; meerpoete: ols
meervalle: amt, has, rij, stw, wan
meerval: dlt, ens, gie, kam, ssv, wrd

kwabaal (lota lota) 

kwaboal, kwabaol: amt, daf, ens, gmd,
nls, vol, zen; kwaboale, kwabaole: bat,
hei, hks, nij, wij

oalkwappe, aolkwappe: eml
kwabaaltje: amt
kwabbe: sjk
kwab: zen
poetoal, poetaol: has; poetoale,

poetaole: bab; puitoal, puitaol: kui
donderoal, donderaol: has
klein oaltie, klein aoltie: gie
oale, aole: amt, mar
meerpoet: alm
meerval: zwo
modderkroeper: olm
pussien: kam

Net een paling, maar korter en dikker
(nls); klein aoltie mit een dikke kop en
veule vinnen (gie); die wordt niet eten
(kui). Poetoal is een aaltje van ca. 1 dm.
lengte, kleur bruin/zwart. Als we in de

vaart zwommen bleven die aaltjes aan
je vel plakken. Ze zogen zich vast. Heel
griezelig. Een dik kort soort oal mit vuul
sprieten, zat in moddersloten en trekga-
ten (lut).

stekelbaars (gasterosteus) 

stekkelboars, stekkelbaors: alm, amt,
blz, die, grb, hei, oot, raa, sib, win, wrd;
stekkelboarze, stekkelbaorze: bat;
stekkelböörs: dka; stekkelbaars: hel,
hol; stekkelbeers: los; stekelboars,
stekelbaors: has; stikkelboars, stikkel-
baors: bab, nls, stw, wan, whr; stikkel-
baars: gie; stjäkkelbaars: vrz

stekkelböörske: amt, hks, rij, ssv; stek-
kelböörsie: daf, nij; stekkelböörsien:
kam, ols, vol; stekkelboarsie, stekkel-
baorsie: dhm, nij, vrh; stekkelbaarsje:
ent, vas; stekkelbaarsie: hel, nht;
stekkelbeerske: amt, glb; stikkelboar-
sie, stikkelbaorsie: stp; stiekelbaar-
sien: kui; stiekelboarsie, stiekelbaor-
sie: olm

beurske: alm
Stiglitz: sch
stekkelviske: dka, dlt, ens, glb
katviske: bor
schellen apostel: hel
skele post: has

snoekbaars (lucioperca 
lucioperca) 

snookboars, snookbaors: alm, amt,
dhm, dlt, ens, hks, hol, ols, rij, ssv,
wrd; snoekboars, snoekbaors: bab,
daf, gie, gmd, has, hei, hel, kui, nij,
olm, wan, whr, win; snoekeboars,
snoekebaors: vol; snoekböörs: kam;
snoekboarze, snoekbaorze: bat;
snookbaars: dka

zander: hol
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pos (acerina cernua)

pos: amt, ens, gie, gmd, goo, olm, ssv,
wrd, zen
poster: zwo
schele pos: alm, amt, hdb, olm; skele
pos: blz, has, kui, wan; schelle pos: bor,
hei, wij; skelle pos: nij; skellen pos: nij;
schele post: bab; skele post: ens, sjk,
vol, wan; schele poste: alm, bab
skele poster: zwo; skele postert: kam
skellen apostel: nij, rij; schellen apostel:
hel
klemvis: amt
snotter: whr
stiel: amt
valsen bet: bor

Skele post in 't kanaal Almelo-Nordhorn
(ens).

schol  (pleronectes platessa) 

scholle: amt, daf, hol, ols, sjk, wan;
Scholle: sch; schol: alm, bat, dlt, gie, hel,
ssv, wrd; skolle: gmd, has, kam, stw, vol;
skol: blz, ens, glb, kui, rij, wrd
skölke: glb; skollegie: nij; schollegie: nls,
wan; schöllegien: win; scholletje: rij 
scholvis: nls
platvis: hks
platbek: bor
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salamander (salamandridae) 

salamander: algemeen
loopvos: hev

kikker (ranidae) 

kikker: alm, bab, bat, blz, daf, dev, dhm,
dka, grb, has, hdb, hei, hel, hol, kam,
kui, mar, nht, nij, nls, olm, ols, omm,
raa, rij, sjk, stp, stw, vas, vol, vrh, wan,
whr, wij, win, wrd, zwo; kikkert: ent,
gie, rij, sch, tub, vrz; kekkert: gmd

kikvors: alm, amt, daf, dka, dlt, ens, goo,
hks, hol, los, nij, omm, oot, rij, ros, ssv,
wrd; kikvos: amt, bor, die, ent, glb, ssv;
kikvörs: kam; kikvös: vas

kikveuske: amt
boerennachtegaal: omm

Vrouwleu en kikvorsen hept altied
koold en ze sint beare bang vor de ooie-
vaar (amt).

kwaken 

kwaken: algemeen; kwäken: daf, gmd,
hei, ols, raa, vrz, wij; kweaken, kwae-
ken: stp, stw; kwoaken, kwaoken: blz

zingen: omm

kikkerdril 

kikkerdril: alm, amt, bat, blz, bor, daf,
dev, dhm, die, dka, ens, ent, glb, goo,
grb, has, hdb, hei, hel, hks, hol, kam,
kui, los, mar, nht, nij, nls, ols, omm,

oot, raa, rij, ros, sib, sjk, ssv, stp, tub,
vas, vol, vrh, wan, whr, wij, win; kek-
kerdril: gmd

dril: dlt, kam, nij, olm, zwo
kikkerrit: bab, blz, daf, ens, gie, kam,

kui, nij, omm, stw, vrh, vrz, wan, wij
Kikkertleich: sch
kikkereikes: wrd

Kikkereikes in ’n kikkerdril (wrd).

kikkervisje 

dikkop: alm, amt, bat, bor, die, ens, glb,
goo, hks, hol, los, mar, nij, ols, olm,
oot, rij, ros, sch, stw, tub, vas, vol, vrz

poedeldikkop: dlt
dikköpke: ent, ssv, wrd; dikköppie: has,

hel, nht, vrz; dikkoppie: hdb, wan,
whr; dikkoppien: kui; dekköppien:
gmd

donderkop: alm, hol
donderkoppie: bab, vrh; donderkoppien:

bab, stw; donderkopjen: blz; donder-
köppie: has; donderköppien: kam

donderpadde: daf, dhm, omm; donder-
pädde: hei, wij; donderparre: ols; don-
derpärre: raa

donderpaddegien: kam
donderpoete: nls
poete: nls, stp
kikkervissie: daf, dhm, gie, grb, has,

hdb, nls, ols, sib, sjk, wan, wij; kikker-
vissien: kam, zwo; kikkerviske: dka;
kikkervisjen: blz

pad (bufonidae)

padde: bab, bat, daf, dev, dhm, gie, gmd,
grb, hdb, hei, kam, nij, nls, ols, omm,
raa, ros, sib, sjk, stp, stw, vol, vrh, wan,
whr, win, zwo; pädde: wij; podde: kui,
olm; parre: alm, hel, nht, nij, ols, vrz,
wrd; perre: amt, die, ent, goo, hks, hol,
mar, rij, sch; pad: blz, dka, los, ros;
par: bor, oot, tub, vas; per: alm, dka,
dlt, ens, glb, ssv

spijperre: ent; spiejperre: rij; spi-jpad:
ens

donderpadde: has
pissepadde: bab
tuinmännegien: has

Een tuinmännegien of donderpadde
leeft van slakken (has); goede slakken-
verdelgers, bijv. tussen de aardbeien
(olm); ne perre miegt (piest) (goo); ne
perre in ’t nauw mig alle kaanten oet en
geeft bulten op de hoed (hks); d’r wor-
den ons vrogger verteld dät ’n pädde oe
aover de hand kon pissen. Völle leu
vindt pädden griezeliger as kikkers.
Soms schruk ie aj bie ’t eerpels räpen ’n
pädde in de hande kregen (wij); nare
dinge bint det, a-j ze vrogger zaangen,
dan skrök ie dervan. Ie waren der bange
veur (nij); als ze spuugt in je oog, word
je blind. Zijn giftig (hol); as een padde
oe in de ogen speit wör ie blind (vol); as
de padde ow in de ogen pist wö-j blind
(hdb); giftig dier (vas); as een pissepad-

de oe in de ogen pissen, dan kree een
paddepister op 't oge (ontsteking) (bab);
een paddepister an het oog hebben: een
‘strontje’ of ontstoken haarvaatje (nls);
vroeger had men wel eens een padde-
pister (soort ontsteking) aan het ooglid
zitten (stp);  landpadden bint zwat en
die kroept (nij).

Zeg oardig, vrolijk dikkertjen,
zeg bin jie nou een kikkertjen,
of bin jie nou een pad?
Ik bin een kikker jongetjen,
dat zie jie an mien sprongetjen,
gien enkele pad doet dat!
(blz)

boomkikker (hyla arborea)

loakvors, laokvors: dlt; loakvos,
laokvos: ssv

loofvos: glb
boomkikkert: rij
boamkikker, baomkikker: tub
greune kikvors: dka

hagedis (lacertidae agilis) 

hagedis: alm, amt, bab, bor, die, grb,
hdb, hel, hol, kui, mar, raa, rij, ros, sib,
tub, vas, whr, win; hagedisse: bat, daf,
dev, dhm, hdb, nls; hägedisse: hei, wij;
agedis: vol, wan; agedisse: has, kam,
zwo; oagedis, aogedis: blz; ägedis:
gmd
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Eidechse: sch
ewedasse: amt; evedasse: omm; eaver-

dässe, aeverdässe: wij; eaverdasse,
aeverdasse: nij; everdas: dhm; ever-
tasse: gie, nls, omm; eavetasse, aeve-
tasse: stp; eavetaske, aevetaske: hks;
wjeavertäske, wjaevertäske: vrz;
ewtaske: dlt; ieweltaske: ens, glb, sch,
wrd; eerpedasse: amt

salamander: gmd, goo, has

In ’t venne zaten ze völle (nij); hagedis
zat tussen de stene, eerpedasse in de
eerpelkoele (amt); als de hagedis bij het
werken in de turf tevoorschijn kwam,
zei men vroeger: doar he-j ’n evedassie
(omm).

slang (serpentes)

slange: amt, bat, die, ens, gmd, grb, has,
hdb, hei, hel, hol, kam, kui, mar, nij,
olm, ols, omm, raa, rij, stp, stw, vol,
wan, win, wrd; slonge: vrz; Schlange:
sch; slang: alm, bor, dka, dlt, vas

ringslang (natrix natrix) 

ringslange: amt, bab, bat, gie, gmd, goo,
has, hel, hol, kam, kui, mar, nij, olm,
sjk, vol, wan, wij, wrd, zen, zwo; ring-
slang: alm, amt, blz, dka, ssv, tub, vas,
whr,

slange: rij; slang: dka, ens
Ringelnatter: brl, eml
Ringelatter: eml
adder: amt
azelworm: has

adder (vipera berus) 

adder: alm, amt, bat, bor, die, dka, ens,
gmd, grb, has, hdb, hol, kam, mar, nij,
olm, ols, omm, raa, rij, stw, vrz, wan,

wrd
slange: bat, kui, rij, stp, win
slang: los
Krüzotter: sch
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vogel

voggel: alb, dlt, ens, ent, glb, los, tub, vas
vöggel: dka, ros, sch
vogel: alm, bab, bat, bor, daf, dev, dhm,

die, dlt, goo, grb, has, hdb, hei, hel,
hks, hol, kam, mar, nht, nij, nls, ols,
omm, raa, rij, sib, sjk, ssv, vol, vrh,
whr, wij

vugel: amt, vrz
voegel: blz, gie, gmd, kui, stw, wrd
veugel: stp, wan, zwo

wijfje van een vogel 

wiefken: dev, ent, sch, ssv; wiefke: alb,
alm, amt, bat, bor, die, dka, dlt, ens,
glb, goo, hks, hol, los, mar, rij, ros, tub,
vas, wrd; wiefien: has, hdb, kam, nls,
stw, vol, win; wiefie: daf, dhm, hdb,
hei, hel, nij, raa, sib, sjk, stp, vrh, vrz,
wij; wufien: gmd, kui

wief: vrz
vrouwgien: bab, kam, ols, omm, zwo;

vrouwgie: bab, dhm, grb, hdb, hel, nht,
nij, vrh, wan, whr, wij; vrouwtjen: blz;
vrouwtje: nij; vruike: die; vreuwke:
tub; vröwke: wrd

hennegie: grb
henne: goo, nij; hen: dhm
minneke: amt
min: ens; menne: nij
puppien: kam
poppe: nij; pop: alm, ens

Bij kanarie: pop, bij doef: min (ens).

mannetje van een vogel 

mannegie: bab, dhm, hdb, nij, omm, raa,
sib, sjk, stp, vrh, wan, whr;
mannegien: bab, kui, nls, stw, vol, win,
zwo; mannetje: nij; mantjen: blz;
männegie: daf, grb, hei, hel, nht, wij;
männegien: gmd, has, kam, ols; män-
neke: ens, goo; männeken: die;
mänke: los, wrd; mänken: sch; men-
negie: vrz; mennegien: vrz; menneke:
alb, amt, bat, bor, dka, dlt, hks, hol,
mar, ros, tub; menneken: dev, vas;
menke: alm, amt, glb, rij; menken:
ent, ssv

man: blz, dev
haan: dhm, goo, nij; hane: amt
heanken, haenken: sch
keerltie: whr; kealtie, kaeltie: nij; keal-

tje, kaeltje: mar; kjaltie: nij, keelke:
alm

oarnd, aornd: nij
doffer: dev

zwerm (vogels) 

koppel: alb, alm, amt, bat, daf, dev, dhm,
die, dka, dlt, ens, gie, glb, grb, hdb, hei,
hel, hks, hol, kam, kui, los, nij, ols,
omm, raa, rij, sch, stp, stw, vas, vrz,
whr, wij, win, wrd, zwo; köppel: bab,
gmd, has, vol

köppeltie: nht
zwarm: amt, bab, blz, goo, hks, kam, nls,

rij, sjk, wan; Schwarm: sch; zwaarm:
mar; zwärm: daf, wij; zwearm, zwa-
erm: bor; zwerm: dev, los; zwörm:
omm; zworm: nij, sib

vlocht: amt, dka, ent, hdb, hei, hks, mar,
wij, wrd; vlucht: daf, kam, nij

tocht: dka, ssv; töcht: alm, sch, tub
klocht: ens; kloch: ros; klucht: daf
troep: hdb, hel, nht, nij, sib, stp, wij;

trop: amt, hks
groep: dka, hdb, nij
bende: blz, hdb, stw
bulte: bab, stp; bult: vrh
partij: dka

Soms hoort een bepaalde aanduiding bij een
specifieke vogelsoort:

zwarm: 
• spreeuwen: amt, daf
• zwaluwen: hks, wij
• bij kleine vogeltjes in het algemeen:

amt
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Kaart 14: vogel. De Noordwesthoek kent voegel, daarnaast ook veugel (en vogel). In Twente komen we de

korte klinker tegen, daarnaast ook vugel.



tro(e)p: 
• patrijzen: amt
• gaanze: hks: wij
• spraoën (spreeuwen): stp
• mussen: wij
• kraaien: wij

koppel:
• gaanzen: daf, wij
• kreaien: hks
• petriezen: wij

vlocht:
• postdoeven: wij

veer 

vere: amt, bab, bat, daf, dev, dhm, die,
ent, gie, glb, gmd, goo, grb, has, hdb,
hei, hev, hol, kam, kui, los, nij, nls, ols,
omm, raa, sch, sib, sjk, stp, stw, vol,
vrh, wan, whr, wij, win, zwo; veer:
alm, blz, bor, dka, ens, ssv, stw, tub;
veare, vaere: hel, hks, mar, nht, nij, rij,
wrd; vear, vaer: alb, amt, dlt, ros, vas;
vjeare, vjaere: vrz

penne: amt, kam, ols; pen: bor, hks, tub

veren aan de poot 

Voor veren aan de poot zijn de volgende bij-
zondere namen opgegeven:

poetjes an de peute: amt, hev
pluze an ’n poot: nij
roew an ’n poot: nij
veren an de bokse: amt
broek: daf, hdb, nij, omm
sokken: hdb, nls, vol; sökken: die
sloffen: vrh
plume: hks

ruien 

ruu(ie)n: bat, daf, dhm, die, ent, glb, grb,
has, hei, hol, kam, mar, nij, rij, vrz,
whr, wrd; ruden: blz, gie, gmd, kui, sjk,
stw, vol; ruien: bab, blz, dev, los, vrh,
wij; reuien: dka, ols, omm, wij

in de ru (wezen): hdb, hel, stp, win; in
de ruj (wezen): wan; in de rui (wezen):
hdb, sib, zwo; in de reu (wezen): raa;
in de roe (wezen): amt

rugelen: alm, amt, bor, hks, ssv; rögelen:
amt, tub

ruzelen: ens, glb
rufelen: ens
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Kaart 15: ruien. Deze kaart toont wat er zoal tussen de beklemtoonde klinker van het werkwoord en de

uitgang –en kan verschijnen. De j-klank (ruuen, ruien, reuen) of de afwezigheid van een medeklinker

(ruun) is buiten beschouwing gelaten. In Twente vinden we de meeste afwijkingen: vormen met fel, gel of

zel, en ook rurigen en ruurken. Aan de andere kant van de provincie verschijnt een d tussen ruu- en -en.

Kaart 16: snavel. Op dit kaartje zijn uitsluitend de woorden met b/p als middelste of laatste medeklinker

weergegeven. De s-loze vormen overheersen. De grote spreiding van de s- in dit woord (bijv. sneb(be), in

het uiterste oosten en het uiterste westen) doet vermoeden dat de s ontleend is aan het algemeen voorko-

mende woord snavel.



rurigen: alb, vas
ruurken: dlt
ruusschen: sch
veren verlezen: ent; vearen verliezen,

vaeren verliezen: nij; vearen verlea-
zen, vaeren verlaezen: ros

snavel 

snavel: alb, alm, amt, bat, daf, dev, dhm,
dka, dlt, ent, glb, goo, grb, has, hdb,
hei, hel, hol, kam, kui, mar, nij, nls,
omm, raa, rij, sib, sjk, tub, vas, vol,
vrh, vrz, wan, whr, wij, win, wrd; 
snoavel, snaovel: blz; sneavel,
snaevel: gie, stp, stw; snävel: gmd;
Schnabel: sch

snebbe: kam; sneppe: daf, dev; sneb: los
nebben: amt, die, ens, hev, ssv; nebbe:

bab, hdb, hei, hks, ols; neppe: hdb, wij;
neb: nij

bek: alm, amt, bor, dhm, dka, los, nht,
nij, raa, rij, ros, stw, vrz, wij, wrd

vogelbek: zwo

vleugel 

vleugel: amt, bab, bat, blz, bor, daf, dev,
dhm, die, gie, gmd, goo, grb, has, hdb,
hei, hel, hks, hol, kam, kui, mar, nht,
nij, nls, ols, raa, rij, sib, sjk, stw, vol,
vrh, wan, whr, wij, win; vlöggel: alb,
dka, dlt, ens, los, ros, sch, tub, vas;
vlugel: amt, ent; vluegel: vrz, wrd;
vleungel: stp

vlog: alm, amt, ent, glb, hks; vlocht: ssv
vlerke: dev, hdb, kam, omm; vlerk: zwo;

vlärke: daf, gmd, ols, wij; vlarke: die,
sjk, wan, whr

wiek: kam; wieke: nij

vleugellam

vleugellam: amt, bab, bat, brl, dka, ens,

gmd, kui, mar, nht, nls, sjk, ssv, tub,
uls, vol, vrz, wan, whr, wij, wrd, wtm,
zen

vlochlam: alb, alm, amt, glb, hol, rij;
vlochtlam: vas; vlöchlam: nij; vluch-
lam: dka

an-escheuten: gie; an-eschotten: hks
machteloos: blz
striekzied: ols

Ze keunt gen kant op(amt); vleugellam
maken: leewieken (nht).

N.B. de cursieve druk van vleugel betekent
dat niet nader is gespecificeerd naar de
juiste vorm van dit woord. Zie daarvoor
vleugel, hiernaast.

kuif 

toef: alb, alm, amt, bab, bat, bor, die,
dka, ens, glb, grb, hdb, hei, hev, nht,
nij, omm, raa, rij, sch, sib, ssv, tub, vas,
vrz, whr, wrd; tuf: vrz

toefte: sjk, zwo
toefie: gie; toefke: hev; tufie: dhm, hei,

nij, omm, vrz; tufien: ols; tuufke: dlt,
hks, mar, ros, wrd; tuufken: dev

koef: alm, goo, hdb, wrd; kuuf: los; kuif:
blz, daf, gmd, mar, nls, raa, stp, vol,
vrz, wan, whr, wij

kufie: daf, hel, nij, omm; kufien: gmd,
kui; kuufke: alm, amt, goo, mar, rij;
kufke: amt, dka; kufken: ent; kuifie:
vrh, vrz, whr; kuifien: has, kam, vol,
win; kuifke: dka

kam: dhm, rij
kruintie: vrh
petje: hks

vliegen (van vogels) 

vliegen: bab, blz, daf, dhm, gie, glb, gmd,
grb, has, hdb, hei, hel, kam, kui, nht,

nij, nls, omm, raa, sib, sjk, stp, stw,
vol, vrh, wan, whr, wij; vlegen: alb,
alm, amt, bat, bor, dev, die, dka, dlt,
ens, ent, goo, hel, hks, hol, los, mar,
ols, rij, sch, ssv, tub, vas, wrd; vleigen:
vrz; vleagen, vlaegen: hol, ros

vlucht 

Het vliegen van vogels.

vloch: alm, amt, bat, bor, dhm, die, ent,
glb, hei, hel, hev, hol, mar, nht, nij, ols,
omm, raa, ros, ssv, tub, wij, wrd;
vlocht: daf, dlt, ens, grb, hdb, hks, los,
oot, vas, vrz, win; vlucht: bab, blz,
gmd, goo, has, kam, kui, nls, olm, stp,
stw, vrh, wan; Flucht: sch

De vogels zaten niet in de boom, ma ik
zagge ze in de vlucht (nls); ’n fazante
wodt in de vloch eschotten (bat).

trekken van vogels 

werkwoorden:

trekken: alm, bab, daf, dhm, die, goo,
hei, hel, hks, kam, nht, oot, rij, sib, sjk,
stp, stw, tub, vol, vrz, wij, zwo

wegtrekken: hdb, mar
vottrekken: hdb, ros, ssv
op de trek goan, op de trek gaon: wij 
koppelen: gie, omm
zich koppelen: hdb, mar
zwarmen: omm, whr
vliegen: nht
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Kaart 17: vliegen. De ie is in Twente vrijwel afwezig.



zelfstandige naamwoorden: 

veugeltrek: alm, bor, grb; vugeltrek:
amt; vögeltrek: has, hol; vöggeltrek:
ens, vas; voegeltrek: blz, kui, wrd; voe-
gelträk: gmd; vogeltrek: dev, vrh; vog-
geltrek: los

trek: olm, ols, raa

nestelen 

nösselen: bab, die, dlt, goo, grb, hdb, hel,
hei, hol, kam, mar, nht, nij, omm, los,
raa, stp, tub, wan; nöstelen: bat, goo,
has, ols, rij, vrh; nusselen: alm, amt,
bor, ens, glb, stw; nustelen: amt, olm,
zwo; nestelen: dev

timmeren: alm, dhm, die, hei, nij, oot,
ssv, tub, vas, vrz, wrd

todden: sjk, vol
togen: gie
torn: rij

Een nest …

bouwen: amt, daf, die, gmd, hei, hks,
mar, nij, nls, oot, raa, ros, sib, vas, vol,
whr, wij, win, wrd

maken: dhm, kui, omm, vas, wrd;
mäken: daf; moaken, maoken: blz

Het werkwoord timmeren wordt overwe-
gend zonder lijdend voorwerp (intransitief)
gebruikt, bij bouwen komt meestal wel een
lijdend voorwerp: zee bouwt een nöst
(dlt), zie bouwt een nust (grb). De keuze
tussen timmeren en bouwen hangt soms
van de vogel af:

• een zwaluw bouwt: amt, bab, bor, glb,
hel, hol, nij, omm, vas

• een zwaluw timmert: daf
• een zwaluw messelt: tub
• een akster timmert (tummert): bab,

nij, omm
• een ekster bouwt: wrd
• ne veenke maakt een nös: wrd
• een doef timmert: tub, vas
• ne spechte (’n kloppermenke) timmert

een nös: wrd

nest 

nust: alb, dka, ens, kui, los, ros, sib, ssv,
stw, vas, vrz, win; nus: alm, amt, glb,
hev, hks, rij; nöst: bab, daf, dev, dlt,
gmd, grb, has, hdb, kam, nls, sjk, stp,
tub, vol, vrh, wan, whr, wij; nös: amt,
bat, bor, dhm, die, ent, goo, hei, hel,
hol, mar, nht, nij, ols, omm, raa, sch,
wrd; nest: blz, dka, kam, zwo

nuske: amt; nöske: goo; nössie: dhm,
hel, sib; nessie: gie

kuiken 

jong vögeltje: amt, die; jong vogeltie:
sib; jong vogelke: dka; jong
voegeltien: stw; jong veugeltie: wan;
jong veugelke: amt; jonk veugeltie:
daf, hei; jonk veugeltien: raa; jonk
vugeltien: gmd; joonk veugeltje: mar;
jung vöggelke: dka

jong: bab, omm
junkien: kam
kukentie: daf, dhm, hel, vrz; kukentien:

vol; kukentje: goo; kuukske: amt, mar
kuken: dhm, ens, grb, has, hdb, hks,

mar, ros
doonskuken: alm
nestvogel: zwo
veugeltie: hel; Vöggelken: sch
poelegien: gmd
käkel: gmd

Een pas uitgebroed vogeltje heet een:

kaal jong: alb, alm, amt, bat, glb, nij, rij;

kaal jonk: whr
kaal vugelke: ssv; kaal vugeltie: vrz
kaaldodden: vas
kaaldorn: tub
dörreke: dlt
dorre: vrz 
net geboren jong: nij
pas geboaren jong, pas gebaoren jong:

nij
pas oetebroed vugelken: ent
oetbrod vöggelke: ens; uutebruuid

vogeltie: sjk

nestkuiken 

Het jongste vogeltje uit het nest.

nuskuken: alm; nöskuken: raa, wrd;
nöstkuken: gmd, nls, sch, sjk, whr;
nustkuken: sib; nestkuken: zwo;
nöstekuken: daf, has, hdb, hei, hel,
ols, omm, wij; nustekuken: hev; nus-
sekuken: win; nöstekieken: kam;
nustkeuken: vas; nestekuken: wrd

nus-ei: amt; nustei: dka, vas; nös-ei:
mar; nöstei: grb

nusjong: amt; nustjong: alb; nöstjong:
kam; nösjong: nij; nestjong: los

nustdodden: alb, dka; nösdodden: rij
nöstdöddeken: dev; nustedöddeke: hks;

nösseldöddeke: ens
nösdorre: vrz
nustdonnen: tub
nösdeuleke: die
nusköttel: bor
fienste uut het nöst: kam
jongste uut het nöst: stp
kleinste uut het nöst: kam
jöngste kuken: dhm
jungste vugelken: ent; jongste veugelke:

goo
kleanste veugeltie, klaenste veugeltie:

nij
onderkot: amt

ondertoren: amt
achterbliever: amt, nij

dons 

Het haar van jonge vogels die nog geen
veren hebben.

doons: alb, amt, dhm, dka, ens, glb, hel,
kui, mar, nij, vas, vol, vrz, wan, wrd;
dons: alm, bor, daf, dev, dka, ent, gmd,
hol, los, nht, nij, nls, omm, raa, ros,
sib, sjk, vrh, zwo

donshoar, donshaor: bor, dka
donsveerties: hdb, stp
doonsveren: amt
eierdoons: amt
nöstdons: grb, kam; nusdoons: ssv
nösthoar, nösthaor: bab, dlt, hei, whr;

nöst-oar, nöst-aor: has, kam;
nösthoor: grb; nöshoar, nöshaor: alm,
bor, goo, ols, rij, wij; nöshoor: bat;
nusthoar, nusthaor: win; nusthoor:
vrz; nushoar, nushaor: amt, rij; nest-
oar, nest-aor: blz, gie, los

nöstveren: hdb; nösveren: die
nustepluze: hev
pluus: amt, dka, hdb, nij, vas
pluuskes: hks; pluskes: amt
poddeveren: stw
stöppel: hks

Doons: de o in brons, maar dan de o lan-
ger aanhouden (wan).

Later: stoppel (alb).

voer 

Het voedsel waarmee vogels hun jongen
voeren.

voer: alm, bab, daf, dev, dhm, gmd, goo,
grb, hdb, hei, hel, kam, nij, omm, raa,
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sjk, stp, vol, vrh, whr, wij, zwo; voar,
vaor: amt, die, mar, sch, vas, wrd; voor:
alm, dka, ens, glb, rij, ros, ssv, tub, vrz
nöstevoer: has
vreten: dka; vreaten, vraeten: wij
etten: ent

Wurmpkes, rupsen, roepen, pieren
(amt); braaksel bij sommige vogels
(nht).

voeren

voaren, vaoren: alb, mar, sch, vas, wrd;
voren: alm, amt, bor, dhm, dka, ens,
glb, hks, hol, los, rij, ros, ssv, tub, vrz;
voeren: alm, bab, bat, blz, daf, dev, die,
dlt, ent, gie, gmd, goo, grb, has, hdb,
hei, hel, kui, nht, nij, nls, omm, raa,
sib, sjk, stp, stw, vol, vrh, wan, whr,
wij, win

nestverlaters 

Vogels die op het punt staan het nest te ver-
laten.

grote jongen: amt
kiekers: die
nusverloaters, nusverlaoters: amt
nöstverloaters, nöstverlaoters: gmd, has
nösverloaters, nösverlaoters: nij
oetvlegers: ens, ols, tub
uutvlegers: ols

Die vogels staan…..

op oetvlegen: alm, bor, dka, dlt, hks,
wrd; op uutvliegen: bab, hdb, nht

op het oetvlegen: amt
op het punt van uutvliegen: hdb; op het

punt van uutvlegen: bat
op het punt om oet te vlegen: dka
op het punt het nus oet te vlegen: amt

op punt het nest te verloaten: dka
op het punt het nöst te verlaoten: dev

Ze…

vlegen gauw oet: hev; vleegt gauw oet:
alm, mar; vliegt gauw uut: daf, nls;
vleigt gau üt: vrz

vleegt hoast oet, vleegt haost oet: dka
vleegt zowat oet: ols
vleegt met een dag oet: amt
vliegen uut: blz
wilt oetvlegen: amt
willen uutfladderen: gie
fladdert zo het nöst uut: hdb
kunt z’wat vliegen: dhm; kunt zowat

vlegen: ols

Ze zijn….

vliegriepe: daf
der òn tou um uut te vleigen: vrz
der an toe: amt
an het raan van het nus: amt

As de veugelties uut ut nöst bint, nog
niet echt wegvliegt, mar in de boom
blieft hangen, nume wie det takkelin-
gen (daf); achterblijver: nösseldöddeke
(ens).

fladderen 

fladderen: alm, amt, bab, blz, bor, daf,
dev, dhm, die, dka, dlt, ens, ent, gie,
glb, gmd, goo, has, hdb, hel, hks, kam,
kui, los, mar, nht, nij, ols,omm, rij,
sch, sib, sjk, stw, tub, vas, vol, vrh,
wan, whr, wij, win, wrd; flodderen:
alm, amt, bat, die, ens, hei, hol, nij,
raa, rij, ssv, vas, vrz; flödderen: alb,
dka

flosteren: grb

hippen

hipken: amt, dka, hks, zen; hippen: alm,
amt, bat, dka, hol, kui, vas, wan, wij,
wrd; ippen: blz, has, vol, zwo; hopken:
dka

hupken: glb; huppen: bab, brl, hdb, ols,
uls; huppelen: amt

humpen: wtm
tripken: ens; trippen: ens, nij, olm, wan;

trippelen: has, mar
wippen: alm, bor, brl, gmd, hdb, hel, nls,

sjk, vrz; wuppen: bab, gie, hdb, wan,
whr

stippen: ssv
tuksen: amt, kam, nht
springen: uls; spreengen: tub

Een ekster hipt, een kraai löp (nls).
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dodaars (tachybaptus 
ruficollis)

dodaars: dev, dka, hel, nij; dodaard: daf;
dodaar: stp

dukertie: hel, omm
klein futie: nht; kleine fuut: vol
agelzäkkien: kam

Dodaarzen kwamen op de Regge (toen
die schoner werd) van oktober tot april
voor. Maar na het uitdiepen van de
Regge enkele jaren geleden bleven ze
ineens weg, terwijl de fuut kwam (nij).

fuut (podiceps cristatus)

fuut: alb, alm, ban, bat, blz, bor, daf,
dhm, die, dka, dlt, ent, glb, goo, grb,
hdb, hei, hel, hol, kui, mar, nij, omm,
rij, ros, sib, ssv, stw, tub, vas, vrh, vrz ,
whr, wij, zwo

fute: amt, dev, has, nht, nij, sjk, stp,
wan, win

dumpeler: gie; dompeler: sjk
oaldoeker, aoldoeker: gmd
oonderduker: amt
annien: vol
glinte: kam
toefveenke: wrd

Komt zo nu en dan ook bij ons in stads-
gracht (has); annien: klemtoon op laat-
ste lettergreep (vol); geoorde fuut: dum-
pelder (wan).

aalscholver (phalacrocorax
carbo) 

aalscholver: amt, bab, bat, die, goo, grb,
mar, nht, olm, raa, vrz, whr, wij, wrd;
aalschoolver: hol; aalscholve: alm;
aalskolver: gmd, kam, kui, nij; oal-
skolver, aolskolver: blz, has

schollevaar: omm
aalschepper: wtm
aalvanger: zwo
moddergaanze: gie, stp
ropgaanze: sjk, vol, wan
rotganze: ols
Waterkräie: uls
waterrave: wrd

Geen Twents woord bekend (ssv); ken
we nig (tub).

roerdomp (botaurus stellaris)

iepron: bor
ieperon: alm, vrz
domphoorn: omm

reiger  (ardea) 

reiger: alm, bab, bat, blz, bor, daf, dev,
dhm, die, dka, dlt, gie, glb, gmd, goo,
grb, has, hdb, hei, hel, hol, kam, kui,
los, mar, nij, nls, ols, omm, raa, rij, sib,
sjk, ssv, stp, stw, vol, vrh, wan, whr,
wij, win, zwo; reager, raeger: amt, ent,
rij, ros, tub, wrd; reger: alb, amt, ens,
vas; räiger: vrz; Reiher: sch

vissiesdief: daf; visschedeef: hks
kikkervretter: nij

ooievaar (ciconia ciconia) 

ooievaar: alb, alm, amt, bab, bat, daf,
dev, dhm, die, dka, dlt, ent, gie, glb,
gmd, goo, grb, has, hdb, hei, hel, hks,
hol, kam, kui, mar, nij, nls, ols, omm,
raa, rij, sib, sjk, stp, vol, vrh, vrz, wan,
whr, wij, win; ooievoar, ooievaor: blz

stork: alb, alm, bor, die, dka, ens, glb,
goo, hel, los, mar, rij, tub, vas; störk:
grb, hdb, hks, ols, stp; storke: nij; stör-
ke: dev; stoork: amt, ent, glb; stoark,
staork: dlt, ros, ssv, wrd; stwark: vrz

eileuver: omm, bab, dhm, kam, stw, wij,
zwo; eileaver, eilaever: ols

eiber: wij
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Kaart 18: ooievaar. De verschillende woorden zijn hier samengevat in drie hoofdtypen: stork, eileuver en

ooievaar. De eerstgenoemde vorm hoort voornamelijk in Twente thuis, maar komt ook opmerkelijk ver in

het westen nog voor. Eileuver komt in het Vechtdal, langs de IJssel en in Steenwijk voor, maar heeft daar-

tussen terrein moeten prijsgeven aan ooievaar.
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uiver: rij
klepperman: ens
Wildgoas, Wildgaos: sch
vrouwenverskrikker: nij

Vroeger störk (hdb); vroeger: eileuver
(bab); geluid: klepperen (amt).

zwaan (cygnus) 

zwaan: alb, alm, bor, dka, dlt, ens, gee,
glb, ros, ssv, tub, vas; Schwaan: sch;
zwane: amt, bab, bat, daf, dev, dhm,
die, ent, gie, goo, has, hdb, hel, hks,
hol, kam, kui, mar, nht, nij, nls, omm,
rij, sib, sjk, stp, vol, vrh, vrz, wan, whr,
win, wrd, zwo; zwoan, zwaon: blz;
zweane, zwaene: stw; zwäne: gmd,
grb, hei, ols, raa, wij

Kleine zwaan: uulder (vol); kleine wilde
zwaan: fluitzwane (kam)

gans (anser) 

gaans: alb, alm, blz, bor, die, dka, dlt,
ens, glb, grb, hdb, mar, rij, ros, ssv, tub,
vas; goans, gaons: vrz; gans: dka;
gaanze: amt, bab, dhm, ent, gie, gmd,
hei, hel, hev, hks, hol, nht, nij, nls,
omm, raa, rij, sjk, stp, stw, vrh, wan,
whr, wrd; gaa(n)ze: vol; goanze, gaon-
ze: vrz; ganze: amt, bat, daf, dev, dhm,
goo, has, kam, kui, nij, ols, rij, sib, win,
zwo; Goos: sch

Soorten met een eigen dialectnaam:

Twentse Laandgaanze (ontstoan begin
1900): wrd

boerengaanse (bastaardgans): nht
kolle (kolgans): kam
blauwe of meiganze (grauwe gans): kam
koolgaanze (grauwe gans): nij

kleane gaanze, klaene gaanze (riet-
gaanze): nij

Bie oons in daarp hawwe vroger gaan-
zendriewers. Die kochen gaanzen op in
hil Tweante en driwen ze dan nor
Zutfen of Arnhem. Van doaroet gung ’t
met ’n trein nor Amsterdam of
Rotterdam en dan met de boot nor
Engelaan. Met de bevrijding in ’45
waren er nog oudere Enternaren die
middels deze handel Engels spraken en
aldus met de bevrijders konden praten
(ent).

ganzerik 

Het mannetje van de gans.

geante, gaente: amt, dhm, die, ent, hel,
hev, hol, mar, nij; geant, gaent: alb,
alm, bor, ens, glb, ros, ssv, tub, vas,
vrz, wrd; gente: amt, bab, bat, has,
hdb, hei, hks, kam, nij, ols, raa, sjk,
stw, vol, vrz, whr, wij, win; gent: blz,
dka, grb, kam, kui, nht, omm, wan,
whr

gaanzerik: amt; ganzerik: dev
Gooserich: sch

koppel (ganzen)

Een groep ganzen.

koppel: alb, amt, bat, blz, bor, daf, dev,
dhm, die, dka, dlt, ens, glb, grb, hdb,
hei, hel, hks, hol, kam, kui, mar, nht,
nij, ols, omm, raa, rij, sib, ssv, tub, vas,
vrh, vrz, whr, wij, win, wrd, zwo; köp-
pel: bab, gmd, has, nls, sjk, stp, stw,
vol, wan

troep: alm, goo, rij, wij
trop: hks
vlocht: ent, vrz; vlucht: nij

tocht: tub
kloch: ros
zwarm: nij
groep: sib
bulte: sib

Meestal in een vaste verbinding met gan-
zen, gaanzen etc.: een koppel gaanzen.
In de loch: ne vloch (wrd).

eend (anas) 

ean, aen: alb, alm, bor, dka, ssv, tub, vas;
een: glb; eane, aene: alm, die, ent, goo,
hel, hks, hol, mar, nij, rij, vrz, wrd;
ene: amt; eand, aend: dka, dlt, ens,
ros, ssv; eend: blz, dka, glb; eante,
aente: dhm, grb, hel, omm; eente:
hdb, kui, sib, vrh; ente: bab, dev, nht,
nij, nls, stp, stw, wan, whr, win, zwo;
änte: daf, hei, wij; ante: has, kam, ols,
raa; aante: sch; eande, aende: bat, vrz;
ende: gmd; ände: sjk; ande: vol;
aande: gie

pieleane, pielaene: vrh; pieleand, piel-
aend: dlt, ens; pielente: ols, win

poelante: kam

Pieleane: grote eane (wrd); pielente:
klein soort eend (ols).

Voor verschillende eendensoorten bestaat
een dialectnaam:

• Taling:

krikean, krikaen: alm, amt; krikeane,
krikaene: nht, vrz; krikeante, krikaen-
te: grb; krikente: bab; krikänte: daf

krekkien: gmd; krikkie: grb; krikke: vol

Krikeane: schieten niet waard (amt);
winterkrekkien en zoemerkrekkien
(gmd).

• Smient:

fluitänte: daf; fluteante, flutaente: omm;
fluiteend: nht

zommereane, zommeraene: amt

Fluitänten kwaakt niet mar maakt een
fluitend geluud (daf)

• Kuifeend:

knobbe: vol

Dit zijn de benamingen zo die in
gebruik zijn/waren bij de
beroepsjager/broodjager op wilde een-
den in het gebied van de IJsseldelta
(Zwartemeer, Ketelmeer, Drontermeer
tot het Noordeinde) (kam):

bergeend: bargante
wilde eend: volle of weke
krakeend: friesien of alve
wintertaling: krikkien of winterkrikkien
zomertaling: krikkien of zomerkrikkien
smient: smao of smögien
pijlstaart: pielstarte
slobeend: slobbe
tafeleend: roodköppien of vale knobbe
zwarte zeeëend: zwarte knobbe
grote zaagbek: grote zager
middelste zaagbek: landzagertien
nonnetje: skarpien
kuifeend: buntien of bonte knobbe
toppereend: blöörkop
brilduiker (man): rinkel
brilduiker (vrouw): kleine knobbe,

schrap, skrap, schrappien

woerd 

weake, waeke: amt, bab, die, ent, has,
hdb, hei, hel, hev, hks, nht, nij, raa, rij,
stp, vol, wij, wrd; weak, waek: amt,
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bat, dhm, ens, mar, omm, ssv; wjeak,
wjaek: vrz; weke: kam, sjk, stw, wan;
week: amt, gie, gmd; wiek: alb, alm,
dka, glb, ros, vas

wierk: alm, glb; wierik: alb, dka, ens, los
woerd: amt, bab, bat, blz, bor, daf, dev,

dhm, dka, dlt, goo, grb, hol, kam, kui,
nht, nls, ols, rij, tub, vrh, whr, win,
zwo; woerte: hdb, nij, sib

Erpel: sch

roofvogel

roofvogel: alg; roafvogel, raofvogel: ros,
tub; Raubvöggel: sch

rover: dka
stootvogel: amt, dev, glb, nij
griepvogel: alm
klemmer: ens

N.B. de cursieve druk van vogel betekent
dat niet nader is gespecificeerd naar de
juiste vorm van dit woord(deel). Zie daar-
voor vogel,aan het begin van het vorige
hoofdstuk (p. 144).

De naam stootvogel is bekend maar is
nooit echt ingeburgerd. Het is een ach-
ter het bureau bedachte naam (nij).

Algemene benaming voor een roofvogel
is klemmer. Een havik is nen kleinen klem-
mer, maar wordt ook wel moezenvanger
genoemd. Een sperwer is ok nen kleinen
klemmer. Een buizerd is nen groten klem-
mer, maar heet ook wel poalzitter, vanwe-
ge de positie die hij vaak inneemt (ens).

kiekendief (circus)

kiekendief: amt, bab, dka, gmd, hel, hol,
kam, mar, nij, sjk, ssv, vas, vol, wan,
wij, wrd; kiekendeef: amt; kiekedief:
gie, kui

es-oel(e): ens, omm
Honerhawik: uls
glee: has, sjk, vol
Gaffelstert: uls
Weihe: brl, uls
Wigge: uls

Bruine kiekendief is een glee (sjk); de
kiekendief is een es-oel omdat die laag
vliegend over bouwland en essen naar
prooi zoekt (ens).

havik (accipiter gentilis)

havik: alm, amt, bab, bat, blz, dka, hel,
hol, kui, mar, nij, nls, ros, ssv, vas, vrz,
wan, wij, wrd; avik: kam, sjk, vol, wan,
zwo; eavik, aevik: gie, gmd; Havke:
brl; hawik: glb, uls; Hawke: wtm;
Habich: brl

klemmer: amt, ens, wrd; klemme: hks;
klamme: dka; klimmerd: alm

kleinen klemmer: ens
klenen valk: tub
valkien: has
doevenjager: nij
moezenvanger: ens

Deze naam ben ik maar bij één persoon
tegengekomen. Hij had gezien dat de
vogel die zo vaak staat te bidden, achter
de doeven anzat. Er is ook nog kans dat
hij zich vergist heeft met de sperwer (nij).

sperwer (accipiter nisus)

sperwer: alm, amt, blz, dka, gie, glb,
hdb, hel, hol, kui, mar, nij, ros, ssv, uls,
vas, vol, wan, wtm; spearwer, spaer-
wer: amt; spärwer: gmd, wij, zwo;
sparwer: bab, has, hel, kam, ols, sjk;
sparver: amt; Sperber: brl, uls

klemmer(d): amt, bor, hks, nij, rij, wrd;
klemme: wrd; klamme: dka

kleinen klemmer: ens; kleanen klem-
mer, klaenen klemmer: zen

klemvalke: nht, vrz
havik: bat

buizerd (buteo buteo)

buizerd: alm, amt, bab, bat, blz, dka, glb,
gmd, has, hdb, hel, hol, mar, nij, ols,
rij, ros, sjk, ssv, vas, vol, wij, wrd;
buzerd: amt, gie, has, kam, kui, wan,
whr; Bussard: brl, uls, wtm

klemmer: amt; klemmerd: uls
groten klemmer: ens; groaten klemmer,

graoten klemmer: zen
poalzitter, paolzitter: ens

De buizerd krig val op de holtdoeven
(heeft het gemunt op de houtduiven) (nij).

valk (falco) 

valk: alm, amt, blz, dlt, ens, glb, gmd,
hks, rij, ros, ssv, tub, vas, vol, vrh, whr,
zwo; valke: bab, bat, daf, dev, die, ent,
gie, goo, grb, has, hdb, hei, hel, hol,
kam, kui, mar, nht, nij, nls, ols, raa,
sch, sib, sjk, stp, stw, vol, vrz, wan, wij,
win, wrd; valken: hel, los

valkie: dhm, nij, omm; valkien: dhm,
vol; välkien: gmd

klemmer: alm, amt, bor, hev, ssv

Valkien: in het bijzonder torenvalk, de
valk is groter (vol).

Specifieke valksoorten:

glazenwippervalke (boomvalk): kam
biddertie (torenvalk): raa
bidder (torenvalk): alb, nij
bidvalkie (torenvalk): nij
doodbidder (torenvalk): rij
klimvalke (torenvalk): nij

korhoen (tetrao tetrix)

korhone: amt; korhoonder: glb, hks

Mannetje: korhane, vrouwtje: korhenne
(amt).

patrijs (perdix perdix) 

patrieze: amt, bat, daf, dev, dhm, die,
ent, gie, gmd, goo, has, hei, hel, hks,
hol, kui, mar, nht, nij, ols, omm, raa,
rij, sjk, stp, stw, vol, vrz, wan, wij, win,
wrd, zwo; patries: alb, alm, bab, blz,
bor, dka, dlt, ens, grb, hdb, kam, los,
nij, nls, ros, sib, ssv, tub, vas, vrh, whr

Petrieshönken: sch; trieshoonder: glb;
trieshen: ens

veldhoen: hel, nij; veldhoender: nij, raa

N.B. De a van patrieze, patries wordt
meestal als de e van het lidwoord de uitge-
sproken.

Vroeger patries, nu patrijs (blz); ne
minne petrieze: ’n onbetrouwbaar sujet
(ent, rij).

patrijzenhaan 

petriezenhaan: alm; petriezenhane: dev;
petriezenhäne: ols; petriezenhanen:
goo, mar, vrz, wrd; petrieshaan: dka;
petrieshane: amt; petrieshäne: nht;
petriesane: sjk; petrieshanen: dka, dlt,
ens, wrd

petrieshaantie: nij; petriesaentie, petrie-
seantie: stp

trieshane: amt; trieshone: amt; triesha-
nen: dlt, ssv

haan: alm, bor, dhm; hane: bat, hol, whr,
win; hoane, haone: hev; häne: wij;
ane: kam; hanen: amt, dhm, glb, hks

haantie: daf, hdb, hel, nij, omm;
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ääntien: gmd; haantje: rij; henke: tub
menke: rij; Mennken: sch
mannetjespetrieze: nij

patrijzenhen 

petriezenhenne: dev, goo, mar, ols, wrd;
petrieshenne: amt, nht, nij, vrz, wrd;
petriesenne: sjk; petrieshen: dka, dlt

trieshenne: hev; trieshen: dlt, ens, ssv
henne: amt, bat, hks, hol, whr, wij, win;

enne: kam; hen: alm, bor, dhm
henneken: vas; henneke: rij; hennegie:

daf, dhm, grb, hdb, hel, nij, omm
wiefken: sch; wiefke: rij, tub; wufien:

gmd
vrouwtje: nij

koppel (patrijzen)

koppel: alb, alm, amt, bat, bor, daf, dev,
dhm, dka, dlt, ens, gie, glb, grb, hdb,
hei, hel, hks, kui, los, mar, nht, nij, ols,
omm, raa, rij, sib, ssv, stw, tub, vas,
vrh, vrz, whr, wij, win, wrd; köppel:
bab, has, gmd, nls, sjk, stp, vol

köppelke: amt; köppelken: ent; köppel-
tien: kam

roffel: amt
vlucht: blz; vloch: hks, rij
klucht: daf; kloch: ros
Tucht: sch
zwarm: goo

Meestal in een vaste verbinding met petrie-
zen etc.: bijv. koppel petriezen.

kwartel (coturnix coturnix)

wachel: glb; wachele: bor, wrd
kwakkel: omm

fazant (phasianus colchicus)

fazaant: alm, bor, dka, dlt, ens, glb, los,
ros, ssv, tub, vas; fazaante: amt, bab,
hev, hks, hol, mar, rij, wrd; fazant: alb,
alm, blz, kam, nls, stw, vrh; fazante:
bat, daf, dev, dhm, die, dka, ent, gie,
gmd, goo, grb, has, hdb, hei, hel, kam,
kui, nht, nij, ols, omm, raa, rij, sib, sjk,
stp, vol, wan, whr, wij, win, zwo;
fazonte: vrz; Feesahn: sch

boskippe: nij

N.B. De a van fazaant, fazaante etc. wordt
meestal als de e van het lidwoord de uitge-
sproken. Het mannetje van de fazant wordt
aangeduid met haan (voor de juiste vorm
van haan zie p. 159-160, bij patrijzenhaan;
het element patrijzen- kan vervangen wor-
den door fazanten-). Het vrouwtje van de
fazant wordt aangeduid met –hen (voor de
juiste vorm van hen zie onder patrijzenhen).

Het voortbrengen van geluid door de fazant
wordt als volgt aangeduid:

kökkelen: has; kokkelen: wan; kolderen:
hks; kokkeren: grb, omm, ssv; kökke-
ren: amt, dlt, nij; kökken: vas; köklen:
tub; klokken: rij

skreeuwen: sjk; schreeuwen: hei, kam,
nls, vrh; schreien: sch

kreien: alm, hev, nij
ropen: hel; roepen: kam, nij

Het kökkeren, als zij 's avonds op hun
slaapplek geluid maken (dlt).

waterral (rallus aquaticus)

rietkatte: kam

kwartelkoning (crex crex)

kwikmien: kam
heuischöre: stp

waterhoen (gallinula 
chloropus) 

waterkippie: bab, daf, dhm, grb, hdb,
hei, hel, nht, nij, nls, omm, sib, vrh,
wij, win; waterkippien: has, kam;
waterkipke: bor, glb, wrd; waterkiepie:
sjk, wan; waterkiepien: vol; waterku-
pien: kui; weaterkiepie, waeterkiepie:
gie; wäterkiepien: gmd; weaterkippie,
waeterkippie: stp; waoterkiepjen,
woaterkiepjen: blz

waterkippe: nij, whr; waterkip: alm
waterhoentje: amt, dka, dlt, goo, mar,

rij; waterhoentie: nij, sib; waterhoen-
tjen: dev, ent; wateroentien: zwo;
waterhuuntie: daf, hei, hel; water-
hööntke: tub; waterheunke: vas; wea-
teroentie , waeteroentie: stp; woater-
oentjen, waoteroentjen: blz

waterhoen: dka
hoentie: nij
waterhenneke: alb, amt, die, dka, dlt,

ens, hks, ros; waterhenke: alm, glb, rij,
ssv, wrd; waterhennegie: vrz

Teichhoohn: sch
krikentie: omm
krikente: nht, ols; krikänte: hei; krikea-

ne, krikaene: bat; krikante: ols; krik-
eend: dlt

meerkoet (fulica atra) 

meerkoete: alm, amt, bab, daf, dev, die,
ent, goo, grb, hei, hel, kui, ols, rij, stw,
vrh, whr, wij, win; mearkoete, maer-
koete: mar, nij, rij, wrd; meerkoet: alb,
alm, bab, blz, bor, dhm, dka, dlt, ens,
hdb, ros; mierkoet: hks

koete: nij; kote: gie, gmd, has, kam, sjk,
vol, wan

bleshoen: omm; Blässhoohn: sch
bleskop: wrd
bleskuken: dka

blessie: wij
waterhuuntie: daf
waterkipke: tub
krikänte: wij

Geluid: keffen (amt)

kraanvogel (grus grus) 

krön: alb, alm, amt, bor, dka, dlt, ens,
los, ros, ssv, tub, vas; krönne: hel, nht,
nij, vrz, wrd; krönnen: alm, dhm, glb,
hks, nij; kraan: hev; krane: kam, nij;
kranen: dhm, glb, hks; kroane,
kraone: omm

kraanvogel: bab, daf, dev, dhm, dka, goo,
hei, hel, mar, rij, sib, vrh, whr, win,
zwo; kraanvoegel: kui; kraanveugel:
wan; kräänvogel: wij; kroanvoegel,
kraonvoegel: blz; kräänvoegel: gmd;
kreanveugel, kraenveugel: stp; krön-
nenvoegel: vrz

Kranich: sch

Komt praktisch hier niet voor (gmd);
geluid: krauwt (amt).

scholekster (haematopus
ostralegus)

scholekster: alb, alm, amt, bab, bat, bor,
daf, dev, dhm, die, dka, dlt, ent, glb,
goo, grb, hdb, hei, hel, mar, nij, nls,
ols, raa, ros, sib, stp, tub, vas, vrh, whr,
wij, win, wrd, zwo; skolekster: ens, gie,
gmd, rij, sjk, stw, tub, wan

bonte piet: daf, dka, kam, nij, omm, stp,
wij; boonten piet: ens, ssv

pieten: hol
oostindische kieviet: bab, blz, kui, sjk,

vol, wan
zeekiefte: has, kam
Rootschenkel: sch
nonnetje: dka
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zaandwulpe: omm

Voor de juiste vorm van ekster, zie
ekster, p. 174 

Voor de juiste vorm van kieviet, zie 
kieviet, hieronder.

Laatste 20 jaar pas hier aanwezig (nls);
van de leste joaren (nij).

goudplevier (pluvialis 
apricaria)

regenfluiter: kam

kieviet (vanellus vanellus)

kiefte: amt, bab, bat, bor, daf, dev, dhm,
die, ens, ent, gmd, goo, grb, has, hdb,
hei, hel, hks, hol, kam, mar, nht, nij,
nls, ols, omm, raa, rij, vrh, vrz, whr,
wij, win, wrd; kieft: alb, alm, dka, glb,
ssv, tub, vas

kieviet: alm, dka, gie, goo, los, rij, sjk,
whr, zwo; kiewiet: bab, blz, glb, stp,
stw, vol, wan; kuwiet: kui

kiewik: dlt, ros
Kiebitz: sch

bokje (lymnocryptes minimus)

geitebokkie: wan
bökkie: kam, omm

Een bökkie is een klein snippie (omm).

snip (gallinago gallinago EN

scolopax rustica)

snippe: amt, bab, bat, daf, dev, dhm, die,
ent, gie, gmd, goo, has, hdb, hei, hol,
kam, mar, nht, nij, nls, ols, omm, rij,
sib, sjk, stp, stw, vol, wan, wij, win,
wrd, zwo; snip: alb, alm, blz, bor, dka,

dlt, ens, glb, kui, raa, ros, ssv, tub, vas,
whr, wrd

snippie: grb, vrh
watersnippe: hel
Buschschneppe: sch

Geluid: reutelen (amt)

Soms wordt er nog onderscheiden in water-
snip en houtsnip.

• Watersnip:

wätersnippe: gmd; watersnippe: amt,
has, hdb, goo, mar, nij, omm, rij;
watersnip: dlt, ros, ssv, wrd

watersnippie: vrh
dreksnip: tub, vas
venronke: glb
weerlam: daf
willensik: alm

As de watersnippe daelt, dan zet-e de
veerties (broek) an de poten uut, en dan
heur iej een mekkerend geluud net as
het geblaat van een lam, vandoor
weerLAM (daf); watersnippe scheten,
etten op voasteldag (weinig vet in het
eten) (amt)

• Houtsnip:

oltsnippe: gmd, has; holtsnippe: die,
hks, goo, nij, omm; holtsnippie: vrh;
hooltsnippe: amt, mar, rij; hooltsnip:
alm, glb, ros, ssv; hoaltsnip, haoltsnip:
dlt, wrd

de dame met 't lange gezich: nij

Ne watersnippe en ne hooltsnippe over-
wintert in boske; hooltsnippe over-
wintert in hooltwalle (amt).

Geen onderscheid: gie, stp.

grutto (limosa limosa)

grutto: alb, alm, amt, bab, bat, blz, bor,
daf, dev, dhm, die, dka, dlt, ens, glb,
goo, hdb, hei, hel, kui, los, nht, nij, raa,
ros, sib, sjk, ssv, stw, tub, vas, vrh, vrz,
win, zwo; grutte: whr; gruto: amt,
dhm, ent, hks, hol, mar, nij, ols, omm,
rij, wij; gritto: stp; gritte: gie, gmd, grb,
has, kam, nls, sjk, vol, wan; griet: bab,
kam

Bekasinne: sch
moathenne, maothenne: vrz

wulp (numenius) 

wulp: alb, alm, blz, bor, dhm, dka, dlt,
hel, rij, ros, ssv, stw, tub, zwo; wulpe:
amt, bab, bat, daf, dev, dhm, die, ent,
gie, gmd, goo, grb, has, hdb, hei, hol,
kam, kui, nht, nij, ols, omm, raa, sib,
sjk, stp, vrh, vrz, wan, whr, wij, win,
wrd; welp: hev, vas; welpe: amt, die,
mar; welpen: hks; wuliepen: hev

tuutwulp: glb
regenwulpe: kui, vol
regenfluiter: omm
tütter: vrz
Braachvoggel: sch
Tudokwirfe: sch

tureluur (tringa totanus)

tureluur: algemeen
tuteke: nij; tuutken: nij; tuutje: hev
tuterink: has; tuterik: kam
tuut: wrd
tuutwölp: alm

meeuw (larus)

meeuw: alb, alm, amt, bat, blz, bor, die,
dlt, ens, glb, hks, los, mar, nls, raa, ros,
ssv, stw, tub, vas, vrh, zwo; meeuwe:

bab, daf, dev, dhm, dka, ent, gie, gmd,
goo, grb, has, hdb, hei, hel, hol, kam,
kui, nht, nij, ols, omm, rij, sib, sjk, stp,
vol, vrz, wan, whr, wij, win, wrd;
Möowen: sch

witte krei: die
stormvogel: hdb
sluziger kippie: stp
kuunderse doeve: stw

Een meeuw kriesket (krijst) (amt).

Kwamen vroeger veel meeuwen voor?

• ja: blz, gmd, has, kui, vol, wan, win

Vroeger lag Genemuiden aan de
Zuiderzee (gmd); voor 1943 lag Blokzijl
aan het IJsselmeer (blz).

• nee: alm, amt, bab, bat, daf, dev, dhm,
die, dka, dlt, ens, ent, gie, grb, hdb, hei,
hel, hks, hol, los, mar, nht, nij, ols,
omm, raa, rij, ros, ssv, stw, vas, vrh,
vrz, whr, wij, wrd

Niet zo zeer bij ons, trokken wel dage-
lijks over (stp).

Wanneer zijn ze dan gekomen?

Sinds ca. 1930 (glb); sinds de aanwezig-
heid van een vuilstortplaats, ca. 1930.
Nu vrij veel langs de IJssel (wij); na
inpoldering Zuiderzee (hei); na de
Tweede Wereldoorlog (bat, ols, omm,
stw); in de 50-er joaren (alm, dhm, die);
was zeevogel, sinds vijftiger jaren ook
landvogel (dev); tussen 1955 en 1960
(hks); ca. 1960 (vrz, whr); 1960-1970 (bor,
hol, raa, ssv, wrd); sedert ca. 1965/1970
(dlt); sinds ca. ’70 (rij); vrogger zeade
wie as de meeuwen kwamen: “Wie
kriegt storm.” Vanaf ca. 1960 meer (daf);
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ca. 25 joar eleden (vrh); de laatste 20
jaar (bab); voor we in ’56 uit Twente ver-
trokken zagen we ze niet. In ’82 was dat
wel het geval (alm); sinds bevloeiing
door de aardappelmeelfabriek (grb); na
ca. 1960 meer meeuwen, men denkt
i.v.m. vuilnisbelten (hel); toen de grote
vuilnisbelten kwamen (hdb); die zit
veule op vuulnisbelten (amt); vuilnisbelt
Vasse zeventiger jaren (vas); vroeger
over de grens op de venne bij Olde
Kotte bij Eibergen, sedert de aanleg van
het Twentekanaal (ca. 1936) ook bij dit
kanaal (amt); die heurt hier eegluk neet.
Vrooger mos vie op skoolreisje nor
Scheveningen en dan zea de measter
vuurof: “je moet maar eens goed kijken,
ze hebben daar van die grijswitte vogels
en dat zijn meeuwen.” Wij hebben ’t
idee dat ze gekomen zijn tegelijk met
die grote waterplassen ten behoeve van
zandwinning voor de aanleg A1. Grote
afvalstortplaatsen speelden wellicht
ook een rol (ent); sinds ze alles met de
tractor ploegen - ca. 25 à 30 jaar geleden
(nht); de leste twintig joar beent ter
mear ekomen (mar).

Soms zijn ze ook weer verdwenen:

Vroeger in de meeuwenkolonie (een ven
in de buurt op weg naar Zuidwolde),
daar zijn ze nu verdwenen (nls); nu
weer iets minder (nht); 15 jaar geleden
kwam de kokmeeuw hier in enorme
aantallen voor. Ze nestelden in het
Westervenne en haalden eten op de
vuilnisbelt. Nu zijn ze bijna verdwenen
uit het veen. Hier en daar ziet men nog
wel groepen kokmeeuwen, maar nooit
zoveel als toen (nij); en nu weer weg
(vas).

kokmeeuw (larus ridibundus)

vismeeuwe (vroeger): nij
kapmeeuwe: kam
meeuwe: omm

stern (sterna)

steerntje: blz
steerntien: vol
eksteerntien: vol

zwarte stern (chlidonias niger)

eksteerntien: has
sterentien: kam
rietzwälvie: omm 

duif (columba EN streptopelia)

doef: alb, bor, dka, los, ros, ssv, tub, vas;
doew: alm, bor, dka, dlt, ens, glb, oot,
ros, ssv; doeve: alm, amt, bab, bat, daf,
dev, dhm, die, ent, gie, gmd, goo, grb,
has, hdb, hei, hel, hev, hks, hol, kam,
mar, nht, nij, nls, olm, ols, omm, raa,
sib, sjk, stp, stw, vol, vrh, vrz, wan,
whr, wij, win, wrd, zen, zwo; doewe:
amt, brl, ent, glb, rij, sch, uls, wtm;
duuf: blz; duve: kui, vrz

dufie: nij

houtduif (columba palumbus)

holtduif: amt, brl, dka, hdb, hei, hel, nht,
nij, nls, olm, ols, oot, ros, tub, vas, vrz,
whr, wij, wtm; hoaltduif, haoltduif:
bor, dka, ens, glb, uls, wrd, zen; hoolt-
duif: alm, amt, hks, hol, mar, rij, ssv;
oltdoeve: gie, gmd, has, kam, sjk, stw,
vol, wan, zwo; houtduve: kui; outduuf:
blz

kooldoeve: nij, ols, wij

N.B. de t van holt, hoalt of hoolt is vaak
niet hoorbaar.

Kooldoeven zaten völle op de boerenkool
bie de winterdag as ’t evreuren had (nij);
kooldoeven waren lekker in de soep (nij).

koeren

koeren: alm, amt, bab, bat, blz, bor, brl,
dka, glb, gmd, has, hdb, hel, hol, kam,
kui, mar, nij, nls, ols, ros, sjk, uls, vol,
vrz, wan, whr, wij, wrd, wtm; koerken:
amt, gie, hks, stw, zen; kroeken: vas;
korren: amt, ssv, zen

roekoeren: zwo; roekoeën: has, dka
roepen: bab, hdb, nij; ropen: dka, hel;

roupen: vrz

bloazen, blaozen: ens, nij, rij
brommen: alm
brullen: tub, vas

Roepen uutsprekken met lange oe-
klaank (nij).

doffer

De mannelijke duif.

doffer: alm, amt, bab, bat, blz, bor, daf,
dev, dka, gie, glb, gmd, goo, grb, has,
hdb, hei, hel, hol, kam, kui, los, mar,
nht, nij, nls, ols, omm, rij, sib, sjk, stp,
stw, vol, vrh, wan, whr, wij, win

oarnd, aornd: alm, ens, ent, dka, glb,
hks, nij, rij, tub, vrz, wrd; oand, aond:
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amt, dlt; oond: amt, hev; noand,
naond: alb, vas; noornd: ssv

Mennken: sch; mannegie: stp

min

De vrouwelijke duif.

minne: bab, daf, dev, ent, goo, grb, hdb,
hei, hks, nht, nij, ols, rij, sib, sjk, vrz,
whr, wij, win; min: alb, alm, bor, dka,
ens, glb, los, ssv, tub, vas, wrd; menne:
nij; meune: hel

minnegie: vrh; minnegien: vol;
minneke: dka; minke: rij

minnedoewe: amt
nöstdoeve: has
doew: alm; doeve: wrd

dufke: dka; duvien: kam, kui
doevinne: dev, hol, nij, omm, stp, zwo;

doevin: stw; doewin: ens; duvinne: rij;
duivin: hol

wiefie: sjk, stp; wiefien: nls; wufien:
gmd; wiefke: bat, dka; wiefken: sch

vrouwgien: nls
juffer: mar

koekoek (cuculus canorus) 

koekoek: algemeen
bonenpotter: nij
luiwammes: nij

Was te lui umme ’n nös te bouwen (nij);
koekoek bri-jboek, leg ’n ei in de mei, in
de wei, niet voor mij (hdb).

IJ röp koekoek (kam); een koekoek röp
(zien eigen name) (dev); bien Kuckuck
röepp dat maenken, wenn dat Wiefken
een Ei int froemde Noest leg (sch); “koe-
koek einzoank” omdat het zo eentonig
is (vrz); as de koekoek röp is ’t tied
umme de bonen te potten (nij).

uil (strigiformes)

oele: alm, amt, bat, daf, dev, dhm, die,
ent, gmd, goo, grb, has, hdb, hei, hel,
hks, hol, kam, mar, nht, nij, nls, ols,
raa, rij, sch, sib, sjk, stp, stw, vrh, vrz,
wan, whr, wij, win, wrd, zwo; oel: alb,
alm, bor, dka, dlt, ens, glb, los, ros, ssv,
tub, vas; ule: gie, kui, vrz; uul: blz

katoele: bab, omm, sjk, stp, vol; katoel:
glb

Een katoele is specifiek de benaming voor
een 

• kerkuil: amt, hel, hks, kam, vrz
• steenuil: nij, ssv
• ransuil: ols, omm, nij, wij

Katoele (ransuil) vanwege de pluimpjes
op z’n kop (wij); katoele (raansoele) hef
van die oarties (nij).

Andere aanduiding voor een ransuil: 

graansoele: hei

Andere aanduiding voor een steenuil: 

kwikoel: ssv, vas; kwikoelke: alm

nachtzwaluw (caprimulgus
europaeus)

geitenmelker: hks, kam, nij, omm
nachtmelker: nht

ijsvogel (alcedo atthis)

iesveugel: amt

hop (upupa epops) 

hop: amt, bab, daf, dev, dhm, dka, hel,
hol, kui, nij, ros, sib, stp, vol, vrh, wan,
wi; hoppe: hev; op: kam

Wiederhopf: sch
stronthop: alm
schiethoop: wrd; schithop: ssv
strontpikker: nij, omm
smeerkees: nht

Geluid: oep, oepen (amt, hev); vroeger,
omdat de hop niet meer voorkomt in
deze omgeving (nij).

specht (picidae)

spechte: amt, bab, bat, daf, dev, dhm,
die, ent, goo, grb, has, hdb, hei, hel,
hks, hol, kam, mar, nht, nij, nls, ols,
omm, raa, rij, sib, sjk, stp, stw, vol, vrz,
wan, whr, wij, win, wrd, zwo; specht:
alb, blz, bor, dka, dlt, ens, gie, kui, los,
ros, sch, ssv, tub, vas, vol, vrh, vrz;
spech: alm; spächte: gmd

timmerman: hks, nij, sib
boompikker: has
roffelaar: nij

Het roepen van een specht wordt als volgt
aangeduid:

lachen: amt, glb, hol, omm, vrh
roepen: vrh
schetteren: omm

Het tegen een boom aan tikken, met de sna-
vel, heet: 

timmeren: dhm, hei, omm, ros, sib, whr,
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wrd
hameren: whr
kloppen: dhm, glb, gmd, hei, hel, vas,

vrh; klöppen: wan
roffelen: glb, hei, sjk, vrh; roefelen: amt

As de specht lacht, dan kriej regen (glb);
een spechte timmert en lacht, maar de
bonte specht die schettert (omm).

leeuwerik (lullula arborea EN

alauda arvensis)

leeuwerik: alb, alm, bab, bat, blz, bor,
daf, dev, dhm, die, dka, dlt, gie, glb,
gmd, goo, has, hdb, hei, hel, hol, kam,
kui, mar, nij, nls, omm, ros, sib, sjk,
ssv, stp, stw, tub, vas, vrh, vrz, wan,
whr, wij, win, zwo; leeuwrik: alm,
amt, hev, hks, los, nij, ols, rij, vol, vrz,
wrd; leewerk: wrd; liwwerik: ent, kam

leewken: rij
Lerche: sch
lorke: bab

In een enkel geval bestaat voor een kuif-
leeuwerik een aparte naam:

Kuifleeuwerik is een toefvinke (hdb);
toefleeuwerik (whr).

zwaluw (hirundinidae)

zwaluw: alm, amt, bab, bat, bor, daf,
dev, die, dka, dlt, glb, goo, has, hev,
hol, kam, kui, los, mar, nls, ros, sib,
sjk, stp, vrh, wan, whr, wij; zwoaluw,
zwaoluw: blz; zwäluw: gmd;
zwaluwe: hel

zwealever, zwaelever: gie, stw; zwelver:
stp; zwalver: zwo

Schwalbe: sch
zwaalve: ent, hks, rij, vol, vrz, wrd;

zwaalf: ens

zwaal: alb, ssv, tub, vas
zwälfie: daf, dhm, grb, hei, nht, omm,

wij; zwalfie: dhm, hdb, hel, nij, raa,
win; zwölfie: nij; zwelfie: nij

zwelfke: nij
zwälefien: gmd
zwälmpien: ols
zwarfie: hel, nij
kwettertie: nht

Verouderd: zwaleve (vol); oeverzwaluw
heet zaandzwaal (mar, ssv) of grond-
zwalvie (nij); witkontzwalvie is huus-
zwalvie (vroeger), n.b.: het is gierzwa-
luw, dus geen gierzwalvie (nij).

Geluid: slierkt (amt); kwettert, stjielpt
(amt).

kwikstaart (motacilla) 

bouwmeester: alb, dlt
bouwmeesterke: amt, ens, glb, hks;

bouwmeestertie: daf, hei, hel, nij;
bouwmeestertien: gmd, ols, stp;
bouwmeestertje: alm, hol; bouw-
measterke, bouwmaesterke: amt, ros,
wrd; bouwmeasterken, bouwmaester-
ken: rij; baumäistertien: vrz

bouwmeisterke: die
gel bouwmeistertie: omm; gel bouw-

meisterke: alm
bouwmenke: alm; bouwmenneke: alb,

dka, ssv, tub; bouwmenneken: vas;
bouwmannegie: bab, grb, hdb, sjk,
vrh, wan, whr; bouwmannegien: bab,
kam, stp, stw, vol; bouwmangien: kui

akkermannegie: dhm, hel, nht; akker-
mannegien: kam; äkkermännegie:
hei, wij; äkkermännegien: ols

ploogmenneke: amt; ploegmännegie:
daf

ploegendriever: nij
koevinke: kam

kwikstaart: hol, raa, sib, stp; kwikstoart,
kwikstaort: blz; kwikstarte: bab;
kwikstart: win; kwikstatte: wan;
kwikstat: kam, nij; kwikstäärt: dev;
kwikstät: wij; kwikstet: amt, dka, ssv,
tub

kwikstaartje: dlt, rij; kwikstoatie, kwik-
staotie: nls; kwikstartien: has, stw;
kwikstartie: dhm, gie; kwikstattie: hel,
vrz; kwikstärtien: gmd; kwikstättien:
dhm, ols; kwikstättie: daf; kwikstätje:
goo; kwikstertien: zwo; kwikstettien:
stp; kwikstetjen: ent; kwikstetje: bat,
mar; kwikstetke: dka, glb

wipstaart: hol; wipstet: dka, sch
wipstatie: nij; wipstattie: nht, nij; wip-

stärtien: kam; wipstättie: vrz; wipstet-
jen: ent; wipstetje: bor, die,hks; wip-
stetke: dka, los, vas

stetje: amt

Bouwmeester is de witte kwikstaart
(alm, dlt, omm).

Andere namen specifiek voor de witte
kwikstaart:

rouwkwikstaart: blz
koewachtertien: kam
groot bouwmännegien: kam
witte koevinke: kam

winterkoninkje (troglodytes
troglodytes)

winterkoninkie: bab, dhm, gie, hdb, hel,
sib, vol, vrh, wan, whr; winterkonin-
kien: bab; winterkoninkje: alm, bat,
die, dka, goo, rij, stw;
winterkoninkjen: blz, dev; winterko-
nikjen: kui; winterkonekie: sjk;
winterköninkie: daf, raa; winterkönin-
kien: kam; winterkönnikien: ols;
winterkönninkje: hol, nij; winterkeu-

ninkien: gmd, has, zwo; winterkeu-
ninkie: dhm, hei, wij, win; winterkeu-
ningske: amt; wienterkeuningske:
amt; weenterkoninkje: amt, mar

weenterkönnink: alb; weenterkonig:
alm; winterkönnink: ent; winterko-
ning: bor

nettelkönnink: ens, ent, hks, ros, wrd;
nettelkönning: glb, grb; nettelkönink:
tub; nettelkönik: vas; nettelkeuning:
amt; nettelkönk: ssv; nöttelköning:
grb

nettelkunninkje: amt; nettelköninkie:
hdb; njöttenkwennekie: vrz

ekkelkonning: dka; ekkelkönik: vas
Tuunkönning: sch
Zaunkönig: sch
tuunkroepertien: stp
heagenkruperke: wrd
klean jantje, klaen jantje: glb, ssv, tub,

vas; klean jantie, klaen jantie: nij;
klein jantje: dka, dlt, glb, nht; klein
jantien: kam; klein jäntie: wij

klein pietertie: nht
klein duumpie: daf
duumke: omm
kadolsterkeerlke: ssv
kadolstermenneke: dlt
piependöppie: omm
wipstetje: hev

Nettelkeuning omdat hij veel tussen
brandnetels is (amt).

heggenmus (prunella 
modularis)

hegtoat, hegtaot: dlt
eerdmuske: glb
hiegenvear, hiegenvaer: glb
basterdnachtegaal: kam
roetmusse: nij
spitsbekke: alm
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roodborstje (erithacus 
rubecula) 

roodbussien: win; roodbuske: amt, hev;
roadböstke, raodböstke: dka, ros;
roodböske: alb, alm, bor, glb, goo, los,
vas, wrd; roadböske, raodböske: dka,
ssv, tub; roodbörsken: dev;
roodbörske: ens, wrd; roodbössie: bab,
daf, dhm, hdb, hei, nht, nij, nls, raa,
stp, wan, wij; roodbössien: bab, ols,
vol; roodbörsie: grb, omm; roodbör-
sien: gmd, kam; roodbjöstien: vrz;
roodborsie: sib, whr; roodborsien: has,
stw, zwo; roodbossie: vrh; roodbosje:
mar; roodbosjen: ent; roodborsje: bat;
roodborsjen: blz; roodborstje: alm,
die, dka, dlt, hks, hol, rij; roodborzie:
gie; roodbozzien: kui

roodbässie: hel
Rotkeelken: sch
trekveugeltie: raa

Geluid: snikkert (alarm) (hev); het rood-
bössie maakt een zach smeltend geluud
(nij).

nachtegaal (luscinia 
megarhynchos) 

nachtegaal: algemeen; nachtigaal: rij,
sch; nachtegale: goo, hel, kam, wan,
whr, wij; nachtegeale, nachtegaele:
stw; nachtegoal, nachtegaol: blz;
nachtgaal: los

Neet ezeen… wal eheurd! (wrd)

witgesterd blauwborstje 
(luscinia svevica cyanecula)

blauwgien: kam
blauwkeeltien: kam

gekraagde roodstaart 
(phoenicurus phoenicurus)

roodstetje: amt; roodstetke: glb

tapuit (oenanthe oenanthe)

waltakker: wrd; waldukker: wrd

merel ( turdus merula) 

geteling: alb, alm, amt, bab, bor, die,
dka, glb, hel, hks, hol, ols, tub, wij,
wrd; getelink: bat, dev, dka, dlt, ent,
goo, rij, mar, ssv, wij; geetling: dka,
ens, sch; geetlink: amt, hks, los, raa,
ros, vas; getelienk: amt; geetleenk: rij;
gieteling: alm, bab, daf, dhm, hdb, grb,
hei, hel, nij, omm, vrh, whr; gietling:
dka, nht, nij, stp; gietelink: gmd, has,
kam, vol; geitelink: vrz

merel: blz, daf, gie, gmd, kui, nij, nls, sib,
sjk, stp, vrh, wan, whr, wij, win

zwätte liester: daf; zwatte liester: nij;
zwarte liester: grb, kam; zwarten
liester: hdb

liester: stw

Heel oald: nen watervoegel (wrd).

kramsvogel (turdus pilaris)

tjaken: glb; tjakkerd: kam; tjakker: wij,
sjakker: hel

winterliester: nij

lijster (turdus)

liester: algemeen
zangliester: alm, dhm, dka, ent, hdb,

hel, kam, sib, sjk, stp
Singdrossel: sch
grieze liester: grb
sjaggert: amt

Oude benaming: meerten geetling
(amt); aandere benaming: baarkenmeier
(wrd).

In verschillende plaatsen wordt er nader
onderscheiden in zanglijster en grote lijster.

plaats zanglijster grote lijster

hks kleinen liester groten liester
glb zangliester growen liester
ens liester sjakker 
alb, ros liester sjakkert
hol zangliester grote liester
dlt, ssv zangliester sjakker
alm kleen lieste groten lieste of

sjakker
sch Singdrossel grote Drossel
wrd zangdrossel misteldrossel
vrz zongliester groten liester
vas zanglieste sjakket
rij zangliester liester
nht kleine liester grote liester
nls zangliester tjsakkert, sjak-

kert, sjakker
kam philip

Dee Singdrossel singt hell un luot nett
att nen Liesdoarn. Men dee groote
Drossel heff up de Bost un den Bug
Placken, düsse Sorte iss wenigen woun
bie uss hier (sch); de zangliester her-
haalt als drie kear, terwijl de skreeuw-
liester mear skreeuwt (nij).

Met liester konden vroeger ook heel
andere vogels aangeduid worden:

winterliester: kramsvogel, zwatte
liester: merel (vroeger), gellen liester:
wielewaal (nij).

koperwiek  (turdus iliacus) 

krun: amt

sprinkhaanrietzanger
(locustella naevia)

rateltien: kam

snor (locustella luscinioides)

wekkestien: kam

kleine karekiet (acrocephalus
scirpaceus)

rietvinkien: kam

braamsluiper (sylvia curruca)

rateltien: kam

tjiftjaf (phylloscopus 
collybita)

tjiftjaf: algemeen
Zilpzalp: brl
tjiffien: kam
korkezientje: rij

vliegenvanger (muscilapa 
striata EN ficedula hypoleuca) 

vliegenvanger: bab, blz, dhm, dka, hdb,
hei, kam, nht, nij, omm, sib, stp, vrh,
wan, whr, wij; vliegevanger: hol, sjk,
vol; vlegenvanger: alm, amt, bor, dev,
dka, dlt, hel, mar, rij, tub, vas; vlege-
vanger: los; vleegvanger: dka; vlea-
genvanger, vlaegenvanger: ros

vliegenvängertie: daf; vlegenvangertje:
goo

vliegensnapper: kam; Fliegenschnepper:
sch; Fleegenschnöpper: sch
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muggensnapper: kam, ssv
snepper: kam
wientukker: hks
tukker: hev
boomkroepertien: stw
waandleppelke: ssv
platenmenke: alm
postjoantien, postjaontien: vrz

Tukker is een grauwe vliegenvanger
(hev); de grauwe vliegenvanger heet
droeventukkertie (zit vaak in druiven en
roept “tuk-tuk”) (omm).

mees (parus) 

mesie: gie, grb, hdb, hei, hel, nht, nls,
omm, raa, sjk, stp, vrh, vrz, wan, whr,
wij; mesien: gmd, has, kui, stw, vol,
vrz, win, zwo; meeske: alb, alm, die,
dka, glb, goo, los, rij, tub, wrd

meze: bab, daf, dev, dhm, ent, gmd, hdb,
hel, hol, kam, mar, nij, ols, rij, sch,
stw, vas, vrz, wrd; meaze, maeze: hks;
mees: alm, bat, blz, bor, dka, dlt, ens,
glb, sib, ssv, stp

biemeeske: dka, glb; biemeze: hev; bie-
mees: alm, glb; biejmees: ros

iemenvretter: nij 
acrobaat: nij

An meesten iss bie uss dee Kohl- un
Blauemeese bekannt, dee Blaumeese iss
in 't gehehl meer blau (sch); pimpel-
mees: bijmeeske (los); pimpelmees:
blauwköppie (omm); koolmees: biej-
meeske, kuifmees: toefmeeske, staart-
mees: stetmeeske (ssv); langstetje:
staartmees (amt); koolmees: bijmeeske
(alm, vas); ’s winters bij de bijenkorven
(hev).

boomklever (sitta europaea)

boomspechte: hks
boomplakkertie: nij
boomklimmertie: vrz
boomkroepertie: mar
beumeglieder: amt
tjoeker: kam

boomkruiper (certhia 
brachydactyla)

sköörsmussien: kam
boomkroepertie: stp
boomleuper: nij

wielewaal (oriolus oriolus) 

wielewaal: algemeen; wielewale: goo;
wielwaal: los; wielewoal, wielewaol:
blz; wieleweale, wielewaele: stw

goldmerel: amt
goaldliester, gaoldliester: wrd
geale gouwe, gaele gouwe: stp
gellen liester: nij
kersendief: amt
bonenpotter: glb
jodelaar: dka
jehan-in-het-ekenhoolt: ssv

Hangt nus an ne tak in de beume (hev).

Het zingen van de wielewaal wordt als
volgt aangeduid:

jodelen: daf, die, hdb, hel, wij
ropen: goo, nij, tub, wij
skreeuwen: rij
zingen: mar

Dudeldjo'o (glb); dudeljo (nls); diedeldie-
oe (daf); dudeljoe (raa); doedeljoe-oe
(nij); kloar un hell (sch); hij röp zichzelf
(nij).

klauwier (lanius collurio)

toenekster: bor, wrd

vlaamse gaai (garrulus 
glandarius) 

marekoale, marekaole: dev; maarkoale,
maarkaole: raa; markoale, markaole:
ols; märkoale, märkaole: wij; merkoa-
le, merkaole: win; maarkolle: mar;
maarkeloër: rij; markolle: ent, die,
goo, hev, nij, bat, hel, hks, hol; märkol-
le: hei; markol: amt; meerkol: amt;
meerkolk: daf

maarklauw: ssv; marklauw: alb, alm,
bor, daf, dka, dlt, ens, nij, ros, tub, vas,
vrh; marklauwe: omm; marklauwer:
glb, los, vol; maarklauwer: stw; mar-
kloawen, marklaowen: dhm; mar-
kloawe, marklaowe: wrd; markloaw,
marklaow: dka; marklöwe: dhm; mar-
klaun: alm; marklover: bab, stp; mar-
riekloaver, marrieklaover: sjk

maaiklove: vrz; maiklove: sch
matteklower: dka
melkrover: nls
vlaamse gaai: blz, gie, kui, nij, nls, sib,

vol, win, zwo; vlaamse gaaie: daf, dev,
gmd, has, hel, nij, sjk, wan, whr, wij
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gaai: hdb, gmd, nij; gaaie: kam, nij, ols,
stp

gaaienpot: amt
schreeuwakster: grb, hdb, sib;

schreeuwekster: dhm, vrh; schrouw-
akster: bab; skrowakster: wan; skroa-
ekster, skrao-ekster: stw

houtekster: has

ekster (pica pica) 

ekster: alb, alm, dev, dhm, die, dka, ens,
gie, glb, goo, hel, hol, kam, nij, stp,
stw, tub, vas, vrh, win, wrd, zwo; eik-
ster: dka; eekster: amt, bat, blz, bor,
rij; eakster, aekster: amt, dka, dlt, ent,
hks, mar, rij, ros, ssv; jääkster: vrz;
äkster: daf, gmd, hei, ols, wij; akster:
bab, grb, has, hdb, kui, los, nht, nls,
omm, raa, sib, sjk, vol, vrh, wan, whr

Enster: sch
gaaimenne: wrd
begrafenisondernemmer: nij
doodaanzegger: hks

Geluid: sketteren (amt), schettern (hdb),
kriesken (amt).

kraai (corvus) 

kraaie: alm, bab, daf, dhm, grb, hdb, hei,
hel, kam, nij, nls, ols, sjk, stp, vol,
wan, whr, wij, win, zwo; kraai: blz,
olm, vrh; Kraihe: sch; krääi: gmd; 
kreaie, kraeie: amt, dev, dhm, ent,
goo, hel, hks, hol, stw, wrd, zen; kreai,
kraei: alb, bor, dlt, ens, ros, ssv; kreie:
amt, bat, die, gie, hei, nht, vrh, wij;
krei: alm, dka, glb, los, tub, vas; kreeie:
hev, hol, mar, nij, raa, rij, vrz; kri-je:
gie; Krähe: sch

growenbode: ssv
pestoordoew: ens
’t oale wief, ’t aole wief: nht

In Lonneker is een kraai pestoordoew
(ens).

kauw (corvus monedulus)

kauw(e): amt, bab, dka, gie, gmd, has,
hel, hks, hol, kui, olm, omm, mar, nls,
sjk, ssv, wan, whr, wij, zwo; kau: brl;
koa, kao: alm, amt, ens, kam, ssv, stw;
ka: amt, ens, hks, ols, ros, uls, vas, vrz

torenka: nij, rij, vas
torenkraai: bab, ens, hdb, hel, kam, nij,

omm, sjk, vol, wij
boskraai: nij
kleine kraai: glb, mar, olm
kraai: amt, bat, blz, botr, hel, hol, rij, tub,

wrd, zen
Dohle: wtm

Vaak als verkleinwoord: kauwgie, kauwke
etc.

N.B. de cursieve druk van kraai betekent
dat niet nader is gespecificeerd naar de
juiste vorm van dit woord. Zie daarvoor
kraai, hiernaast.

De ka bevond zich hier vroeger in en
rond de kerktoren, vandaar de toevoe-
ging “toor’n”. Zijn geluid was en is “ka”.
Grootgebracht in melkbussen werd een
jong verder gevoerd met stukjes witte
brood, gedrenkt in melk, en dan losgela-
ten waarop de vogel enkele weken in de
buurt bleef (vas).

roek (corvus frugilegus)

grote kraai: alm, amt, hdb, olm
kraai: amt, bat, blz, dka, ens, gie, ols, rij,

wan
raaf: amt
roek(e): alm, amt, bab, dka, gmd, has,

hdb, kam, kui, nls, ros, sjk, ssv, wij,
wrd, wtm, zwo

rook: amt
zoadkraai, zaodkraai: brl, ens, uls
zwarte kraai: amt, hel, hdb, hks, mar,

tub, zen
winterkraai: nij
strontkraaie: vol
schimmelbek: daf

bonte kraai (corvus corone
cornix)

bonte kraai: amt, bab, bat, blz, gie, gmd,
has, hdb, hel, hol, kui, nij, nls, ols, sjk,
vol, wan, whr, wij, zwo; boonte kraai:
alm, amt, glb, mar, rij, tub, vrz, wrd, zen;
boentekraai: amt, bor; bounte kraai: ros

weenterkraai: alm, ens, hks, vas, ssv, uls,
zen; winterkraai: nij, omm, whr

Newelkraai: brl
buiskraai: ens
kraai : amt, dka, gie, gmd, kam, stw, vas
duurtrekker: amt

De naam winterkreaie is waarschijnlijk
ontstaan doordat in de winter hele
groepen kraaien (roeken en rauwen)
over de weilanden zwerven. De zwarte
kraai zwerft meer solitair rond in paren.
Of de zwarte kraai ook onder de aan-
duiding valt is niet bekend. Het onder-
scheid tussen roek en zwarte kraai
kende men niet (nij).

spreeuw (sturnus vulgaris) 

sproa, sprao: alm, amt, bab, blz, daf,
dhm, die, ens, ent, gie, gmd, goo, has,
hdb, hei, hol, kam, mar, nht, nij, nls,
ols, omm, raa, rij, sjk, stpm, stw, vol,
vrz, wan, wij, wrd, zwo; spro: amt;
sproale, spraole: hev, hks; sproaw,
spraow: win; spraw: amt; spreeuw:

alb, bat, blz, dev, dhm, dka, dlt, glb,
los, sib, ssv, tub, vas, vrh, whr; spreeu-
we: bab, grb, hel, nij, wij; spree: amt,
glb, ros, sch

Starspree: sch
protter: kui
sketter: kam
stukkadoar, stukkadaor: nij
pleisterbats: nij

Hoe wordt het geluid van een spreeuw
genoemd?

kwetteren: alm, amt, bor, daf, die, has,
hdb, hel, hks, hol, nij, ols, stp, vrh, wij

sketteren: kam, los, rij; schetteren: nht
schreeuwen: amt, mar, omm, raa, sib
preaken, praeken: vas
bidden: dlt

Wij zeiden vroeger: de spreeuw bidt
(dlt); hee schloat mett dee Flöggel un ’t
Froejoahr un roepp (sch); een sproa
schreeuwt (vaak bij het wegvliegen)
(omm).

huismus (passer domesticus)

musker: nls; muske: alm, amt, bor, die,
dka, dlt, gie, glb, gmd, kam, kui, mar,
nls, omm, rij, sjk, ssv, stp, stw, vas, vol,
wan; mussche: dhm, dka, hdb, ros,
vrz; musse: amt, bab, bat, dev, dhm,
hdb, hei, hel, nij, raa, vrh, wij; mus:
blz, dka

hoesmuske: alb, amt, dka, ens, ent, hks,
los, tub, wrd; huusmussche: vrz;
huusmöske: vrz; hoesmusse: grb;
huusmusse: daf, hdb, hel, hol, nht, nij,
ols, sib, win; uusmusse: has, whr,
zwo; hoesmus: dka, glb

Spatz: sch
pöllenvretter: nij
stroatjong, straotjong: rij
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Voor het tsjilpen van de mus bestaan de
volgende aanduidingen:

tjilpen: alm, dhm, grb, nij, nls, omm, rij,
ssv, tub, vrh, vrz, wij; tsilpen: nij; tsjil-
pen: amt, dev, dhm, die, gie, hdb, hel,
kam, wan; sjilpen: alm, amt, bab, bat,
dka, ens, has, kui, ros, vol, whr, wij,
win; tsjielpen: daf, hks; sjielpen: amt,
ent, nij, raa, sjk, stp, vrz; tjilmen: dka

kwetteren: alm, blz, bor, dev, ens, mar,
ols, wij, wrd

sketteren: rij; schetteren: mar
piepen: gmd
kriesken: hev
te keer goan, te keer gaon: blz

vink (fringilla coelebs) 

vink: alb, alm, blz, dka; vinke: amt, bab,
bat, daf, dev, die, ent, gie, gmd, goo,
has, hdb, hei, hel, hol, kam, kui, nht,
nij, nls, ols, raa, rij, sib, sjk, stp, stw,
vol, wan, whr, wij, win, zwo; vienke:
amt; veenk: alm, bor, dka, dlt, ens, glb,
los, ssv, tub, vas; veenke: amt, hev,
hks, mar, rij, vrz, wrd; veink: ros

vinkie: dhm, grb, hel, nij, omm, sib, vrh;
vinkien: dhm, gmd; finkien: stw; vink-
jen: kui

ploatveenk, plaotveenk: alm
tougveenke: vrz
Bookfink: sch
gevaarfde muske: amt

Een tougveenke is een twijgvink (vrz).

Het voortbrengen van geluid van een vink
wordt doorgaans sloan genoemd, maar
soms ook fluiten of zingen:

sloan, slaon: algemeen; schloan,
schlaon: sch

fluiten: amt, mar, stp
zingen: hev, tub

Eur die vinke ies mooi slaon of fluiten
(stp); ne toefvinke (gewone vink) sleut,
ne gooldvinke zeenk (hev).

Het slaan van de vink heet:

vinkeslag: nht; vinkenslag: ent; veen-
kenslag: ens, ssv

slag: los

Een veenk slöt, hef een volle slag of is
nog nich op slag (los).

keep (fringilla montifringilla)

russische vinke: amt
moskouse veenke: hks
oranjevinke: kam
dennenvinke: keep
valse vinke: nij
oostvink: alm

groenling (carduelis chloris)

vlasvinke: alm, nij, vol; vlasveenke: vrz
groven tukker: ens; growen tukker: glb
greunen tukker: hks
greunling: mar
greune vinke: amt

putter (carduelis carduelis)

tukker: amt, nht

dieselvink: dlt; dieselveenke: hks, wrd;
distelvinke: hel, nij

sijsje (carduelis spinus)

sieske: amt, die, hks, rij, vas
sieze: dev, stp

Sieze: o.a. een bijnaam van medewerker
van ons bedrijf, die de hele dag liep te
fluiten (dev).

kneu (carduelis cannabina)

tukker: alm, amt, bor, dka, glb, hks,
kam, nij, rij, wrd

fiene tukker: ens; fienen tukker: glb, hks
rooien tukker: hks
robijntje: stp
robientien: vol
damtukker: nij; dantukker: rij

barmsijsje (carduelis flammea)

vlasveenke: wrd

goudvink (pyrrhula pyrrhula)

goldveenke: mar, vrz; gooldvinke: amt;
gooldveenke: rij; gooldvink: glb, hks;
goldvinke: goo, stp; goalveenke, gaol-
veenke: wrd; goudvinke: kam

appelvink (coccothraustes 
coccothraustes)

appien: kam

geelgors (emberiza citrinella) 

geelgors: bat, grb, nij, rij, sib, stp, vrh;
gealgors, gaelgors: daf; gelgors: hel,
nij; gealgos, gaelgos: hei; geelgos:
wan; gele gos: vol; geale gorze, gaele
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gorze: wij; gele görs: sjk; gelgörs: ssv;
gelgös: los; geale gösse, gaele gösse:
dev; gelgöörs: dlt; geale geuze, gaele
geuze: amt; gelle geuze: amt, die, hks;
geule geuze: hev; gjälgeuze: vrz; gel-
geurs: alb; gele geus: dka; gelle geus:
wrd; gelgeus: alm, glb; gele geerse:
stw; geale guze, gaele guze: ols; gelle
gure: dhm, nht, nij, omm; gelleguur:
nij

gelgeuske: amt, goo, vas; gelgeusken:
dka; gelgöske: tub

gelgroske: dka
gele gassien: vol
geelvinke: kam
Gooldammer: sch

Dee breud op de groond (amt); geluid:
“verrekheet” (hev).

rietgors (emberiza schoeniclus)

rietvink: vol
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egel (erinaceus europaeus) 

stekkelvaarken: ent, mar, wrd; stekkel-
varken: alm, amt, bat, dev, dhm, die,
goo, grb, hdb, hel, hks, hol, nht, nij,
ols, omm, oot, rij, win; stekkelvärken:
daf, gmd, hei, raa, wij; stekkelvearken,
stekkelvaerken: amt, bor, dka, dlt, ens,
glb, ros, ssv, tub, vas; stekkelverken:
dka, los; stjäkkelvaaiken: vrz; stikkel-
vaarken: gie, stw; stikkelvarken: bab,
lut, nls, sib, stp, vrh, wan, whr; stiekel-
varken: kui, olm; stekelvarken: blz,
has, kam, sjk, vol

ezelvarken: stp
vaikeniezel: vrz
Schwieneggel: sch
moeseggel: dka, dlt, tub, vas, oot; moes-

iegel: glb, ssv
toeneggel: dka, sch
loofiegel: amt
takekel: rij
egel: dev, dka, zwo
scharphazen: hol; scharpshazen: die;

schaarpshazen: mar

Goede muizenvanger (hks); goeie mui-
zenvangers, ook binnenshuis (hol); leup
bi-j mien grootmoe op zolder um moe-
zen te vangen (vrh); nen takekel keump
mees op dezelfde tied in 'n hof. A-j nen
takekel hebt, he-j gin muze (rij); volgens
horen zeggen werden egels vroeger wel
gevangen en voor menselijke consump-
tie gebruikt (die); de egel werd ervan ver-
dacht dat hij ’s nachts koeien die in de
wei lagen te rusten uitzoog (ssv); hij
loopt heel zwaar, met veel lawaai (omm).

mol (talpa europaea)

molle: bab, bat, daf, dev, gie, has, hdb,
hei, hel, hol, kam, kui, lut, nht, nij, nls,
olm, ols, raa, sib, sjk, stp, stw, vol, vrh,
wan, whr, wij, win, zwo; mol: alm, blz,
gmd

vroot: alm, dka, dlt, los, oot, ros, ssv, tub,
vas; vrote: alm, ent, sch, wrd; wroot:
bor, dlt; vroete: grb, hdb; wroete: daf,
dhm, nij, omm; vroute: vrz; vreute:
amt

weule: amt, die, goo, ent, hks, hol, mar,
rij, wrd; weul: ens, glb

Stand van de maan is belangrijk om
mollen te kunnen vangen (wanneer ze
uit de grond komen) (hks).

molshoop 

mollenbulte: sib; mollebulte: bab, gie,
gmd, has, kam, kui, sjk, stp, stw, vol;
mollebult: blz, daf, nls, vrh, win; mols-
bulte: olm; molsbult: daf, nij

vroetenbult: grb, hdb; wroetenbult: hdb,
omm; vroutenbulte: vrz; vrotenbult: sch

bulte: wan
mollenhoop: bat, ols; molshoop: daf,

dev, hei, hel, hol, nht, nij, olm, ols, raa,
whr, wij; mols-oop: kam, zwo

vrotenhoop: alm, los, vas; vrotenhoap,
vrotenhaop: dlt, oot, ros, ssv; wroten-
hoop: dhm; vroutenhoop: vrz; vreut-
hoop: amt; wreuthoop: bor

weulenhoop: amt, die, ens, ent, glb, goo,
hks, hol, mar, rij

molle-empe: stw

mollengang 

rit: alm, amt, bab, bat, blz, bor, daf, dev,
dhm, die, dlt, ens, ent, glb, grb, gie,
gmd, goo, has, hei, hks, kam, kui, los,
mar, nht, nls, nij, ols, omm, oot, raa,
rij, sjk, ssv, stp, stw, vas, vol, vrh, vrz,
wan, whr, wij, win

rille: dhm
gang: blz, daf, dev, dlt, grb, hdb, nij, olm,

vrh, whr, wij; gange: sib; gänge: amt,
sch; gaang: oot; gaank: amt, gmd,
hdb, hol, kam, mar, rij, tub, wrd

wrange: mar, ols, rij; vrange: rij

Het eerste deel van de samenstelling (vroe-
ten-, mollen-) is niet opgenomen.

Lopen altijd naar het water (gmd);
boven de grond is de gang soms zicht-
baar: dat neumt wie een rit (wij); mien
va zee dat de vroete aait um de drie uur
deur de zölfde gaank gong en a-j doar
dan heel stille bi-j gongen stoan ko-j
em zo uut de grond wippen met een
schuppe (hdb).

vleermuis (myotis, nyctalus)

vleermoes: alm, amt, bab, bat, bor, daf,
dev, die, dka, dlt, ens, ent, glb, goo, grb,
has, hdb, hei, hel, hks, hol, kam, los,
nht, olm, ols, omm, ros, sch, sib, ssv,
stw, tub, vas, vrh, wan, whr, win;
vleermuus: blz, gie, gmd, nls, sjk, stp;
fleermuus: vol; vlearmoes, vlaermoes:
dhm, dka, mar, nij, oot, rij, wrd; vljear-
moes, vljaermoes: vrz

A-j vleermoezen um ow hen wilt heb-
ben, mu-j met een dunne bamboevis-
hengel in de lucht zwiepen (hdb).

konijn (oryctolagus)

knie: alm, dhm, hel, hev, nij, sib, whr;
k(e)nien: amt, bab, blz, bor, daf, die,
dka, dlt, ens, ent, gie, glb, gmd, goo,
grb, has, hdb, hel, hks, hol, kam, los,
mar, nls, olm, omm, oot, rij, ros, sch,
sib, sjk, ssv, stp, stw, tub, vas, vol, vrh,
wan, wrd; kniene: bat, daf, dev, hei,
hks, kui, nht, ols, raa, vrz, wij, win

ram 

Het mannetje van het konijn.

ram: algemeen
rammelaar: dev, dka, grb, hol, olm; 

remmelaar: mar; remmeler: die
remmel: bat, hev, hol

moer 

Het vrouwtje van het konijn.

moer: dhm, dlt, hel, kam, nht, nij, olm,
omm, sjk, vol; meur: alm, amt, bor,
dka, ens, glb, oot, ros, ssv, tub, vas,
vrz, win; meure: amt, ent, hks, rij,
wrd; moar, maor: die, mar, nht; moor:
bat, dev, goo, hei, hev, ols, raa, wij;
more: hol; möre: sch; muur: amt

moertien: stw; muurtien: has; meurke:
dka

eui: gie, gmd, hdb, wan, whr; ooi: blz;
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euie: bab, hdb, daf, vrh; euier: hdb,
nls; heuier: grb, sib

euigien: gmd
voedster: kui, nij
vröwgien: kam

konijnenhol 

hol: alm, amt, bab, bor, daf, dev, dka, dlt,
ent, gmd, goo, glb, hdb, hel, hks, kui,
los, mar, nht, nij, nls, rij, ros, sib, vrh,
vrz, whr, wij, win, wrd; höl: ssv, tub,
vas; ol: blz, gie, kam, sjk, stp, vol, wan,
zwo

gat: amt, bat, dhm, dka, grb, has, hdb,
hei, hol, mar, omm, raa, sch, sjk, stp

piepe: amt, die, nht, rij; piep: alm
wrange: daf, die, hol, mar; vrange: bat,

rij; wrang: amt, ens
gang: olm, ols

Meestal in samenstelling. Het eerste deel van
de samenstelling (knien, kniene, knienen)
is hierboven buiten beschouwing gelaten.

Piepe is de gang van ’n knienhol (nij).

haas (lepus europaeus) 

hazen: alm, amt, bor, dhm, die, dka, dlt,
ens, ent, glb, goo, grb, hdb, hel, hks,
hol, los, mar, nij, omm, oot, rij, ros,

sch, sib, ssv, tub, vas, vrz, wrd; haze:
amt, bab, bat, daf, dev, hdb, kam, kui,
nht, nls, vrh, whr, win; aze: has, sjk,
vol, wan, zwo; häze: hei, ols, raa, wij;
äze: gmd; haeze, heaze: olm; aeze,
eaze: gie, stp, stw

langoor: hol, nij

rammelaar 

Het mannetje van de haas.

ram: alm, amt, bab, bor, dev, dhm, dka,
dlt, gie, glb, goo, grb, hdb, mar, nij, nls,
rij, sjk, stw, tub, vas, win, sch, ssv

rammelaar: bab, bat, daf, dev, dhm, dka,
ens, gmd, grb, has, hdb, hei, hel, hol,
kam, kui, los, nht, nij, nls, olm, ols,
omm, sib, vol, wan, whr, wij, win, wrd;
rommelaar: vrz; remmelaar: mar;
remmeler: die

remmel: amt, hks, hol
reppelaar: dev

moerhaas 

Het vrouwtje van de haas.

moer: bat, daf, dhm, has, hdb, hel, hol,
kam, nij, olm, sjk, stw, vol, wan, whr;
moere: sib; meur: alm, amt, bor, dka,
ens, glb, ssv, vrz; meure: ent, hks, rij,
wrd; moar, maor: die, dlt, mar; moor:
dev, goo, hei, wij; more: hol; möre: sch

moertien: gmd; meurke: dka
hazenmeur: ssv
moerhaas: dka; moerhaze: amt, kam;

moerhäze: ols; moerheaze, moerhae-
ze: stp; moorhaze: hev

moerhazen: omm; moorhazen: tub, vas
eui: bab, gie; ooi: nls; euie: bab; euier:

nls; heuier: grb
voedster: hel, nht
wiefien: win

hazenleger 

De rustplaats van een haas.

leger: alm, amt, bab, bat, blz, bor, daf,
dev, dhm, dka, gie, glb, gmd, goo, grb,
has, hdb, hei, hel, kam, kui, los, nht,
nij, nls, olm, omm, rij, sib, sjk, stp, stw,
vrh, vrz, wan, whr, wij, win, zwo; lea-
ger, laeger: die, dlt, ens, ent, hol, mar,
ols, oot, rij, ros, ssv, wrd; legger: dka,
tub, vas

Mattee: sch
nös: omm
pot: nij
stee: nij; stea, stae: nij

Doorgaans zonder verdere toevoegin-
gen. Waar een enkele keer wel een
samenstelling is gebruikt (bijv. hazenle-
ger), is het eerste deel van de samen-
stelling hierboven achterwege gelaten.

rammelen 

Het paren van hazen of konijnen.

rammelen: alm, bab, daf, dka, ens, goo,
hks, los, rij, sch, stw, tub, wij, win;
remmelen: alm, amt, glb, hol, mar,
nht, nij, nls, ols

rammen: dlt, gie, hei, omm, ssv, vas;
rommen: vrz

rebbelen: dka; reppelen: dev, dka, hks,
nij, rij, zwo; repelen: kam

speulen: amt, kam, vol; spöllen: has
dekken: dka, hdb, omm, wrd
springen: die

Rammelen: bij hazen, reppelen bij
konijnen (hks).
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rams 

Het tochtig zijn van hazen of konijnen.

rams: alm, bab, grb, nls
rammig: sjk, vol
ramsig: vrh
ramstig: daf, hei, nht, win
rits: olm, stw

Soms wordt ook een werkwoord gebruikt.
Van de konijnen of hazen word dan gezegd
dat ze……

jagen: sjk; jeagen, jaegen: stp
snoeven: nij
speulen: gie, nls; spöllen: dka, has, hdb,

hel, mar, win
remmelen: amt, bat, die, hev, rij; ram-

melen: amt, goo
rammen: dka, ssv, wrd
rebbelen: dka; reppelen: dka; repelen:

kam

Uit de bovenstaande opgaven blijkt dat in
sommige dialecten hetzelfde woord wordt
gebruikt voor het teelzuchtig zijn en het
daadwerkelijke paren.

Zie willen spölen (has); de
voedster/meure ramt (wrd).

eekhoorn (scirius vulgaris) 

eenkhoorn: gmd; eekhoorn: dev, gie, nls,
olm, vrh, whr, wrd; eekoorn: sjk, stw,
wan; eekhoarn, eekhaorn: nij; eek-
heurn: grb; iekhoorn: bab, daf, win

ienkheurntie: dhm; iekoorntie: stp; eek-
heurntie: hdb, hei, nht, raa, vrz; eek-
hoorntjen: kui; eekhoorntje: dka; eek-
hoorntien: gmd; eekhoorntie: sib;
eeköörntien: kam; eeköörntje: zwo;
eekoorntjen: blz

eekkatte: bat
kat-ekert: ens
kat-eker: alm, amt, die, dka, dlt, ens,

ent, glb, goo, hks, hol, los, mar, ros,
wrd; kat-eke: alm, amt; ket-eker: dka,
oot, ssv, tub, vas; katheker: dka, sch;
kat-eenker: bor

boom-eker: nij; boomeiker: vrz
boomleuper: rij, wrd
ekertien: has, ols; ekertie: hdb, hei, raa,

wij; iekertie: daf, dhm, hei
ekert: hel, nht; iekert: omm; eker: nij

Komt niet voor in Genemuiden (gmd);
katekers bint rovers: zee haalt eier oet
de nusten (ens); zijn handtam te krijgen
(bor); rooft eieren en jonge vogels etc.,
maar aardig dier om te zien (die); eek-
hoorns werden nog wel eens tam
gemaakt, althans dat werd geprobeerd
(nht).

rat (rattus) 

rotte: amt, bab, bat, daf, dev, dhm, die,
ent, gie, gmd, goo, grb, has, hdb, hei,
hel, hol, kam, kui, mar, nht, nij, nls,
olm, ols, omm, raa, rij, sib, sjk, stp,
stw, vol, vrh, vrz, wan, whr, wij, win,
wrd; rot: alm, blz, bor, dka, dlt, ens,
glb, hks, los, oot, ros, ssv, tub, vas;
ratte: hei, sch, zwo; rat: dka

Als een gebied te vol is, brengt moeder
rat jongen weg naar andere plaats. De
eerste jongen zijn te vangen, later trap-
pen ze er niet meer in (dka); as kind
maken wie van een nylonkouse een
soart rotte. As ’t febriek uutgung vestop-
pen wie oons achter ’n wal bie de
Hulsbargen an de Oale Markt. Dan trök-
ke wie de rotte oaver de stroate. Wie
hebt wè is ’n moal kleppe ehad, want
der bint luu deur evallen (nij); ratten

kunnen in oude huizen enorm veel
rumoer maken. Daarna zijn ze soms op
geheimzinnige wijze plotseling verdwe-
nen (hdb).

muis (mus) 

moes: alm, amt, bab, bat, bor, daf, dev,
dhm, die, dka, dlt, ens, ent, glb, goo,
grb, has, hdb, hei, hel, hks, hol, kam,
los, mar, nht, nij, olm, ols, omm, oot,
raa, rij, ros, sch, sib, ssv, stw, tub, vas,
vrh, vrz, wan, whr, wij, win, wrd, zwo;
muus: blz, gie, gmd, kui, nls, sjk, stp,
vol

Op de Nieje Bleeke hadden ze is ’n kear
las van vlekken in het doek. Ginene wus
woar ’t van kwam. Ok op het lab nie.
Toen kwam der ’n baas, den zea: ’t is
muizenurine. Doar hadden ze in de
Bleeke nog nooit van eheurd: ‘muizenu-
rine’. Ze kennen wè zeike. Ze hebt zich
bedoan van ’t lachen. Ma der wödden
wè gif streuid (nij); zeenken emmer
werden vroeger om de staanders van de
kapberg (hooiberg) gedaan zodat de
muizen niet naar boven konden klim-
men (hks); de uitgevallen melktandjes
van kinderen worden op een schoteltje
gelegd en ’s nachts door de muis
gehaald, die er als dank een dubbeltje
voor terug legt (nls); zoals vroeger veel
muizen onder in de roggemieten [mij-
ten] zaten, die bij het dorsen ten slotte
alle kanten probeerden op te vluchten,
zitten die nu ook volop in de maïsbul-
ten (de hond weet het al precies: als de
tractor wordt gestart om maïs te halen,
wordt hij opgewonden omdat er ook
voor hem wat te halen/vangen valt)
(nls).

Moezen mit bolstarties in Lutten.

’t Is ooit in een bouwkeet veur waarheid
verteld. Een olde metselaar woonde mit
zien gezin in een verbouwd boerde-
ri-jgien. 't Was in de vieftiger joaren
toen er veule zachtboardplafonds wör-
den emaakt onder de planken zolders.
Ze hadden veule last van moezen die
vake as ’n gek over de zachtboardplaten
steuven. Op een oavend zag Ap wel een
stuk of vief dunne moezenstarties tus-
sen het liesie van het plafond en de
mure rechtuut noar beneden hangen.
Hi-j was gien lid van de dierenbeschar-
ming, hi-j stappen op een stoel en greep
zien knipmes uut de buse. 't Was iene
rits en doar vullen de starties noar
beneden. De ploage was doar niet met
af elopen, dus wörden er geregeld moe-
zevallen ezet. Op een morgen kwam Ap
op het wark en zee: “Ik vange nou gere-
geld moezen met bolstarties.” (lut)

vos (vulpes vulpes) 

vos: algemeen

marter (martes martes) 

marter: die, dka, dlt, hdb, tub, ros, wan;
marte: alm; märter: dhm, gmd;
matter: amt, ent, hel, nij, wan, wrd

hermke: amt

bunzing (putorius putorius) 

ulk: alm, amt, bab, bat, bor, daf, dev,
dhm, die, dka, dlt, ens, ent, glb, goo,
grb, hdb, hei, hel, hev, hks, hol, los,
mar, nht, nij, ols, omm, raa, rij, ros,
sch, ssv, tub, vas, vrh, vrz, whr, wij,
wrd; hulk: sib

eierulk: nij
beunzik: vol; beuzik: gie; buzik: stp,
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wan; buunzink: bab; bunzink: nls, raa,
sjk; bunzing: blz, dev, kam, nls, sib,
stw, vrh, win, zwo; bunzik: nls

bulsing: omm; bulsink: nht, omm; bul-
sik: daf, has, hei, kam, omm, wij, win

bulseling: omm
beuzeling: blz
mudde: kui, olm
stinkdier: olm, sib
stinkerd: nij

Stinken as een ulk, bulzing etc. (alge-
meen); stinken as een ulk in het nauw
(dhm, ols, rij, ols, tub); twaalf boeren en
een ulk bint dartien stinkers (grb, hdb,
hks, vrh); nen boer en nen ulk bint twee
steenkdeers (bor); kiepedief, eierdief
(gie); woer een ulk zien nös hef, daor
rooft-e neet (hol); vake nest onder de
riezemiete (daf); vrögger hä-j speciale
ulkenvangers (daf).

bunzingval 

stappe: amt, bab, bat, dev, dhm, die, ent,
goo, grb, has, hdb, hei, hel, hks, hol,
mar, nht, nij, nls, omm, raa, sch, vrz,
wij; stap: alm, dlt, ens, ros, ssv, tub,
vas 

klemme: bab, daf , gmd, has, hdb, hei,
nls, ols, raa, vol, vrh, wrd; klem: blz,
dka, ens, stw

valle: daf, gie, grb, hdb, kui, rij, sib, sjk,
stp, wan, win; val: alm, glb

valloek: nij
valklepkooi: los
inloopkooi: los
klepkouwe: rij
vangkouwe: amt, dhm, rij
kouw: dka, ens; kouwe: hel

Vaak in combinatie met een van de boven-
staande woorden: ulkenstappe, bulsik-
klemme etc.

wezel (mustela vulgaris) 

wezel: alm, amt, bat, dev, die, dlt, gie,
gmd, has, hel, kui, nls, ols, sjk, stw;
weazel, waezel: amt, ens, mar, wrd;
wiezel: ent, hev, sch, vrz

wezeltien: gmd, grb, stp; wezeltie(n):
bab; wezeltie: hdb, nht, sib; wezelke:
rij; wezeltje: dhm, goo; wieseke: glb

harmpie: hdb, omm; armpie: whr;
hermke: vas; häämtien: vrz; arrepie:
vol

ärmelientie: daf.
klean hearmke, klaen haermke: ros

Een hermelijn en een wezel haalt zie
bie oos deur mekare, beiden nuumt ze
hier een ärmelientie (daf).

hermelijn (mustela erminea) 

hearmke, haermke: bor, die, dka, dlt,
ens, glb, los, oot, ros, ssv, tub, vas, wrd;
hearmke(n), haermke(n): ens; hoarm-
ke, haormke: rij; hermke: alm, amt,
dka, ent, hks, mar; hermken: sch;
härmpie: hei, wij; harmpie: dhm, hdb,
hel, nls, omm; harmpie(n): bab;
(h)armpie: nij; aarmpie: stp; arrepie:
sjk

hermeltie: nht, raa; hermeltje: bat;
hämeltien: vrz; häimeltie: vrz; har-
meltien: grb, ols

hermelijntje: rij; hermelijntie: sib;
ermelijntien: kam; hermelientje: hol;
hermelientien: win; harmelijntie: hel;
armelijntien: kam; ärmelientie: daf

armelingien: has; ärlingien: gmd
ermelijn: stw, vol, bab
fret: hol

das (meles taxus)

das(se): algemeen; Dachs: brl
stinkdier: amt

otter (lutra lutra) 

otter: alm, dhm, die, dlt, ens, glb, gmd,
grb, has, hdb, hks, nls, ols, omm, ros,
sch, stw, vol, vrz, wrd; notter: amt, sib

visotter: gie

In de joren ’30 mos een kind van een
joor of 9 alléne langs het Overijssels
kanaal noa de schoele. ’t Was altied
goed egoane maar op een dag kwaamp
ze hulende thuus umdat heur een hond
op de rugge esprungen was. De olders
zagen dat ze de hele rugge nat had en
besmeerd met kikkerdril. Het was dus
gien hond maar een otter. Verschillende
dagen wörn der epost, maar gien otter.
Doorop zee de veldwachter zet maar
een stappe [val]. En joa heur Meneer
Otter zat ter in. Iederiene in de buurte
wol dat dier wel is bekieken. De toeloop
wörn zo groot dat de vrouwe van de
streuper (die de stappe zet had) een
dubbeltie kiekgeld vreug. Van heinde en
verre kwaam de meinsen noa
Bergentheim. Der waren der wat die
hier en door noa de weg vreugen woor
dat dier lag. Noa verloop van tied hoe-
ven ze dat niet meer te doen, want toen
konden ze wel op de stank of goan.
Want de dooie otter stunk as ’n ulk. Ok
door hef de veldwachter een einde
annemaakt, jammer want het geldlagie
stroomde mooi vol. Het was ’n goud-
mijntje veur de streuper die in de wark-
verschaffing ± f 8,50 per wekke verdien-
de.
(M. Pouwels-Bos, Oud-Bergentheim).

ree (capreolus capreolus)

hert: hdb, kui, stp; hatte: nij, rij; ert: has
ree: alm, amt, bat, bor, die, dka, dlt, ens,
gmd, grb, has, hks, hol, kam, los, mar,
nls, olm, ols, omm, raa, rij, sch, stw, tub,
vas, vol, vrz, wan, win, wrd
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groot hoefblad 92
grote egelskop 103
grote leeuwen-

bek 83
grote waterweeg-

bree 85
grutto 163
haagbeuk 44
haagwinde 78
haas 182
hagedis 141
hanenpoot 103
harig knopkruid 89
haring 134
hartjes,

gebroken 57
haver, wilde 102
havik 158
hazelaar 44
hazelnoot 44
hazenleger 183
heermoes 35
heggenmus 169
heggenrank 71
heide 74
helmkruid,

knopig 83
hemelsleutel,

gewone 60
hennepnetel 79
herderstasje 58
herfstaster 88
herfsttijloos 97
herik 59
hermelijn 186
hippen 152
hoefblad, groot 92
hoefblad, klein 92
holpijp 36
holwortel 56
hommel 127
hondsdraf 81
hondsroos 62
hondsviooltje 71
hoofdluis 116
hooiwagen 112
hoornaar 126
hop (plant) 48
hop (vogel) 167
hout 17

houtduif 164
houtworm 111
huislook 60
huismus 175
hulst 69
huttentut 57
hyacint 98
ijsvogel 167
jeneverbes-

struik 38
kakkerlak 116
kamille 90
kamperfoelie,

wilde 87
kardinaalsmuts 69
karekiet,

kleine 171
karper 135
kastanje 45
kastanjeboom 45
katjes 25
kattendoorn 65
kattenkruid 80
kattenstaart 71
kauw 174
keep 177
kers, oost-

indische 67
kerstroos 53
kervel, dolle 73
kiekendief 158
kiemen 25
kieviet 162
kikker 140
kikkerdril 140
kikkervisje 140
klaproos 55
klauwier 173
klaver 65
klaverzuring 67
kleefkruid 77
kleerluis 116
klein beestje 107
klein hoefblad 92
klein knopkruid 89
klein kruiskruid 92
kleine karekiet 171
kleine ratelaar 84
klimop 72
klit 93

klokjesgentiaan 76
kneu 177
kniptorlarven 129
knoest 23
knoopkruid 94
knopherik 59
knopig helm-

kruid 83
knopkruid, harig

89
knopkruid,

klein 89
knoteik 47
knotwilg 39
knut 121
koekoek 166
koeren 165
kokmeeuw 164
konijn 181
konijnenhol 182
koninginnen-

kruid 87
koolwitje 119
koperwiek 171
koppel (ganzen)

156
koppel (patrijzen)

160
kopvoorn 136
korenbloem 94
korhoen 159
kraai 174
kraai, bonte 175
kraanvogel 161
kramsvogel 170
krekel 115
krodde, witte 59
kroeskarper 135
krokus 100
kroontjeskruid 68
kruipende boter-

bloem 55
kruiskruid,

klein 92
kruizemunt 82
kuif 148
kuiken 150
kwabaal 137
kwaken 140
kwartel 160

kwartelkoning 160
kweek 101
kwikstaart 168
langpootmug 120
langpootmug,

larve van de  120
lariks 36
larve van de lang-

pootmug  120
larve van de mei-

kever  131
larve 108
laten vallen  29
leeuwenbek,

grote 83
leeuwerik 168
lelietjes-van-

dalen 98
libel 118
lieveheers-

beestje 128
lievevrouwebed-

stro 77
lijster 170
lijsterbesboom 62
linde 70
lintworm 111
lis, gele 99
lisdodde 104
luis 116
lupine 65
madeliefje 88
maden 124
mannetje van een

vogel 144
mansoor 49
maretak 49
margriet 91
marter 185
meerkoet 161
meerval 137
mees 172
meeuw 163
meidoorn 63
meikever 129
meikever, larve

van de  131
melde 51
melganzenvoet 51
merel 170

189
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aalscholver 154
aanslaan 26
aardbei, wilde 62
aardrups,

grauwe 120
adder 142
adelaarsvaren 36
afrikaantjes 89
agrimonie,

gewone 62
akelei 55
akkerdistel 93
akkermunt 82
akkerwinde 78
angel 127
anjer 52
appelvink 177
armetierig 27
barbeel 136
barmsijsje 177
bast 18
beest 106
beestje, klein 107
berenklauw 74
berk 43
bernagie 79
bertram, wilde 89
bes 25
beuk 45
beukennootje 45
biezen 100
bij 126
bijvoet 91
bilzekruid 82
bitterzoet 82
blad 23
bladluis 117
blauwborstje, wit-

gesterd 170
blauwe bosbes 75
blauwe druifjes 98
blei 136
bloedluis 117
bloedzuiger 111
bloeien 28
bloem 25
bloesem 24

boerenworm-
kruid 91

bokje 162
bolletje dennen-

hars  38
bomengroepje 15
bonte kraai 175
boom 17
boomkikker 141
boomklever 172
boomkruiper 172
bos 15
bosanemoon 54
bosmier 125
bosschage 15
bosviooltje,

gewoon 71
boterbloem,

kruipende 55
boterbloem,

scherpe 54
braam 61
braamsluiper 171
braamstruik 61
brandnetel 48
brasem 136
brem 64
bromvlieg 123
brunel, gewone 81
buizerd 159
bunzing 185
bunzingval 186
chrysant 90
citroenvlinder 119
clivia 99
dagkoekoeks-

bloem 51
das 187
den 37
dennenappel 38
dennenhars,

bolletje  38
dennennaalden 23
dier 106
dieren, wilde 107
dikke tak 19
dodaars 154

dode takken 21
doffer 165
dolle kervel 73
dons 151
dood 30
doorn 23
dopheide 74
dotterbloem 53
dovenetel,

paarse 80
dovenetel, witte 80
dravik, zachte 101
driekleurig 

viooltje 70
droogbloemen 33
duif 164
duivelsnaai-

garen 78
duivenkervel,

gewone 56
duizendblad,

gewoon 90
duizendknoop,

viltige 49
duizendpoot 113
duizendschoon 52
dunne tak 20
eekhoorn 184
eend 157
eendenkroos 103
egel 180
egelskop, grote 103
eik 45
eikel 48
eikvaren 36
ekster 174
els 43
ereprijs,

gewone 84
es 76
esdoorn 68
fazant 160
fladderen 152
flox 78
fluitenkruid 73
framboos, wilde 61
fuchsia 72
fuut 154
gagel 42
galappel 31

gans 156
ganzenbloem,

gele 90
ganzerik 156
gebroken 

hartjes 57
geelgors 177
gekraagde rood-

staart 170
gelderse roos 87
gele ganzen-

bloem 90
gele lis 99
gele morgenster 94
gele plomp 53
geranium 68
gestreepte 

rups 120
gevorkte tak 20
gewone agri-

monie 62
gewone brunel 81
gewone duiven-

kervel 56
gewone ereprijs 84
gewone hemel-

sleutel 60
gewone raket 57
gewone vogel-

melk 98
gewoon bosviool-

tje 71
gewoon duizend-

blad 90
gladiool 99
goudplevier 162
goudsbloem 93
goudvink 177
gouwe,

stinkende 56
gras 100
grasspriet  101
grauwe aard-

rups  120
greppelrus 100
groeien 26
groeien, welig 26
groene rups 120
groenling 177
grondel 136
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meun 136
mier 124
mierenhoop 125
mijt 112
min 166
mispel 63
mispelboom 63
modder-

kruiper 136
moederkruid 91
moer 181
moerasspirea 60
moerhaas 183
mol 180
mollengang 181
molshoop 180
monnikskap 54
morgenster,

gele 94
mos 35
mug 120
muggenbult 121
muis 185
muizenoor 97
muurbloem 57
muurpeper 60
nachtegaal 170
nachtkoekoeks-

bloem 52
nachtschade,

zwarte 82
nachtvlinder 119
nachtzwaluw 167
narcis 99
neerdwarrelen 30
nest 150
nestelen 150
nestkuiken 151
nestverlaters 152
neten 118
noot 43
notenboom 42
notendop 43
ongedierte 107
onkruid 32
ooievaar 155
ooievaarsbek,

zachte 67
oorwurm 115
oostindische 

kers 67
oot 102
opkomen 25
opslag 15  
orchis 105
otter 187
paardenbloem 95
paardenhorzel 123
paardenhorzellar-

ven 123
paardenvlieg 122
paarse dove-

netel 80
pad 141
paddenstoel 35
paling 134
patrijs 159
patrijzenhaan 159
patrijzenhen 160
penwortel 22
perzikkruid 49
petunia 83
pijlkruid 97
pijpenstrootje 102
pinksterbloem 57 
pioenroos 55
pissebed 113
pitrus 100
plantengroepje 16
plomp, gele 53
populier 41
pos 138
prikneus 52
primula 76
putter 177
raket, gewone 57
ram 181
rammelaar 183
rammelen 183
rams 184
rat 184
ratelaar, kleine 84
ree 187
reiger 154
reigersbek  67
reuzenbalse-

mien 68
ridderspoor 54
ridderzuring 50
riet 102

rietgors 178
ringslang 142
roek 174
roerdomp 154
ronde zonne-

dauw 59
roodborstje 170
roodstaart,

gekraagde 170
roofvogel 158
roos 61
roos, gelderse 87
rozenbottel 61
ruien 147
runderbuilenhor-

zel 122
runderhorzellar-

ven 122
rups 119
rups,

gestreepte 120
rups, groene 120
salamander 140
salie 82
salomonszegel 98
sap van een 

bloem 31
sap van een plant

of een boom 30
sap verliezen  31
schaafstro 36
schaatsen-

rijder 118
schapenzuring 50
scherpe boter-

bloem 54
schol 138
scholekster 161
schrijvertje 128
sering 76
sijsje 177
sint-janskruid 70
slak 133
slakkenhuis 133
slang 142
sleedoorn 64
slofhak 102
smeerwortel 79
snavel 148
sneeuwklokje 99

snip 162
snoek 134
snoekbaars 137
snor 171
snottebel 23
specht 167
speenkruid 54
speerdistel 94
sperwer 158
spiering 134
spin 112
spinnenweb 112
spreeuw 175
sprinkhaan 114
sprinkhaanriet-

zanger 171
sprot 134
stam 17
stekelbaars 137
stekelbrem 65
stengel 23
stern 164
stern, zwarte 164
stinkende 

gouwe 56
strobloemen  33
stronk 21
struik 16
struikheide 74
struisgras 102
tak 19
tak, dikke 19
tak, dunne 20
tak, gevorkte 20
takken, dode 21
tapuit 170
taxus 39
teek 113
teunisbloem 72
tjiftjaf 171
toorts 83
trekken van 

vogels  149
trilgras 101
tsjilpen 115
tuinwolfsmelk 68
tulp 98
tureluur 163
uil 167
uitlopen 26

valeriaan 87
valk 159
valkruid 92
vallen, laten 29
varen 36
veer 146
veldzuring 50
verdorren 29
veren aan de 

poot  147
vergeet-mij-

nietje 79
verliezen, sap 31
verwelken 29
vijfvingerkruid 62
viltige duizend-

knoop 49
vingerhoeds-

kruid 83
vink 176
viooltje 70
viooltje, driekleu-

rig 70
vis 134
vlaamse gaai 173
vleermuis 181
vleugel 148
vleugellam 148
vlieg 121
vliegden 37
vliegen (van

vogels)  148
vliegenvanger 171
vliermerg 18
vlierstruik 86
vlijtig liesje 68
vlinder 119
vlo 118
vlucht 149
voer 151
voeren 152
vogel 144
vogelkers 64
vogelmelk,

gewone 98
vogelmuur 51
voorn 135
vos 185
vossenbes 75
vroegeling 57

vuilboom 69
wandluis 116
warkruid 78
waterhoen 161
waterlelie, witte 53
watermunt 81
waterpest 97
waterral 160
waterranonkel 55
waterweegbree,

grote 85
waterwilg 39
wederik 76
weegbree 84
welig groeien 26
wesp 125
wezel 186
wielewaal 172
wijfje van een

vogel 144
wilde aardbei 62
wilde bertram 89
wilde dieren 107
wilde framboos 61
wilde haver 102
wilde kamperfoe-

lie 87
wilg 39
winde 136
winter-

koninkje 169
witbol 102
witgesterd blauw-

borstje 170
witte dovenetel 80
witte krodde 59
witte waterlelie 53
woekeren 27
woerd 157
wolfskers 82
wollegras 104
worm 110
wortel 22
wulp 163
zaad 25
zachte dravik 101
zachte ooievaars-

bek 67
zeelt 136
zeepkruid 52

zegge 105
zevenblad 73
zilverschoon 62
zilvervisje 114
zoemen 121
zonnebloem 88
zonnedauw,

ronde 59
zuring 50
zwaan 156
zwaluw 168
zwaluwtong 49
zwanenbloem 97
zwarte nacht-

schade 82
zwarte stern 164
zwerm (vogels)

144
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erica 74
erica tetralix 74
erinaceus europa-

eus 180
eriophorum vagi-

natum 104
erithacus 

rubecula 170
erodium 67
erophila verna 57
erysimum 

cheiri 57
esox lucius 134
euonymus europa-

eus 69
eupatorium can-

nabium 87
euphorbia helio-

scopia 68
euphorbia 

peplus 68
fagus 45
falco 159
ficedula 

hypoleuca 171
filicinae 36
filipendula ulma-

ria 60
forficulidae 115
formica rufa 125
formicidae 124
fragaria vesca 62
fraxinus 76
fringilla 

coelebs 176 
fringilla montifrin-

gilla 177
fuchsia 72
fulica atra 161
fumaria officina-

lis 56
galanthus niva-

lis 99
galeopsis 79
galinsoga ciliata 89
galinsoga parviflo-

ra 89
galium aparine 77
galium odora-

tum 77

gallinago galli-
nago 162

gallinula chloro-
pus 161

garrulus glandari-
us 173

gasterosteus 137
gastrophilus 

equi 123
gastropoda 133
genista anglica 65
gentiana pneumo-

nanthe 76
geranium molle 67
gerridae 118
gladiolus 99
glechoma hedera-

cea 81
gobio gobio 136
gonepterix 

rhamni 119
gramineae 100
grus grus 161
gryllidae 115
gyrinus nata-

tor 128
haematopus 

ostralegus 161
hedera helix 72
helianthus 88
helleborus 

niger 53
heracleum 74
hieracium pilosel-

la 97
hirudo medici-

nalis 111
hirundinidae 168
holcus 102
humulus lupu-

lus 48
hyacinthus 98
hyla arborea 141
hyoscyamus 

niger 82
hypericum perfo-

ratum 70
hypoderma 

bovis 122
ilex aquifolium 69

impatiens glandu-
lifera 68

impatiens walleri-
ana 68

iris pseuda-
corus 99

isopoda 113
ixodidea 113
juglans 42
juncus bufo-

nius 100
juncus effusus 100
juniperus commu-

nis 38
lacertidae 

agilis 141
lamium album 80
lamium purpu-

reum 80
lanius collurio 173
larix 36
larus 163
larus ridibun-

dus 164
lemna 103
lepidoptera 119
lepisma sacchari-

na 114
lepus euro-

paeus 182
leucanthemum 91
leuciscus 

cephalus 136
leuciscus idus 136
limosa limosa 163
lithobius 

forficatus 113
locustella luscini-

oides 171
locustella 

naevia 171
lonicera pericly-

menum 87
lota lota 137
lucioperca lucio-

perca 137
lullula arborea 168
lupinus 65
luscinia mega-

rhynchos 170

luscinia svevica
cyanecula 170

lutra lutra 187
lychnis coro-

naria 52
lymnocryptes

minimus 162
lysimachia vulga-

ris 76
lythrum 71
martes martes 185
matricaria 90
meles taxus 187
melolontha melo

lontha 129
mentha aqua-

tica 81
mentha arvensis

82
mentha spicata 82
mespilus germani-

ca 63
molinia caeru-

lea 102
motacilla 168
mus 185
muscari botryoi-

des 98
muscilapa 

striata 171
mustela 

erminea 186
mustela 

vulgaris 186
myosotis 79
myotis 181
myrica gale 42
narcissus 99
natrix natrix 142
nepeta 80
numenius 163
nuphar lutea 53
nyctalus 181
nymphaea alba 53
oenanthe oenan-

the 170
oenothera 72
ononis spinosa 65
opiliones 112
orchis 105
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abramis brama 136
acarina 112
accipiter 

gentilis 158
accipiter nisus 158
acer pseudoplata-

nus 68
acerina cernua 138
achillea millefoli-

um 90
achillea ptarmica 89
aconitum 54
acrocephalus scir-

paceus 171
aegopodium 73
aesculus hippo-

castanum 45
agrimonia eupato-

ria 62
agrostis 102
alauda arvensis

168
alcedo atthis 167
alisma plantago-

aquatica 85
alnus 43
anas 157
anemone nemoro-

sa 54
anguilla 

anguilla 134
anoplura 116
anser 156
anthoxantum ari-

statum 102
anthriscus syl-

vestris 73
antirrhinum

majus 83
apidae 126
aquilegia 55
araneae 112
arctium 93
ardea 154
arnica montana 92
artemisia 

vulgaris 91

asarum europa-
eum 49

aster amellus 88
atriplex 51
atropa bella-

donna 82
avena fatua 102
barbus barbus 136
bellis perennis 88
betula 43
blattidae 116
blicca 

bjoerkna 136
bombi 127
borago 

officinalis 79
botaurus stellaris

154
brachycera 121
briza 101
bromus hordea-

ceus 101
bryonia dioca 71
bufonidae 141
buteo buteo 159
butomus umbella-

tus 97
calendula officina-

lis 93
calliphoridae 123
calluna vulgaris 74
caltha palustris 53
calystegia 

sepium 78
camelina sativa 57
capreolus capreo-

lus 187
caprimulgus euro-

paeus 167
capsella bursa-

pastoris 58
carassius 

carassius 135
cardamine praten-

sis 57
carduelis canna-

bina 177

carduelis 
carduelis 177

carduelis 
chloris 177

carduelis 
flammea 177

carduelis 
spinus 177

carex 105
carpinus 44
castanea sativa 45
centaurea 

cyanus 94
centaurea jacea 94
ceratopogo-

nidae 121
certhia brachydac-

tyla 172
chaerophyllum

temulum 73
chelidonium

majus 56
chenopodium

album 51
chlidonias 

niger 164
chrysanthemum

parthenium 91
chrysanthe-

mum 90
chrysantheum

segetum 90
ciconia ciconia 155
circus 158
cirsium arvense 93
cirsium vulgare 94
clivia 99
clupea 

sprattus 134
cobitidae 136
coccinellidae 128
coccothraustes

cocco-
thraustes 177

colchicum autum-
nale 97

columba 164
columba palum-

bus 164
consolida 54

convallaria 
majalis 98

convolvulus
arvensis 78

corvus 174
corvus corone 

cornix 175
corvus frugi-

legus 174
corvus mone-

dulus 174
corydalis cava 56
corylus avellana 44
coturnix 

coturnix 160
crataegus 63
crex crex 160
crocus 100
cuculus 

canorus 166
culicidae 120
cuscuta 78
cygnus 156
cyprinus 

carpio 135
cytisus 

scoparius 64
dianthus 

barbatus 52
dianthus 52
dicentra 

spectabilis 57
digitalis 83
drosera rotundifo-

lia 59
echinochloa crus-

galli 103
elodea 97
elytrigia 

repens 101
emberiza 

citrinella 177 
emberiza schoeni-

clus 178
equisetum 

arvense 35
equisetum 

fluviatile 36
equisetum 

hyemale 36
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ordonata 118
oriolus oriolus 172 
ornithogalum

umbellatum 98
oryctolagus 181
osmeridae 134
oxalis aceto-

sella 67
paeonia 55
papaver 55
parus 172
passer domes-

ticus 175
pelargonium 68
perdix perdix 159
petasites hybri-

dus 92
petunia 83
phalacrocorax

carbo 154
phasianus colchi-

cus 160
phlox 78
phoenicurus phoe-

nicurus 170
phragmites austra-

lis 102
phylloscopus col-

lybita 171
pica pica 174
picidae 167
pieris brassica 119
pinus 37
plantago 84
plathelminthes

cestoda 111
pleronectes plates-

sa 138
pluvialis apri-

caria 162
podiceps crista-

tus 154
polygonatum 98
polygonum con-

volvulus 49
polygonum lapa-

thifolium subs.
pallidum 49

polygonum persi-
caria 49

polypodium vulga-
re 36

populus 41
potentilla anse-

rina 62
potentilla rep-

tans 62
primula 76
prunella modula-

ris 169
prunella vul-

garis 81
prunus padus 64
prunus spinosa 64
pteridium aquili-

num 36
putorius putorius

185
pyrrhula 

pyrrhula 177
quercus 45
rallus aqua-

ticus 160
ranidae 140
ranunculus 

acris 54
ranunculus aqua-

tilis 55
ranunculus 

ficaria 54
ranunculus pelta-

tus 55
ranunculus 

repens 55
raphanus rapha-

nistrum 59
rattus 184 
rhamnus 69
rhinanthus 

minor 84
rosa 61
rosa canina 62
rubus frutico-

sus 61
rubus idaeus 61
rumex 50
rumex acetosa 50
rumex aceto-

sella 50
rumex obtusi-

folius 50
rutilus 135
sagittaria 97
salamandridae 140
salix 39
saltatoria 114
salvia offici-

nalis 82
sambucus 86
saponaria officina-

lis 52
scirius vulgaris

184
scirpus lacus-

tris 100
scolopax 

rustica 162
scrophularia nodo-

sa 83
sedum acre 60
sedum tele-

phium 60
sempervivum 60
senecio vulgaris 92
serpentes 142
silene dioica 51
silene nocti-

florum 52
silurus glanis 137
sinapis arvensis 59
siphonaptera 118
sisymbrium offici-

nale 57
sitta europaea 172
solanum dulcama-

ra 82
solanum 

nigrum 82
sorbus aucu-

paria 62
sparganium erec-

tum 103
stellaria media 51
sterna 164
streptopelia 164
strigiformes 167
sturnus vul-

garis 175
sylvia curruca 171
symphytum offici-

nale 79
syringa 76
tabanus 122
tachybaptus rufi-

collis 154
tagetes 89
talpa europaea 180
tanacetum parthe-

nium 91
tanacetum 

vulgare 91
taraxacum offici-

nale 95
taxus baccata 39
tetrao tetrix 159
thlaspi arvense 59
tilia 70
tinca tinca 136
tipulidae 120
tragopogon pra-

tensis 94
trifolium 65
tringa totanus 163
troglodytes troglo-

dytes 169
tropaeolum 

majus 67
tulipa 98
turdus 170
turdus iliacus 171
turdus merula 170
turdus pilaris 170
tussilago 

farfara 92
typha latifolia 104
upupa epops 167
urtica 48
vaccinium myrtil-

lus 75
vaccinium vitis-

idaea 75
valeriana officina-

lis 87
vanellus van-

ellus 162
verbascum 83
veronica chamae-

drys 84
vespa 125
vespa crabro 126

viburnum 
opulus 87

viola 70
viola canina 71
viola riviniana 71
viola tricolor 70
vipera berus 142
viscum album 49
vulpes vulpes 185
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woordregister

aagbeuk 44
aalschepper 154
aalscholve 154
aalscholver 154
aalschoolver 154
aalskolver 154
aalvanger 154
aande 157
aandevlot 103
aante 157
ääntien 160
aanties-en-enne-

gies 102
aanties-en-

kiepies 56
aar 24
aardappelroepe 120
aardbeien,

weelde 62
aardbeien, wele 62
aardbeigies,

wilde 62
aarfstaster 88
aarmpie 186
aasvlieg 123
abeel 41
achterblieven 28
achterbliever 151
achterummekie-

kertie 70
acrobaat 172
adam-en-eva 52,

54, 77
adder 142
adelaarsvaoren 36
adelaarsvoaren 36
aegedoorn 63
aekster 174
aele 134
aels 43
aen 157
aend 157
aende 157
aendekroos 103
aendenkroos 103
aene 157
aenepoten 73

aente 157
aentenkroos 103
aerdroepe 120
aerebes 75
aerfstaster 88
aerpel, wele 83
aerpel, wiele 82
aersien, nakend 99
aever, wilde 102
aeverdasse 142
aeverdässe 142
aevetaske 142
aevetasse 142
aevik 158
aeze 183
aezelneute 44
afrikaanties 89
afrikäänties 89
afrikaantjes 89
afrikanen 89
afrikaonen 89
afrikaonties 89
afrikoanen 89
afrikoanties 89
afvallen 30
agebeuk 44
agedis 141
ägedis 141
agedisse 141
agedoorn 63
agelzäkkien 154
agewinde 78
agrimme,

gewoon 62
ahorn 68
akebraod 129
akebroad 129
akelei 55
akenbraod 129
akenbroad 129
äkkel 48
äkkelboom 45
akkerdiesel 93
akkerdistel 93
akkerholt 15
akkermanne-

gie 168

äkkermänne-
gie 168

akkermanne-
gien 168

äkkermänne-
gien 168

akkermunt 82
akkervieultie 71
akkerwiende 78
akkerwind 78
akkerwinde 78
akkerwinsel 78
akster 174
äkster 174
alle ruumte inne-

men 27
allemansgek 93
alm 101
alve 157
amerikaans 

roet 89
an het raan van

het nus 152
ande 157
ände 157
ane 159
anekammegies 82
anemoontie 54
anemoontje 54
anepoot 73
anepoten 73, 103
änepoten 103
an-escheuten 148
an-eschotten 148
angaon 26
angel 127
angoan 26
anjer 52
ankommen 26
annemoon 54
annemoontje 54
annien 154
anslaon 26
ansloan 26
ante 157
änte 157
antekreuze 103
antekroos 103
äntekroos 103
äntenkroos 103

antepeuties 59
anwassen 26
anzetten 26
aodam-en-eva-in-

’t-husie 54
aogedis 141
aol 134
aoldoeker 154
aole wief, ’t  174
aole 134, 137
aolkwappe 137
aolskolver 154
aoltie, klein 137
aond 165
aonepoten 73
aor 24
aore 101
aorig knoop-

kruud 89
aornd 144, 165
aovenvissie 114
aover, wilde 102
apostel, schellen

137, 138
apostel,

skellen 138
äppelbes 75
appelpiere 110
appelworm 110
appien 177
aprilbleumkens 76
aprilbleumpke 88
aprilbloom 76
aprilkes 76
aprillekes 76
arderstassien 58
arfstaster 88, 90
ärlingien 186
armeleusblome 68
ärmelientie 186
armelijntien 186
armelingien 186
armetierig 27
ärmetierig 27
armeudig 27
armludig 27
armoedig 27, 28
armpie 186
arremoedebluum-

pies 99

arrepie 186
ärs 31, 38
ars 38
artemisia 91
arties, gebreu-

ken 57
ärties, gebreu-

ken 57
artjes, gebroken 57
as kool 26
as 38
aster 88
aver, flogge 102
avik 158
aze 183
äze 183
aze, blinde 122
azekarve 90
azelaar 44
azelneute 44
äzelneute 44
azelworm 142
baarke 43
baarken 43
baarkenmeier  171
baelsenboom 64
baerk 43
baerke 43
baerken 43
baes 25
baest 106
baest, wilde 107
baestke, klein 107
baeze 25
bakker 130
bakkerstorre 116
balsemien 68
balsemiene 68
balsemine 69
bamboepeule 103
Bandworm 111
baom 17
baomkikker 141
baork 43
baorkenboom 43
baowenkom-

men 25
bargante 157
bark 43
bärk 43

barke 43
bärke 43
barkeboom 43
bärkeboom 43
barken 43
barkenboom 43
barm 136
barsten 25
bas 18, 43
bast 18, 43
baste 18, 43
bäste 18
basterdnachte-

gaal 169
baumäister-

tien 168
bealsenboom 64
beark 43
bearke 43
bearken 43
beas 25
beast 106
beast, wilde 107
beastke, klein 107
beaze 25
beddegien 16
beddepisser 113
beefesken 42
beekpunge 84
beerk 43
beerke 43
bees 25
beesje, klein 107
beesjen, klein 107
beeske 25
beeske, klaen 107
beeske, klean 107
beeske, kleen 107
beest 106
beest, wele 107
beest, wilde 107
beeste, wilde 107
beestehorzel 122
beesten, wilde 107
beestenhorp 122
beestepoete 122
beestevlieg 124
beestjen, klein 107
beestke, klaen 107
beestke, klean 107

begrafenisonder-
nemmer 174

beie 25
beigien 24
beje 126
bek 148
Bekasinne 163
bekkentrekkers 64
bekketrekker 64
belke 72
belleboom 72
bellebos  72
bellegiesbloeme 72
bellegiesplante 72
bellekespol 72
bellen 48
bellenbloem 72
bellenbos 72
bellenplaante 72
bellenplantie 72
belleplaante 72
bende 145
bengelklökskes 72
bennad,

broenen 82
bente 103
bentegrös 103
bentepol-

len 102, 103
bentepulle 105
bentespier 103
ber 16
bere 25
bere(n)klauw(e)  74
berend, broene 82
berend, brune 81
berk 43
berke 43
berkeboom 43
berkenboom 43
berre 16
bertram 89
bertram, weelde 89
bertram,

weelden 89
bertram, wilde 89
bes 25-28
besgien 25
besie, klaen 107
besie, klean 107

besie, klein 107
besien, klein 107
besies 108
besje 25
beslaon 27
besloan 27
besse 25
bessie 25
bessien 25
best 27
besunder 28
bet, valsen 138
bettien, vlugge 69
betunnekes 83
beujtgrös 103
beuk 44, 45
beuke 45
beukeboom 45
beukel 45
beuken 44, 45
beuken 45
beukenaege 44
beukenboom 45
beukeneage 44
beukenege 44
beukenegge 44
beukenhaege 44
beukenhage 44
beukenheage 44
beukenheg 44
beukenhege 44
beukenhegge 44
beukenjaegde 44
beukenjeagde 44
beukenneute 45
beukenneutie 45
beukenneutien 45
beukennoot 45
beukennootje 45
beukennöt 45
beukennotie 45
beukennötje 45
beukennötjen 45
beukennötke 45
beukennötte 45
beukennöttie 45
beukennöttien 45
beukestruke 44
beukneutje 45
beuknöttie 45
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beuleke has 38
beumeglieder 172
beunte 103
beuntegrös 103
beunzik 185
beurske 137
beuzeling 186
beuzen 100
beuzik 185
beverdies 101
beverkes 101
beverkesgrös 101
beverties 101
bevertiesgrös 101
bevertjes 101
bewwerkes 101
beze 25
bezen 100
bezzembrem 64
bezzemheed 74
bezzemhei 74
Bickbes 75
bidden 175
bidder  159
biddertie  159
bidvalkie  159
bieënloes 117
biej 126
bieje 126
biejenboom 70
biejenkorfie 81
biejenkörfie 81
biejmees 172
biemees 172
biemeeske 172
biemeze 172
biesie, klein 107
biesien 107
biesien, klein 107
biesies 108
bieske 100
biest 106
bieste, wilde 107
biesten, wilde 107
bievoot 91
biew-eske42
biezen 100
biezen 100
biggenkruid 99
bij 126

bi-j 126
bije 126
bi-je 126
bi-jenkörfie 81
bijenkörfke 81
bijvoet 91
bi-jvoot 91
bi-jvootbluumpies

91
bilsekruud 97
bilzekruud 82
bilzenkroed 82
binholt 87
bisvleeg 122
bitterherik 49
bitterhierik 49
bitterik 49
bitterkruid 49
bitterreek 49
bitterzeute 82
bitterzoet 82
bitterzute 82
bjärk 43
bjön 103
bjönspier 103
blaan 23
blaar 23
blad kommen, in

het 26
blad 23
bläden 23
bladluis 117
bladofvallen 29
bladriet 102
blae 23
blaei 136
blaeike 136
blaer 23
blajen 23
blaorebieter 118
blaorenbieter 118
blaortrekkende

botterbloeme 55
blaozen 165
blare 23
Blässhoohn 161
blauw drufie 98
blauw druifien 98
blauw druufkes 98
blauw kleukske 76

blauw klokje 77
blauw klok-

kie(n)  77
blauw klök-

kie(n) 77
blauw klökske 76
blauwbloemen 94
blauwblomen 94
blauwe bloem 94
blauwe bosbes 75
blauwe droefies 98
blauwe drufies 98
blauwe druifjes 98
blauwe druuf-

kes 98
blauwe ganze 156
blauwe gen-

tiaan 77
blauwe klokkies-

bloeme 76
blauwe maone 55
blauwe moane 55
blauwe mugge 123
blauwe 

vlieg(e)  123
blauwgien 170
blauwkeeltien 170
blauwselbloeme 94
blea 23
bleai 136
bleaike 136
blear 23
bleenddaas 122
bleende vleeg 122
bleende vleeg 122
bleende 122
blei 136
bleigie 136
bleigien 136
bleshoen 161
bleskop 161
bleskuken 161
blessie 161
bleui staon,

in de 28
bleui stoan,

in de 28
bleui 24
bleuien 28
bleuiend grös 103

bleuisel 24
bleumkes,

zieden 67
bleusel 24
bliej 136
bliek 62, 136
bli-j 136
Blijer 134
blikkien 136
blinde aze 122
blinde häze 122
blinde vlieg 122
blinde 121, 122
blindebloeme 55
blinden 123
blindvliege 122
bloarebieter 118
bloarenbieter 118
bloartrekkende

botterbloeme 55
bloaswörm 111
bloazen 165
bloden 31
bloed 31
bloedblad 49
bloeden 31
bloedkroed 82
bloedluis 117
bloedzoeger 111
bloedzuger 111
bloem 25
bloem, blauwe 94
bloeme 25
bloemen zitten, in

de 28
bloesem 24
bloesemen 28
blome 25
blood 31
bloodluis 117
bloodzoeger 111
bloodzuger 111
bloom staon, in 28
bloom stoan, in 28
bloom 25
blöörkop 157
bloot eerske 99
blossem 24
blössem 24
blossom 24

blouden 31
bloudzuger 111
bloume 25
blui staon, in de 28
blui stoan, in de 28
bluien 28
bluisel 24
blujjen 28
blusem 24
bluui 24
bluuien 28
bluuisel 24
boam 17
boamkikker 141
boark 43
boarkenboom 43
boente kraai 175
boerengaanse  156
boerenkarper 135
boerenkärs 59
boerenkarstroze 99
boerenkroed 91
boerennachte-

gaal 140
boerenplomp 53
boerenroos 87
boerenroze 55
boerenwaorm-

kroed 91
boerenwoarm-

kroed 91
boerenwöörm-

kroed 91
boerenworm-

kroed 91
boerenworm-

kruid 91
boerenworm-

kruud 91
boerenwörm-

kruud 91
boerewörm-

kruud 91
bokenworm 114
bökkie 162
böksböörd 95
bokse, veren 

an de 147
bölken dannen-

hes 38

bollegie hars 38
böllegie härs 38
böllegien 

dennears 38
bollenmelk 68
bollenpeters 104
bollewormen 122
bome 17
bonen 49
bonen, wielde 49
bonen, wilde 49
bonenkroed 91
bonenpot-

ter 166, 172
bonte knobbe 157
bonte kraai 175
bonte piet 161
Bookecker-

körken 45
Bookfink 176
booknötje 45
bookweit,

wilde 103
boom 17
boomeiker 184
boom-eker 184
boomkikkert 141
boomklim-

mertie 172
boomkonte 21
boomkroeper-

tie 172
boomkroeper-

tien 172
boom-

leuper 172, 184
boompikker 167
boomplak-

kertie 172
boomspechte 172
boomstam 21
boomstronk 21
boomstronke 21
boongholt 39
boonte kraai 175
boonte rupse 120
boonten piet 161
boordekneup-

kes 90
börk 43

börke 43
bos 15, 16
bos 16
bosaardbeigies 62
bosanemeuntie 54
bosanemoon 54
bosanemoontie 54
bosannemeun-

tie 54
bosannemeun-

tien 54
bosannemoon 54
bosbes 75
bosbes, blauwe 75
bosbes, rooie 75
boseerbaezen 62
boseerbeazen 62
boseermoes 36
bosgeurntie 16
bosje struken 15
bosje 15
boskazie 15
böske stroeken 15
böske 15
bosken 45
boskippe 160
bosklaower 67
boskloawer 67
boskraai 174
boslelietjes 98
bosmier 125
bosmier, rooie 125
bospeerdestart 36
bospes 64
bospest 64
bosrank 82
bosschage 15
bosschazie 15
bösselheed 74
bösselheide 74
bossie 15, 16
bössie 15
bossien 15, 16
bössien 15
bosskage 15
bosskazie 15
bosvaren 36
bosviooltje 71
bottel 61
botten 26

botter, gele 53
botterblad 50
botterbloem 53-55
botterbloem, kroe-

pende 55
botterbloem, schar-

pe 54
botterbloeme 62
botterbloeme,

blaortrek-
kende 55

botterbloeme,
bloartrek-
kende 55

botterbloeme,
hoge 54

botterbloeme,
kruupende 55

botterbloeme,
lege 55

botterbloeme,
skarpe 54

botterbloem-
pjen 55

botterbluumpie 54
bottervliege 119
bottervogel 119
botterzuring 50
böukenboom 45
bounte kraai 175
bouwmaester-

ke 168
bouwmaesterken

168
bouwmangien 168
bouwmanne-

gie 168
bouwmanne-

gien 168
bouwmännegien,

groot 169
bouwmeaster-

ke 168
bouwmeaster-

ken 168
bouwmeester 168
bouwmeester-

ke 168
bouwmeester-

tie 168
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bouwmeester-
tien 168

bouwmeester-
tje 168

bouwmeister-
ke 168

bouwmeister-
ke, gel 168

bouwmeistertie,
gel 168

bouwmenke 168
bouwmenneke 168
bouwmenne-

ken 168
bovenkoemen 25
bovenkommen 25
bowenkommen 25
Braachvoggel 163
braam 61, 64
braamstroek 64
braamstruke 61
braandholt 18
braandnekkel 48
braandnetel 48
braandnettel 48
braandnettel,

paerse 80
braandnettel,

pearse 80
braandnettel,

tamme 80
braandnietel 48
braekgrös 103
braimstruuk 61
bräm 64
brandnekkel 48
brandnetel 48
brandnettel 48
brandolt 18
braom 61, 64
braombos 64
braombuske 64
braomstroek 61
braomstroe-

ke 61, 64
braomstruke 61, 64
braomstruuk 61
braondnjöttel 48
braosem 136
brasem 136

Brasse 136
brave hendrik 51
breakgrös 103
breed grös 103
breedblad 74, 84
breedgrös 84
breet maken,

sich 27
brem 64
bremmenbuske 64
bremstroek 64
bremstruke 64
bresem 136
breumels 61
brinkgreus 101
brinkgrus 101, 102
broam 61, 64
broambos 64
broambuske 64
broamstroek 61
broamstroe-

ke 61, 64
broamstruke 61, 64
broamstruuk 61
broandnjöttel 48
broasem 136
broedstraonen 57
broedstroanen 57
broek 147
broene berend 82
broene meelde 102
broene melle 102
broenen ben-

nad 82
bröm 64
bromme 123
brömmel 61
Brömmelbeere 61
Brömmelbeeren-

busch 61
brömmelbos 61
brömmelböske 61
brömmelbuske 61
brömmelnstroe-

ke 61
brommen 121, 165
brommer 118, 121-

123, 127
brommerd 123, 127
bromvlege 122, 123

bromvlieg 123
bromvliege 121
bromworm 129
broom 64
brosem 136
bruid, eeuwige 69
bruidsbluum-

pies 98
bruidtien 69
brullen 165
brummekes 123
brummel 61
brummelbos 61
brummelböske 61
brummelbuske 61
brummelpolle 61
brummels 61
brummelstroek 61
brummelstroe-

ke 61
brummelstruke 61
brummelstruuk 61
brummeltakken 65
brummestruke 61
brune berend 81
brunel 81
buiskraai 175
buizen 100
buizerd 159
bujtgrös 103
bukenhaege 44
bukenheage 44
bulseling 186
bulsik 186
bulsing 186
bulsink 186
bult 145
bulte struken 15
bulte 145, 157, 180
bunte 103
buntegrös 103
buntgras 103
buntgreus 103
buntgrös 102, 103
buntien  157
bunzik 186
bunzing 186
bunzink 185
Bus 16
Busch 15

busche 15
buschien 16
Büschken 16
Buschschnep-

pe 162
buske struke 15
buske 16
busken 16
Bussard 159
bussche 16
bussie struken 15
bussie strukies 15
bussie 16
bussien 16
buunzink 185
buurmansnijd 89
buurmansver-

driet 89
buzen 100
buzerd 159
buzik 185
bwatterbloume 54
bwattervoegel 119
cambiumloage 17
canadaboom 68
canadakruinen 42
canadese po-

pulier 42
chiliapillen 67
christusblad 49
christusdeurn 65
chrysaante 90
chrysant 90
chrysant, wilde 90
chrysante 90
chrysonte 90
citroentie 119
citruuntie 119
citruuntien 119
clivia 99
cliwia 99
crocus 100
crocusbloem-

pie 100
daaldwerrelen 30
daampolle 39
daas 121, 123
Dachs 187
daer 106
daerke, klaen 107

daerken, klaen 107
daerken, kleen 107
daers, weelde 107
daers, wele 107
daers, wielde 107
daers, wilde 107
daeventerbloom 93
dagbleuier 72
dagblome 51
dagkoekoeks-

bloem 51
daklook 60
dalkroed 98
dalkruud 98
dambusse 39
dame met 't lange

gezich, de 162
dammenpol 39
dammer 39
dampaole 39
dampoale 39
dampol 39
damtukker 177
dan 37
dan, opgeschöt-

ten 38
dan, weelde 38
danappel 38
danne 37
danne, ver-

waeide 38
danne, ver-

weaide 38
danneappel 38
danneboom 37
dannehars 38
dannen 37
dannenappel 38
dannenhars 38
dannenhas 38
dannenhes 38
dannenhes,

bölken 38
dannenkat 38
dannenkater 38
dannenkeggel 38
dannenkloot 38
dannenkökke 38
dannenpook 38
dantukker 177

daod 30
daombelbosch 39
daore tekke 21
daorn 23
das(se) 187
daunjöttel 80
daunjöttel,

witten 80
dauwenettel 80
dauwnettel 79, 80
dauwnettel,

paerse 80
dauwnettel,

paersen 80
dauwnettel,

paerske 80
dauwnettel,

paorse 80
dauwnettel,

pearsen 80
dauwnettel,

pearske 80
dauwnettel,

peerse 80
dauwnettel,

poarse 80
dauwnettel,

witte 80
dauwnettel,

witten 80
dauwnjöttel, peer-

sen 80
dauwwörmen 122
daze 123
dear 106
dearke, klean 107
dearken, klean 107
dears, weelde 107
dears, wele 107
dears, wielde 107
dears, wilde 107
deaventerbloom 93
deer 106
deer, klaen 107
deer, klean 107
deerke 107
deerke, klaen 107
deerke, klean 107
deerke, kleen 107
deerke, klein 107

deerken, klaen 107
deerken, klean 107
deerken, kleen 107
deers, weelde 107
deers, wele 107
deers, wiele 107
deers, wilde 107
deertie, klein 107
deertien, klein 107
dekke tak 20
dekken 183
dekköppien 140
demagie 79
den 37
denappel 38
denen 26
denne 37
denne, fiene 37
denne, groffe 37
denneappel 38
dennears, bölle-

gien 38
dennebome 37
denneboom 37
dennefeubel 38
dennekloot 38
dennen 37
dennenappel 38
dennenfobel 38
dennenköttel 38
dennenvinke 177
der an toe 152
der òn tou um uut

te vleigen 152
deurn 23
deurnbos 61
deurnbuske 65
deurne 61
deurnebos 61
deurnhegge 63
deuterbloom 53
dieën 26
dier 106
Diere, lästige 108
Diere, Wilde 107
dieren, wilde 107
diertie, klaen 107
diertie, klean 107
diertie, klein 107
diertien, klein 107

diesel 93
diesel, fienen 93
diesel, grote 94
diesel, groven 94
dieselen 93
dieselveenke 177
dieselvink 177
diestel 93
dikke tak 20
dikke toog 20
dikken knoes 20
dikken tak 20
dikken toog 20
dikkop 140
dikköpke 140
dikkoppie 140
dikköppie 140
dikkoppien 140
ding, hennig 107
ding, klein 107
dirken, klaen 107
dirken, klean 107
dissel 93
distel 93
distelvinke 177
dister 93
doad 30
doambelbosch 39
doare tekke 21
doarn 23
dodaar 154
dodaard 154
dodaars 154
doddebloom 75
doef  164
doeve  164, 166
doeve, kuun-

derse 163
doevekarvel 56
doevekarvel,

gewoon 56
doevekervel 56
doevenjager 158
doevenkaarvel 73
doevenkervel,

gewone 56
doevenschaolen 52
doevenscholen 52
doevenschööl-

kes 52
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doevenskoers 52
doevenskoren 52
doeveschoers 52
doevin 166
doevinne 166
doew  164, 166
doewe  164
doewin 166
doezendblad 90
doezendknoop 49
doezendknoppe 49
doezendpoot 

90, 113
doezendschaol 52
doezendscheun-

tjes 52
doezendschoal 52
doezend-

schoon 52, 88
doezendskoon 52
doezenscholen 52
doezenschoon 52
doffer 144, 165
Dohle 174
dolkroed 82
dolkruud 82
dolle driekus 89
dolle kaervel 73
dolle karvel 73
dolle kärvel 73
dolle kearvel 73
dolle kervel 73
dollen kervel 73
dompeler 154
domphoorn 154
donderaol 137
donder-

besie 121, 128
donderblad 60
donderkop 140
donderkopjen 140
donderkoppie 140
donderköppie 140
donderkop-

pien 140
donderköp-

pien 140
donderkruud 81
donderlaof 60
donderloaf 60

donder-
loof 60, 80, 81

donderlook 60
donderoal 137
donder-

padde 140, 141
donderpädde 140
donderpad-

degien 140
donderparre 140
donderpärre 140
donderpoete 140
dondervleeg-

ke(n)  121
donne 37
donne, wele 38
dons 151
donshaor 151
donshoar 151
donsveerties 151
doo täkker 21
doo tekke 21
dood haolt 21
dood hoalt 21
dood holt 21
dood hoolt 21
dood olt 21
dood 30
doodaan-

zegger 174
doodbidder  159
doodgaon 29
doodgoan 29
dooie täkke 21
dooie takken 21
dooie tek 21
dooie tekke 21
dooie tekken 21
dooie toog 21
doonderkassen 64
doonder-

wormke 121
doonder-

wurmke 121
doons 151
doonskuken 150
doonsveren 151
door olt 21
doorn 23
doornbos 63

doornhegge 63
doornt 23
dop 43
dopeide 74
dopheaide 74
dopheed 74
dophei 74
dopheide 74
dophied 74
döpke 43
dopluis 117
doppe 43
döppie 43
dorre 151
dörreke 151
dotter 53, 54
dotter, gelle 53
dotterbloem 53
dotterbloeme,

gelle 53
dotterbloom 55
dotters 53
dovenetel 79, 80
dovenetel,

paorse 80
dovenetel,

poarse 80
dovenetel,

pöörse 80
dovenetel, witte 80
dovenettel 79, 80
dovenettel, paer-

sen 80
dovenettel,

paorse 80
dovenettel, pear-

sen 80
dovenettel,

peerse 80
dovenettel,

peersen 80
dovenettel,

poarse 80
dovenettel,

witte 80
dovenettel,

witten 80
dovenietel,

rooie 80
dovenietel,

witte 80
dowenettel 80
downettel 80
downettel,

witte 80
drafferd 123
drafvliege 124
dravik 101
dravik, zachte 102
dravik,

zachten 101
dreeblad 74
dreekleurig vieul-

tie 71
dreeklurig 

viooltje 71
dreksnip 162
drepse 101
dreugbloemen 33
dreugblomen 33
dreugbloumen 33
dreugen 29
driekus, dolle 89
drietebes 83
drievende water-

weegbree 85
dril 140
droef 16
droefies,

blauwe 98
droeventuk-

kertie  172
dröge 30
drom 16
droogbloemen 33
dröögbloemen 33
dröögblomen 33
dröpke(n)  16
dröpse 101
dropsgrus 102
Drossel, grote 171
drubbeltie 16
drufie, blauw 98
drufies, blauwe 98
druifien, blauw 98
druifjes, blauwe 98
druipend hart 57
drupse 101
druufke 16
druufkes, blauw 98

druufkes,
blauwe 98

druvien 98
dubbelties-

kruud 91
dufie  164
dufke 166
duindoorn 65
duivekärvel 56
duivekervel,

gewoon 56
duivin 166
duizendblad 90
dukertie 154
dulen 104
dumpelder  154
dun takkie 20
dunen 104
dunne takke 20
duuf  164
duumke 169
duumpie, klein 169
duurtrekker 175
duuzendknoop 49
duve  164
duvelbloom 82
duvelsdrek 49
duvelsgoorden 78
duvelskroed 70
duvelsnaai-

gaoren 78
duvelsnaai-

goaren 78
duvelsneeigo-

ren 78
duvelsneigao-

ren 78
duvelsneigoa-

ren 78
duvelsneigören 78
duvien 166
duvinne 166
duwelsdraod 78
duwelsdroad 78
duwelsgaoren 78
duwelsgoaren 78
duzendblad 90
duzendknoppe 49
duzendpoot 114
duzendpote 114

duzend-
scheunties 52

duzend-
scheuntjes 52

duzend-
schoegies 52

duzendschone 52
duzendschoon 52
duzendskone 52
duzendskoon 52
duzenskoon 52
dwarrelen 30
dwärrelen 30
dwerrelen 30
eagedoorn 63
eakster 174
eale 134
eals 43
ean 157
eand 157
eande 157
eandekroos 103
eandenkroos 103
eane 157
eanepoten 73
eante 157
eantenkroos 103
eardbaezen,

wele 62
eardbeazen,

wele 62
eardroepe 120
earebes 75
earfstaster 88
earpel, wele 83
earpel, wiele 82
earsien, nakend 99
eaver, wilde 102
eaverdasse 142
eaverdässe 142
eavetaske 142
eavetasse 142
eavik 158
eaze 183
eazelneute 44
Eberesche 63
ech knoopkroed 94
echte kamille 90
eek met ne kroe-

zekop 47

eek 31, 45
eekappel 31
eekappeltje 31
eekhaorn 184
eekheurn 184
eekheurntie 184
eekhoarn 184
eekhoorn 184
eekhoorntie 184
eekhoorntien 184
eekhoorntje 184
eekhoorntjen 184
eekkatte 184
eekoorn 184
eeköörntien 184
eeköörntje 184
eekoorntjen 184
eekster 174
eekvaren 36
een 157
eend 157
eendekroos 103
eenkhoorn 184
eente 157
eerbaezen,

wilde 62
eerbeazen,

wilde 62
eerberen, wilde 62
eerbezen, wilde 62
eerbiezie 128
eerdbaezen,

weelde 62
eerdbaezen,

wilde 62
eerdbeazen,

weelde 62
eerdbeazen,

wilde 62
eerdbeities,

wilde 62
eerdbezen,

wilde 62
eerdmuske 169
eerdroep 120
eerpedasse 142
eersie, nakend 99
eersie, näkend 99
eersien,

naekend 99

eersien,
neakend 99

eerske, bloot 99
eerske, nakend 99
eersken,

nakend 99
eester 16
eeuwig laeven 60
eeuwig leaven 60
eeuwig leven 60
eeuwige bruid 69
eeuwigheid 60
egedoorn 63
egel 180
egelskop 104
egelskop, grote 103
egelskop,

groten 103
eggeklimmer 71
eggelbrummer 129
eggerank 71
eggewinde 78
Eibe 39
eiber 155
eide 74
eide, wilde 74
Eidechse 142
eierdoons 151
eierloof 73
eierulk 185
eigies 123
eik 45
eike 45
eikeboom 45
eikel 48
eiken 45
eikenakolt 47
eikevaoren 36
eikevoaren 36
eikster 174
eilaever 155
eilaof 73
eileaver 155
eileuver 155
eilevers 57
eiloaf 73
eiloof 73
eke 45
eke, geknotte 47
eke, kröppelige 47
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ekeboom 45
ekel 48
ekelbrommer 129
ekelfraans 129
ekenappel 31
ekenboom 45
ekenhoolt, jehan-

in-het 172
ekenlaof 73
ekenloaf 73
ekenstobben 47
eker 184
ekert 184
ekertie 129, 184
ekertien 184
ekkel 48
ekkelbieter 129
ekkelbome 45
ekkelboom 45
ekkelbrommer 129
ekkelbrom-

merd 129
ekkelbrummer 129
ekkelfraans 129
ekkelfrans 129
ekkelkönik 169
ekkelkonning 169
ekkeltew 129
ekkelvretter 129
ekkelwaorm 129
ekkelwoarm 129
ekkelworm 129
ekkelwörm 129
eksemelk 68
eksteerntien  164
ekster 174
elfentäske 58
elften 122
ellende 32
elmkruud,

knuppig 83
elpen 122
els 43
else 44
elsen 44
elsholt 44
eltenpuuste 108
elze 44
elzeboom 44
elzen 44

elzenboom 44
emelsleutel 60
emelslöttel 60
emelt 120
emelte 120
emeltendrieter 120
emeltie 115
empe 124
ende 157
endenkroos 103
ene 157
engels 

naeigaoren 89
engels 

neaigoaren 89
engeltien 128
engerling 131
engertie 131
enne 160
ennegie 128
ennewier 51
Enster 174
ente 157
entekroos 97, 103
entenkroos 103
entevlot 103
eppe 55
er armetierig bie

staon 28
er armetierig bie

stoan 28
er goed bi-j 

staon 27
er goed bi-j 

stoan 27
er mooi bij 

staan 29
erdbaezen,

wilde 62
erdbeazen,

wilde 62
erderstassie 58
erderstassien 58
erdertassien 58
erebeien, wele 62
erepries 84
ereprijs 84
erfsaster 88
erfstaster 88
erica 74

erik 59, 134
ering 134
erink 134
ermelijn 186
ermelijntien 186
Erpel 158
ert 187
es 68, 76
esche 68
esche 76
esdeurn 68
esdoorn 68
eske 68, 76
eskehoolt 76
esp 42
esse 76
esseling 136
essenboom 76
etten 152
eufdluis 116
eui 181, 183
euie 182, 183
euier 182, 183
euigien 182
euiwaegen 112
euiwagen 112
euiweagen 112
eurig knop-

kruud 89
eurkesaartjes 102
eurntie 125
eurntieswespe 126
evedasse 142
everdas 142
evertasse 142
evverbes 75
ewedasse 142
ewtaske 142
ewwebes 75
ewwerbes 75
ezelvarken 180
ezzelneute-

boom 44
fallen un 

danzen 30
fazaant 160
fazaante 160
fazant 160
fazante 160
fazonte 160

Feesahn 160
fien vaarken-

grus 102
fiene denne 37
fiene tukker 177
fienen diesel 93
fienen tukker 177
fienste uut het

nöst 151
filepiene 65
filette 52
finkien 176
fioele 70
fiooltjen 70
Fisch 134
Fischke 134
flaarken 99
fladderen 152
fladdert zo het

nöst uut 152
Fleegenschnöp-

per 171
fleerboom 86
fleerbos 86
Fleerbusch 86
fleermuus 181
fletten 52
fletten, wulde 52
fleutekroed 73
fleuthoolt 63
fleutpiep-

keshoolt 63
Fliegenschnep-

per 171
flierboom 86
flierbos 86
flink 26
flodderen 152
flödderen 152
flodderen 30
floddermussen 52
flogge aver 102
flosteren 152
flox 78
Flucht 149
fluitänte 157
fluiteend 157
fluitekroed 73
fluitekruid 73
fluitekruud 73

fluiten 115, 177
fluitiesholt 63
fluitjesholt 63
fluitjeshout 18
fluitkroed 73
fluitpiepenhoolt 63
fluitzwane  156
flutaente 157
fluteante 157
flutekruud 73
fluusterboom 41
fluuthoolt 69
fluutkruud 73
fobel 38
foeksia 72
foksia 72
fopers 104
framboos  61
framboos, wilde 61
frambosies,

wilde 61
framboze 61
framboze, wele 61
framboze, wilde 61
frambozebuske,

wele 61
frambozebuske,

wiele 61
frambozen 61
frambozenbos 61
fransenkruud 89
franzosenkruid

met haore 89
franzosenkruid

met hoare 89
franzosenkruud 89
fret 186
friesien  157
fruitvl(i)e-

gie(n)  124
fruitworm 110
fuks 72
fuksia 72
fute 154
futie, klein 154
fuut 154
fuut, kleine 154
gaai 174
gaai, vlaamse 173
gaaie 174

gaaie, vlaamse 173
gaaienpot 174
gaaimenne 174
gaang 181
gaank 181
gaans 156
gaansbloom 90
gaansbloom 91
gaansmiel 102
gaanze 156
gaanze, klaene 156
gaanze, kleane 156
gaanzebloem 91
gaanzebloeme,

gelle 90
gaanzemeel 102
gaanzenbloom,

gelle 90
gaanzerik 156
gaaze 156
gaele geuze 178
gaele 

gorze 177, 178
gaele gösse 178
gaele gouwe 172
gaele guze 178
gaele lis 99
gaele lisse 99
gaele morn-

starre 94
gaele plomp 53
gaelgors 177
gaelgos 177
gaent 156
gaente 156
gaffel 20, 127
Gaffelstert 158
gaffeltaand 115
gaffeltakke 20
gaffeltand 115
gaffeltang 115
gaffeltange 115
gagel 42
gägel 42
gagelbuske 42
gaggel 42
galappel 31
galappeltie 31
galäppeltie 31
galappeltien 31

galäppeltien 31
galappeltjen 31
galbes 31
galbult 121
galeppelke 31
galkruud 56
galle 31
gallebult 121
gallebulte 121
gallen 31
gallepoeste 121
galneute 31
galnöt 31
galnötte 31
gang 181, 182
gange 181
gänge 181
gans 156
gansbloom 91
ganseriek 62
ganze 156
ganze, blauwe 156
ganzebloem 90
ganzebloom 91
ganzemiel 102
ganzerik 156
ganzevoot 51
gaogel 42
gaogelstruke 42
gaoldbloom(e)  93
gaoldliester 172
gaolveenke 177
gaons 156
gaonze 156
gärke 20
garre 20
gaspeldoorn 65
gassien, gele 178
gaste, wilde 103
gat 182
gaveltakke 20
geale geuze 178
geale gorze 177
geale gösse 178
geale gouwe 172
geale guze 178
geale lis 99
geale lisse 99
geale morn-

starre 94

geale plomp 53
gealgors 177
gealgos 177
geant 156
geante 156
gebrakken 

härties 57
gebreuken 

arties 57
gebreuken 

ärties 57
gebreuken 

harties 57
gebreuken 

härties 57
gebreuken vrou-

wehartjen 57
gebroken artjes 57
gebroken 

hartjes 57
gebrökken 

hartjes 57
gedierte 107
gedierte,

kroepend 107
gedreugde 

bloemen 33
geel 27
geelgors 177
geelgos 177
geelvinke 178
geerse, gele 178
geetleenk 170
geetling 170
geetling,

meerten 171
geetlink 170
geil 27
geitebokkie 162
geitelink 170
geitenmelker 167
geitepotie 73
gek en onwies,

voor 28
geknotte eke 47
geknotten wilg 39
gel bouwmeis-

terke 168
gel bouwmeister-

tie 168
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gelders reusken 87
gelderse roos 87
gelderse roze 87
geldsnieder 118
gele botter 53
gele gassien 178
gele geerse 178
gele geus 178
gele görs 178
gele gos 177
gele gouwe 56
gele leuze 99
gele lis 99
gele lisse 99
gele morgenster 95
gele morgen-

sterre 94
gele plomp 53, 99
gele plompblad 53
gele pompe 53
gele raket 57
gelgeurs 178
gelgeus 178
gelgeuske 178
gelgeusken 178
gelgöörs 178
gelgors 177
gelgörs 178
gelgös 178
gelgöske 178
gelgroske 178
gelle dotter 53
gelle dotter-

bloeme 53
gelle gaanze-

bloeme 90
gelle gaanzen-

bloom 90
gelle geus 178
gelle geuze 178
gelle gure 178
gelle lies 99
gelle lis 99
gelle lisse 99
gelle meun-

steerne 94
gelle morn-

steerne 94
gelle pepper 60
gelle plomp 53

gelle toorts 83
gelle water-

blome 53
gelle water-

dotter 53
gelleguur 178
gellen 

liester 171, 172
gelukskevertje 128
genadeloos 

mooi 26
gent 156
gente 156
gentiaan 77
gentiaan,

blauwe 77
gentiaantje 77
Geranie 68
geranium 68
gerken 20
gerreke 20
gespuis 108
getelienk 170
geteling 170
getelink 170
geule geuze 178
geuren 29, 30
geus, gele 178
geus, gelle 178
geuze, geale 178
geuze, gelle 178
geuze, geule 178
gevaarfde 

muske 176
gevörkte takke 20
geweldig 26
gewone doeven-

kervel 56
gewone raket 57
gewoon 

agrimme 62
gewoon doevekar-

vel 56
gewoon duiveker-

vel 56
gien schik 

hebben 28
gieren 29
gierzwaluw 168
gieteling 170

gietelink 170
gietling 170
gin wille 

hebben 28
gipskruud 97
gjälgeuze 178
gladioele 99
gladiole 99
gladiool 99
glazenmaker 118
glazen-

wasser 118, 120
gläzenwasser 118
glazenwipper 118
glazenwip-

pervalke  159
glee 158
gleuinig 28
glimmer 114
glinte 114, 154
goagel 42
goagelstruke 42
goaldbloom(e) 93
goaldliester 172
goalveenke 177
goans 156
goanze 156
goed 26-28
goezen 121
goldbloem 93
goldebloeme 93
goldmerel 172
goldpoesie 93
goldsbloem 93
goldsmid 130
goldveenke 177
goldvinke 177
golleblomme 93
göllen 121
golliebloeme 93
good 26, 28
Gooldammer 178
gooldblome 93
goolden slötjes 89
gooldsblome 93
gooldsmid 130
gooldveenke 177
gooldvink 177
gooldvinke 177
goonzen 121

Goos 156
Gooserich 156
görs, gele 178
gorze,

gaele 177, 178
gorze, geale 177
gos, gele 177
gösse, gaele 178
gösse, geale 178
göttendrek 49
goudbloeme 93
goudsbloem 93
goudsebloeme 93
goudvinke 177
gouw,

stinkende 56
gouwe, gaele 172
gouwe, geale 172
gouwe, gele 56
gouwe, steenken-

de 56
gouwe,

stinkende 56
graansoele 167
graffeltand 115
Granien 68
granium 68
graoten 

klemmer 159
gras, wild 102
greppelrus 100
greuien 26
greun worden 26
greundel 137
greune kikvors 141
greune roep 120
greune rupse 120
greune vinke 177
greunen 

tukker 177
greunling 177
greunlinke  136
greus 100, 102
greus, wild 32
griepvogel 158
griet 163
grieze liester 170
Grille 115
gritte 163
gritto 163

groaten 
klemmer 159

groep struken 15
groep 16, 145, 157
groepie 16
groepien 

stroeken 15
groepien 

strukies 15
groepje 16
groffe denne 37
grommelkroed 60
grommelloof 60
grond al in 

enömmen heb-
ben, de 27

grondeling 137
grondzwalvie  168
groot bouwmän-

negien 169
groot hoefblad 92
groot kamille 91
groot pereblad 92
groot zoerblad 50
grös 100-103, 105
grös, bleuiend 103
grös, breed 103
grös, hard 105
grös, wild 101
gröskarper 135
gröslelie 98
gröswipper 115
grote diesel 94
grote Drossel 171
grote egelskop 103
grote jongen 152
grote kaerls 39
grote kearls 39
grote kleve-

klassen 93
grote kraai 174
grote leeuwe-

bek 83
grote leeuwen-

bek 83
grote liester 171
grote mei-

bloeme 91
grote meizoen 91
grote mier 125

grote varen 36
grote waegbree 85
grote waterweeg-

bree 85
grote waterwe-

gebree 85
grote weagbree 85
grote zager 157
groten egels-

kop 103
groten klem-

mer 159
groten leeuwen-

bek 83
groten lieste  171
groten liester 171
groten vaorent 36
groten voarent 36
groter wörden 26
groven diesel 94
groven tukker 177
growen liester 171
growen tukker 177
growenbode 174
gruien 26
grujjen 26
grune kool-

rupse 120
grune rupse 120
gruntie 136
grupie 16
grupien 16
grus 100, 101, 103
grussien 101
gruswupper 115
gruto 163
grutte 163
grutto 163
gruuien 26
gure, gelle 178
guren 29
guze, gaele 178
guze, geale 178
ha(a)ifstaster 88
haag 63
haagaend 21
haagaende 21
haagaene 21
haagaenen 21
haagbeuk 44

haagbeuke 44
haagdoorn 63
haageand 21
haageande 21
haageane 21
haageanen 21
haagwinde 78
häämtien 186
haan 144, 159
haantie 159
haantje 160
haantje-en-

henke 77
haantjen-en-hen-

neken 77
haarfsseringen 78
haarfstaster 88
haashoorn 84
Habich 158
hadde 18
haed 74
haegbeuk 44
haegebeuke 44
haegebuke 44
haegedoorn 63
haeide 74
haemerke 115
haemke 115
haenepoten 73
haenken 144
haentie, witte 52
haerfsaster 88
haerfstaster 78
haerige 134
haering 134
haerm-

ke(n) 115, 186
haermke,

klaen 186
haermoos 35
haeze 183
haezelneute 44
hagebeuk 44
hagedeurn 63
hagedis 141
hagedisse 141
hägedisse 141
hagedoorn 63
hägedoorn 63
hagendoorn 63

hagewinde 78
haifsttieloze 97
häimeltie 186
hakhaolt 16
hakhoalt 16
halm 101
halmpie 101
halve maonen 55
halve moanen 55
hämeltien 186
hameren 168
hane 144, 159
häne 159
hanen 159
hanenpeut 103
hanenpoot 73
hanenpoot-

greus 103
hanenpöte 103
hanentred 73
hanepeut 103
hanepeute 103
hane-

peuten 73, 103
hanepoot 73, 103
hänepoot 103
hanepoot 73
hanepoten 73
hänepoten 73
hanepoten,

zeuven 73
haolt 17
haolt, dood 21
haolt, harde 18
haolt, in het 15
haoltduif  164
haoltsnip 162
haoltworm 111
haone 159
haont 123, 126
haorig knop-

kroed 89
haorluis 116
haormke 186
haornke 126
haorntjes-

wepse 126
hard grös 105
hard 27
harde haolt 18
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harde hoalt 18
harderstassie 58
härderstässie 58
harfaster 90
harfsaste 88
harfsaster 88
härfsaster 88
harfsaster 90
harfsbloeme 88
harfstaster 88
harfstblome 88
harfsttieloze 97
harike 59
haring 134
häring 134
harmelijntie 186
harmeltien 186
harmpie(n) 186
härmpie 186
hars 31, 38
härs 38
hars, bollegie 38
härs, böllegie 38
harsaster 88
härsböllegie 38
härsen 31
harskloetie 38
harsklompie(n)  38
harsmannegie 38
harsmannegien 38
harsmänneke 38
harsmenke 38
harsmenneke 38
harspuppie 38
harst 38
hart 18
hart, druipend 57
härt, traonend 57
härt, troanend 57
harte 18
härte 18
harthaolt 18
harthoalt 18
härties, ge-

brakken 57
harties, ge-

breuken 57
härties, ge-

breuken 57
hartjes, ge-

broken 57
hartjes, ge-

brökken 57
härtke, proe-

mend 57
hartpenne 22
has 38
has, beuleke 38
häsböllegie 38
hasmannegie 38
hasmenneke 38
Hassdroppen 38
hat 18
hathoolt 18
hatte hoolt 18
hatte 18, 187
haver 102
haver, wele 102
haver, wiele 102
haver, wilde 102
häver, wilde 102
havergrus 102
havik 158, 159
Havke 158
hawe, weel 102
hawe, wele 102
hawik 158
Hawke 158
haze 183
häze 183
häze, blinde 122
hazelaar 44
häzelaar 44
hazelboom 44
hazelneute 44
hazelneuten-

buske 44
hazelnjötten-

bosch 44
hazelnjötten-

stroek 44
hazelnöt 44
hazelnötte 44
häzelnötte 44
hazelnötten-

boom 44
hazen 182
hazenbrood 105
hazenmeur 183
hazentarwe 90

head 74
heagbeuk 44
heagebeuke 44
heagebuke 44
heagedoorn 63
heagenkru-

perke 169
heaide 74
heamerke 115
heamke 115
heanepoten 73
heanke-en-

henneke 77
heanken 144
heantie, witte 52
hearfsaster 88
hearfstaster 78
hearige 134
hearing 134
hearm-

ke(n) 115, 186
hearmke,

klean 186
hearmoos 35
heaze 183
heazelneute 44
heed 74, 75
heedburstel 75
heedbuske 75
heedhekkel 64, 65
heedreusie 74
heedwöske 75
heedwusker 75
heel mooi 26
heemps-

kneupkes 90
heermoes 35
heeskroed 57
heester 16
hege 63
hegedoorn 63
hegge 63
heggebeuke 44
heggerank 71
heggeraonk 71
heggeroank 71
heggewinde 78
heggewinsel 78
hegtaot 169
hegtoat 169

hei 74, 75
hei, lange 74
heid 74, 75
heide 74
heide, hoge 74
heidebloempje 77
heidedöppe 75
heideroosje 74
heidetieke 113
Heimchen 115
heimeltien 115
heksenbaezem 49
heksenbeazem 49
helikopter 118
helikoptertie 118
helmkroed 83
helmkruud 83
helmkruud, knop-

pig 83
hemde-

kneupies 89-91
hemdkneupies 91
hemdkneupkes 91
hemdskneupies 91
hemds-

kneupkes 91
hemds-

knööpkes 90
hemdslippe 78
hemdslippen 79
hemelgie 115
hemelke 115
hemelsleutel 60
hemelslöttel 60
hemeltie 115, 128
Hemeltien 115
hemeltje 115
hemmelke 115
hemmelken 115
hemps-

kneupkes 89
hems-

kneupie(n)  89
hemskneupke 89
hemsknöpe 89
hen 144, 160
hendrik, brave 51
hengst 118
henke 160
henne 144, 160

hennegie 144, 160
henneke 160
henneken 160
hennenkers 59
hennenloes 117
hennepnaetel 79
hennepneatel 79
hennepnetel 79
hennepnettel 79
hennig ding 107
herderstäsgie 58
herderstasje 58
herderstassie 58
herdersteske 58
heremoes 35
herfsaster 88
herfstaster 88, 90
herfstcrocus 97
herfsttijloos 97
herige 134
herik 59, 134
hering 134
herink 134
hermelientien 186
hermelientje 186
hermelijntie 186
hermelijntje 186
hermeltie 186
hermeltje 186
herm-

ke 115, 185, 186
hermken 186
hersaster 88
hert 187
herteklaver 88
hertkes van 

maria 57
hertsheuie 70
hertsooi 70
hes 31, 38
het best doon 26
het goed doen 26
het 18
heufdluis 116
heufluis 116
heuger wörden 26
heuier 182,, 183
heuischöre 160
heuiwaag 112
heuiwage 112

heui-
wagen 112, 120

heuiwägen 112
heurig knop-

kroed 89
heurink 122, 126
heurnke 126
heurntie 126
heurntje 122, 126
Heuschrecke 114
heuschriek 114
hied 74
hiegenvaer 169
hiegenvear 169
hiemke 115
hiemken 115
hiempie 115
hiempje 115
Himbeerbusch 61
hipken 153
hippen 153
hoalt 17
hoalt, dood 21
hoalt, harde 18
hoalt, in het  15
hoaltduif  164
hoaltsnip 162
hoaltworm 111
hoane 159
hoant 123, 126
hoarig knop-

kroed 89
hoarluis 116
hoarmke 186
hoarnke 126
hoarntjes-

wepse 126
hoefblad 92
hoefblad, groot 92
hoefblad, kleen 92
hoefblad, klein 92
hoenderkrallen 82
hoenebloem 91
hoenerloes 117
hoentie 161
hoeslaok 60
hoesloak 60
hoeslook 60
hoesmijt 113
hoesmus 175

hoesmuske 175
hoesmusse 175
hofke 76
hofwolfsmelk 68
hoge botter-

bloeme 54
hoge heide 74
hol 182
höl 182
holgrös 36
holpiep 36
holpiepe 35, 36
holpiepie 36
holpijp 36
holpupe 36
hols 69
höls 69
holskrabbel 69
holskrabben 69
holstbos 69
holstbuske 69
holstkrabben 69
holt 17
holt, dood 21
holt, saor 21
holt, soar 21
holt, weeld 15
holtduif  164
holtluis 117
holtsnippe 162
holtsnippie 162
holtworm 111
hommel 127
hommelk 127
hommelke 127
hommelkroed 88
hompel 127
hond zitten,

in ’n 28
hond, polle 

bie ’n  73
hondebloem 95
hondefoeken 95
hondenbloeme 95
hondetonge 95
hondsdraf 81
hondsreusie 62
hondsroos 62
hondsroze 62
hondsviooltje 71

honebloem 95
honenblad 98
honenbloom 91
honentonge 84
Honerhawik 158
hongenbloom 95
hongerbluum-

pie 57
honsdraf 81
hoofblad 92
hoofblad, klein 92
hoofdluis 116
hoolt 17
hoolt, dood 21
hoolt, hatte 18
hoolt, verkaant 69
hoolt, voel 18
hoolt, zaor 21
hoolt, zoar 21
hooltduif  164
hooltsnip 162
hooltsnippe 162
hooltworm 111
hoondebloem 95
hoondeloes 117
hoondenbloom 95
hoondenkrallen-

bos 69
hoonderloes 117
hoondloes 117
hoondroos 62
hoondviooltje 71
hoonsdraf 81
hoornaar 126
höörnke 123
hoornte 126
hoorntje 126
hoornwepse 126
hoorp 126
hop 48, 167
hopbellen 48
hopken 153
hopklauwer 66
hoppe 48, 167
hoppebellen 48
hoppentouw 48
hork 123
hörnte 126
horp 126
horpe 123, 126
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horre 84
horreworm 129
horsel 126
hort 84
horte 84
horzel 122, 123
hot 84
hottentot 57
houndenbloom 95
houtduve  164
houtekster 174
houtworm 111
huarpe 126
hulen 31
hulk 185
huls 69
hulsboom 69
hulsbos 69
hulse 69
hulsebos 69
hulskrabben 69
hulsschram-

men 69
hulst 39, 69
hulst 69
Hulzkrabben 69
hummel 127
Hummel 127
humpen 153
hupken 153
huppelen 153
huppen 153
huttentut 57
huusken 133
huuskrekel 115
huuslof 60
huusloof 60
huuslook 60
huusmijt 113
huusmöske 175
huusmussche 175
huusmusse 175
hyacint 98
hyacint, wiele 98
hyacinte 98
iek 45
iekappeltie 31
ieke 45
iekeboom 45
iekel 48

ieken 45
iekenakolt 47
iekenboom 45
iekenstam 47
iekenstobben 47
iekert 184
iekertie 129, 184
iekevaoren 36
iekevoaren 36
iekhoorn 184
iekmulder 129
iekoorntie 184
iekvaoren 36
iekvoaren 36
iem 127
ieme 127
iemegien 115
iemenpalm 39
iemenvretter 172
iemeren 115
iemertie 115
iemertien 115, 120
iemke 115
iempie 115
iempien 115
ienkheurntie 184
ieperon 154
iepron 154
iesbrekkerke 99
iesveugel 167
ieve 39
ieweltaske 142
iezerbloeme 70
ilzen 44
ilzenboom 44
in de reu 

wezen 147
in de roe 

wezen 147
in de ru wezen 147
in de rui 

wezen 147
in de ruj wezen

147
inkappel 31
inkgal 31
inktappeldie 31
inktappeltie 31
inktäppeltie 31
inloopkooi 186

ippen 153
italiaanse 

populier 42
jääkster 174
jaegen 184
jagen 184
janevertpol 39
janken 121
jan-kleef-an 77
jan-plak-an 77
Jansbeeren-

busch 39
janskruud 70
jantie, klaen 169
jantie, klean 169
jäntie, klein 169
jantien, klein 169
jantje, klaen 169
jantje, klean 169
jantje, klein 169
jeagen 184
jehan-in-het-eken-

hoolt 172
jenaeverbes-

stroek 38
jenaewerbos-

struke 39  
jeneaverbes-

stroek 38
jeneawerbos-

struke 39
jeneverbaeze 38
jeneverbeaze 38
jeneverbes 38
jeneverbes-

boom 38
jeneverbesse 38
jeneverbesse-

struke 38
jeneverbes-

stroeke 38
jeneverbes-

struke 38
jeneverbes-

struuk 38
jeneverbeswach-

tel 39
jeneverstroek 38
jeneverstroeke 38
jeneverstrukie 39

jeneverstrukke 38
jenewer-

stroeke 38, 39
jeukbulte 121
jeukkroed 97
jezusblad 49
jezusgras 49
jöddenbaord 60
jöddenboard 60
jodelaar 172
jodelen 172
joelen 121
jökbult 121
jökbulte 121
jökkebult 121
jokkebulte 121
jökkekroed 97
jökkepoes 121
jökkroed 97
jökkruud 97
jökplante 76
jong veugelke 150
jong veugeltie 150
jong voegel-

tien 150
jong vogelke 150
jong vogeltie 150
jong vögeltje 150
jong 150
jong, kaal 150
jong, net 

geboren 151
jong, pas ge-

baoren 151
jong, pas ge-

boaren 151
jongen, grote 152
jöngste kuken 151
jongste uut het

nöst 151
jongste veugel-

ke 151
jonk veugeltie 150
jonk veugel-

tien 150
jonk vugeltien 150
jonk, kaal 151
jonker, kale 94
joonk veugel-

tje 150

jörrenbaord 60
jörrenboard 60
judashoolt 87
juffer 42, 118, 166
juffers, kale 93
juffertie 118
jukkekroed 55
jung vöggelke 150
jungste vugel-

ken 151
junikevertie 130
juniperus 39
junkien 150
k(e)nien 181
kaal jong 150
kaal jonk 151
kaal vugelke 151
kaal vugeltie 151
kaal worden 29
kaaldodden 151
kaaldorn 151
kaamperfolie 87
kaankerblom-

me 73
kaankerkroed 83
kaankerkruud 83
kaankerplaant 83
kaans 73
kaarvel 73
kadolster-

keerlke 169
kadolstermen-

neke 169
kaek 59
kaeldermot 113
kaeldermotte 113
kaeltie 144
kaeltje 144
kaerls, grote 39
kaerse 83
kaervel 56
kaervel, dolle 73
käkel 150
kakkerlak 113, 116
kakkerlakke 116
kale jonker 94
kale juffers 93
kam 148
kamervlege 124
kamil 90

kamille 90, 91
kamille, echte 90
kamille, groot 91
kamille,

stinkende 91
kamille, tamme 90
kamperfoelie 87
kamperfoelie,

waele 87
kamperfoelie,

weale 87
kamperfoelie,

weelden 87
kamperfoelie,

wilde 87
kankerkroed 83
kankerkruud 83
kannegies 53
kao 174
kaomperfoelie 87
kaorenbloeme 94
kaorenbloom 94
kapelle 119
kapmeeuwe  164
kardinaals-

hoedje 69
kardinaals-

musse 69
kardinaalsmuts 69
kardinaals-

mutse 69
kardinaals-

mutsien 69
kärn 18
kärnholt 18
karn-olt 18
karper 135
kars, oost-

indische 67
kärse, oost-

indische 67
karsen, wilde 64
karstroos 53
karstroze 53
kärstroze 53
karvel 73
karvel, dolle 73
kärvel, dolle 73
karwei 73
kasdenne 37

kasse, wilde 64
kassen, steense 67
kässen, steense 67
kässen, stiense 67
kastanie 45
kastanienboom 45
kastanje 45
kastanjebaom 45
kastanjeboam 45
kastanjeboom 45
kastonjeboom 45
kat-eenker 184
kat-eke 184
kat-eker 184
kat-ekert 184
katheker 184
katje 24
katje(n)  25
kätjes 39
kätke 24
katoel 167
katoele 167
kattedoorn 65
kattekroed 87
kattekruud 81
kattendaorn 65
kattendoarn 65
kattendoorn 65
kattenkroed 80
kattenkruud 80, 82
kattenloes 117
kattenpeutjer 23
kattenstärt 72
kattenstat 72, 84
kattenstät 72
kattensteert 72
kattenstert 104
kattenstet 71, 104
kattenstette 83
kattenveutkes 81
kattestaart 72
kattestart 35, 72
kättestät 35
kattestat 72
kattestät 72
kattesteert 72
kattestert 72
kattestet 72, 76
kattie(n)  24, 25
kättie(n)  24, 25

kättie(n)  25
kättien, lang 24
kattiesholt 39
katviske 137
katvissies  134
katwilg 39
kau 174
kauw 174
keak 59
kealdermot 113
kealdermotte 113
kealtie 144
kealtje 144
kearls, grote 39
kearse 83
kearvel 56
kearvel, dolle 73
kedassen 42
keeldermot 113
keeldermotte 113
keelke 144
keenderscheun-

tjes 54
keer gaon, te 176
keer goan, te 176
keerltie 144
keernholt 18
keizer 118
keizersbloom 83
kekkerdril 140
kekkert 140
keldermot 113
keldermotte 113
kellemotte 113
Kellerassel 113
kepelle 119
kepok 104
kernholt 18
kers, oost-

indische 67
kers, weelde 64
kersendief 172
kerstreuskes 53
kerstroos 53
kerstroze 53
kervel 56, 73
kervel, dolle 73
kervel, dollen 73
kervel, roomse 73
kervel, wilde 73
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kesies 52, 90
kesse, wilde 64
kestonje 45
ket-eker 184
ketkes 24
ketoengrös 104
ketoenplante 104
ketoenpluus 104
kettestet 71, 76
keubloeme 84
keugies 100
keuningskroon 83
keuningvaoren 36
keuningvoaren 36
kever 129
kezebloeme 73
kezebloemen 74
Kiebitz 162
kiefenköppe 67
Kiefer 37
Kiefernup-

pschlag 38
kieft 162
kiefte 162
kiekedief 158
kiekendeef 158
kiekendief 158
kiekers 152
kiemen 25, 26
Kienappel 38
kienderkoppen 55
kienen 25
kiepe-en-

äänties 84
kieviet 162
kievits-

blome 57, 105
kievitskoppies 105
kiewiet 162
kiewik 162
kikker 140
kikkerbeet 103
kikkerbloeme 73
kikkerblome 73
kikkerblomme 57
kikkerdril 103, 140
kikkereikes 140
kikkerrit 103, 140
kikkert 140
Kikkertleich 140

kikkervisjen 140
kikkerviske 140
kikkervissie 140
kikkervissien 140
kikkervlot 103
kikkervretter 154
kikveuske 140
kikvors 140
kikvörs 140
kikvors,

greune 141
kikvos 140
kikvös 140
kildermotte 113
kippeluus 117
kippemiere 51
kippenloes 117
kippie,

sluziger 163
kjaltie 144
klaefkroed 77
klaen beeske 107
klaen beestke 107
klaen besie 107
klaen daerke 107
klaen daerken 107
klaen deer 107
klaen deerke 107
klaen deerken 107
klaen diertie 107
klaen dirken 107
klaen fien 

takkie 20
klaen haermke 186
klaen jantie 169
klaen kriegel-

ding 107
klaene gaanze  156
klaenen klem-

mer 159
klaenste veugel-

tie 151
klaerluis 116
klaeverklassen 93
klamme 158
klander 113
klaorkörrel 18
klaover 66, 67
klaover, wilde 67
klaover, witte 67

klaoverzuring 67
klaower 66
klaowerzuring,

witte 67
klaproos 55
klaproze 55
klasse 94
klassen 77, 93
klaterpeppel 42
klatten 77
klauwer 66
klauwer, witte 67
klauwerzuring 67
klaver 65
klaver, rode 66
klaver, witte 67
klaverzuring 67
klaverzuring,

witte 67
klawer 65
kleafkroed 77
klean beeske 107
klean beestke 107
klean besie 107
klean dearke 107
klean dearken 107
klean deer 107
klean deerke 107
klean deerken 107
klean diertie 107
klean dirken 107
klean fien 

takkie 20
klean hearmke 186
klean jantie 169
klean kriegel-

ding 107
kleane gaanze 156
kleanen klem-

mer 159
kleanste veugel-

tie 151
klearluis 116
kleaverklassen 93
klederluis: 116
kleefböllegies 77
kleefkroed 77
kleefkruud 77
kleen beeske 107
kleen daerken 107

kleen dearken 107
kleen deerke 107
kleen deerken 107
kleen hoefblad 92
kleen kruus-

kroed 92
kleen lieste 171
kleen oefblad 92
kleerluis 116
kleffenklaste 93
klefkleske 77
klein aoltie 137
klein baestke 107
klein beastke 107
klein beesje 107
klein beesjen 107
klein beestjen 107
klein besie 107
klein besien 107
klein biesie 107
klein biesien 107
klein deerke 107
klein deertie 107
klein deertien 107
klein diertie 107
klein diertien 107
klein ding 107
klein duumpie 169
klein futie 154
klein hoefblad 92
klein hoofblad 92
klein jäntie 169
klein jantien 169
klein jantje 169
klein knoop-

kruud 89
klein knop-

kruud 89
klein oaltie 137
klein oefblad 92
klein peerde-

bloempie 97
klein perebloem-

pie 97
klein pietertie 169
klein pispöttien 79
kleine fuut 154
kleine knobbe 157
kleine kraai 174
kleine liester 171

kleine peerde-
bluumpies 92

kleine ratelaar 84
kleinen klemmer

158, 159
kleinen liester 171
kleinste uut het

nöst 151
klem 186
klemme 158
klemme 158
klem-

mer(d) 158, 159
klemmer,

graoten 159
klemmer,

groaten 159
klemmer,

groten 159
klemmer,

klaenen 159
klemmer,

kleanen 159
klemmer, kleinen

158, 159
klemvalke 159
klemvis 138
klene peerde-

bloeme 97
klene ratelaar 84
klene viooltje 71
klenen valk 158
klepkouwe 186
klepperman 156
klereluis 116
kletterwilg 42
kleukjesgen-

tiaan 77
kleukske, blauw 76
kleve 77
kleveklassen 77, 93
kleveklassen,

grote 93
kleveklaste 93
kleveklaster 77, 78
kleveklatse 77
klevekwasten 93
klever 66
kleverd 77
klever-

klassen 77, 93
kleverklasten 77
kleverklisse 93
klever-

kwasten 77, 93
klewer 66
klewkleske 77
klewkroed 77
kliefkruud 77
klienekes 69
klimmerd 158
klimop 72
klimplaante 73
klimvalke  159
klis 93
klisse 93
klissen 77
klitplante 77
klitten 77, 93
kloaver 65, 67
kloaver,

Roosendaalse
rode 66

kloaver, wilde 67
kloaver, witte 67
kloaverzuring 67
kloawer 66
kloawerzuring,

witte 67
kloch 145, 157, 160
klocht 145
kloet 16
klokbleumke 77
klokje, blauw 77
klokjesgentiaan 77
klokkebloeme 55
klokken 160
klokkeslag 78
klokkewiende 78
klokkewiendsel 78
klökkie 77
klokkie(n),

blauw 77
klökkie(n),

blauw 77
klokkiesbloeme 55
klokkiesbloeme,

blauwe 76
klokkiesgen-

tiaan 77

klökkiesgentiaan
77

klökske, blauw 76
klökske, wele 54
klökskes-

blome 55, 72
klokwinde 78
klompenholt-

boom 41
klonte 16
kloppen 168
klöppen 168
klover 65
klucht 145, 160
klummerties 67
klumop 72
knabbelbutkes 64
knapwormen 129
knarpen 115
kneupke, wit 89
knie 181
kniene 181
knieneblad 84
knienenblaar 96
knienenbladen 96
knieptang 115
knieptange 115
knieptangen 129
knieptonge 115
kniepworm 115
kniptorren 129
kniptörren 129
knobbe 157
knobbe, bonte 157
knobbe, kleine 157
knobbe, vale 157
knobbe,

zwarte 157
knoert van een

takke 20
knoes, dikken 20
knoest 23
knoeste 20, 23
knoesterd 20
knoet 121
knoopkroed,

ech 94
knoopkroed,

roze 94
knoopkruud 94

knoopkruud,
aorig 89

knoopkruud,
klein 89

knoopkruud,
oarig 89

knop kommen,
in de 26

knopherik 59
knopies 89
knopieskruud 91
knopkroed 89
knopkroed,

haorig 89
knopkroed,

heurig 89
knopkroed,

hoarig 89
knopkroed,

roewe 89
knopkruud 89, 94
knopkruud,

eurig 89
knopkruud,

klein 89
knopkruud, örig 89
knoppen 26
knoppenkruud 89
knoppiesgoed 89
knoppig helm-

kruud 83
knorf 20
knoteek 47
knoteik 47
knoteike 47
knoteken 47
knotieke 47
knotieken 47
knotwilg(e)  39
knotwilleng 39
knuppekruud 94
knuppel 20
knuppig elm-

kruud 83
koa 174
koamperfoelie 87
koarenbloeme 94
koarenbloom 94
koebloeme 53, 54
koef 148
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koehorzel 122
koeie-örzel 122
koeievlieg 124
koekendievien 128
koekoek 166
koekoeks-

bloem 51, 52
koekoeksbloem,

witte 52
koekoeks-

plante 51, 52
koekoeksspije 52
koe-örzel 122
koeren  165
koerken 165
koestajn 45
koete 161
koetonge 77
koevinke 168
koevinke,

witte 169
koevlieg 124
koewachter-

tien 169
koffieboontie 105
Kohhormke 122
Kohlweissling 119
kokkelen 160
kökkelen 160
kokkelesie 88
kökken 160
kokkeren 160
kökkeren 160
köklen 160
kolbleigien 136
kolderen 160
kölkeveren 55
kolle  156
komkommer-

kruud 79
koning 130
koningin 118
koninginne-

kroed 87
koninginne-

kruid 87
koninginne-

kruud 87
konte 21
kooldoeve  164

koolgaanze  156
koolroepe 120
koolrups 120
koolrupse 120
koolrupse,

grune 120
koolwitje 119
koolwitjen 119
koolwitroepe 120
koolwittie 119
koolwittien 119
koolzaod, wilde 59
koolzoad, wilde 59
koovlieg 124
kop laoten 

hangen, ’n  29
kop laoten 

hangen, de 28
kop loaten 

hangen, ’n  29
kop loaten 

hangen, de 28
kopeek 47
kopekkel 47
kopluis 116
koppel stroeken 15
koppel 16, 144,

156, 160
köppel 144, 156,

160
koppelen 149
koppelen, zich 149
köppelke 160
köppelken 160
köppeltie 144
köppeltien 160
köppeltje 16
köpper-

wörmen 129
Koppwedde 39
kopveurntje 136
kopvoorn 136
kopwilg(e)  39
korenbleumke 94
korenbloem 57, 94
koren-in-over-

vloed 60
korhone 159
korhoonder 159
korkezientje 171

korrel 18
körrel 18
korrel-eken 18
korren 165
kossen, steense 67
kossen, stiense 67
kote 161
koubloume 95
kouw 186
kouwe 186
kozakken-

bloeme 73
kraai 174, 175
krääi 174
kraai, boente 175
kraai, bonte 175
kraai, boonte 175
kraai, bounte 175
kraai, grote 174
kraai, kleine 174
kraai, zwarte 175
kraaie 174
kraal 25
kraan 161
kraanveugel 161
kraanvoegel 161
kräänvoegel 161
kraanvogel 161
kräänvogel 161
krabbelbös 69
krabbenbos 61, 69
kraei 174
kraeie 174
kraeienpoot 54
kraekel 115
kraenveugel 161
Krähe 174
Kraihe 174
kraken 115
kral 25
kralle 25
krallegie 25
krallen, zwarte 82
krallenboom 63
krallenplante 82
krane 161
kranen 161
Kranich 161
kraomkwekkel 101
kraone 161

kraonvoegel 161
kraosen 75
kreai 174
kreaie 174
kreaienpoot 54
kreakel 115
kreanveugel 161
kreeie 174
krei 174
krei, witte 163
kreie 174
kreien 160
krekel 115
krekeltie 115
krekeltjen 115
krekkel 115
krekkien 157
kresken 115
kreuntiesbluum-

pies 68
kreuntieskroed 68
kreuntieskruud 68
kreuntjeskroed 68
kreupelbossie 15
kreuskes 75
kreuze 75, 103
kreuzebes 75
kriegelding,

klaen 107
kriegelding,

klean 107
kriek 64
kriesken 176
kri-je 174
krikaen 157
krikaene 157, 161
krikaente 157
krikänte 157, 161
krikante 161
krikean 157
krikeane 157, 161
krikeante 157
krikeend 161
krikente 157, 161
krikentie 161
krikke 157
krikkie 157
krikkien  157
kroamkwekkel 101
kroane 161

kroanvoegel 161
kroasen 75
krobbe 115
krodde 49, 59
krodde, witte 59
krodde, witten 59
kroed met pluum-

kes 92
kroed 32
kroeken 165
kroemkonte 123
kroep-duur-’n-

toen 74
kroepedeers 107
kroepend 

gedierte 107
kroepend onge-

dierte 107
kroepend struis-

gras 102
kroepend struis-

greus 102
kroepend struus-

gras 102
kroepend struus-

grus 102
kroepende botter-

bloem 55
kroepende peerde-

bloeme 97
kroepende tak 49
kroepertie 116
kroeperties 107
kroepkroed 84
kroepspul 107
kroep-uut-de-

pot 60
kroesedan 17
kroezekop, eek

met ne 47
kroezemunt 82
kroezenboom  17
kromkonte 123
kromkoont 123
kromkoonte 123
krön 161
krönne 161
krönnen 161
krönnenvoegel 161
kroon-van-

christus 94
kroondiestel 94
kroontieskruud 68
kroontjeskruud 68
kroos 75, 103
kroosjes 75
kröppelige eke 47
krorre 49, 59
krose 75
krozen 75
kruintie 148
kruiskruid 92
kruizemunt 82
krun 171
kruudwortel 83
kruupaover 102
kruupende botter-

bloeme 55
kruupoaver 102
kruuskarper 135
kruuskroed 92
kruuskroed,

kleen 92
kruuskruid 92
kruuskruud 92
kruze-

munt 81, 82, 92
Krüzotter 142
kufie 148
kufien 148
kufke 148
kufken 148
kuif 148
kuifie 148
kuifien 148
kuifke 148
kuken 150
kuken, jöngste 151
kukentie 150
kukentien 150
kukentje 150
kunt z’wat 

vliegen 152
kunt zowat 

vlegen 152
kuppeltje 16
kurnhoolt 18
kuuf 148
kuufke 148
kuukske 150

kuunderse doeve
163

kuwiet 162
kwab 137
kwabaaltje 137
kwabaol 136, 137
kwabaole 137
kwabbe 137
kwaboal 136, 137
kwaboale 136, 137
kwaeken 140
kwakel 39
kwakelbuske 39
kwakeldannen 39
kwakels 39
kwaken 140
kwäken 140
kwakkel 160
kwalsterholt 82
kwalsterolt 82
kwaoken 140
kwas 23
kwast 23
kwaste 23
kweaken 140
kweek 74, 101
kweekgras 101
kweekgrös 101
kwek 101
kweke 32, 101
kweken 101
kwekje 101
kwekke 101
kwekkeboom 63
kwekkel 32, 101
kwekkelgrös 101
kwekken 101
kwekkenge 102
kwekko 101
kwekkoe 101
kwekvemeier 63
kwekver 101
kwekwe 101
kwekwegreus 101
kwekwer 101
kwetteren 175, 176
kwettertie 168
kwikmien 160
kwikoel 167
kwikoelke 167

kwikstaart 169
kwikstäärt 169
kwikstaartje 169
kwikstaort 169
kwikstaotie 169
kwikstart 169
kwikstarte 169
kwikstartie 169
kwikstartien 169
kwikstärtien 169
kwikstat 169
kwikstät 169
kwikstätje 169
kwikstatte 169
kwikstattie 169
kwikstättie 169
kwikstättien 169
kwikstertien 169
kwikstet 169
kwikstetje 169
kwikstetjen 169
kwikstetke 169
kwikstettien 169
kwikstoart 169
kwikstoatie 169
kwoaken 140
laampeglas-

poetser 104
laampen-

poester 104
laampen-

poetser 104
laampen-

puuster 104
laampepoester 104
laampepoetser 104
laamppoester 104
laamppoetser 104
laand gauw inne-

men, het 27
Laandgaanze,

Twentse 156
laankbeen 120
laankpoot 120
laankpoot-

mugge 120
laankwage 112
lachebekskes 70
lachen 167
laeger 183
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laepeldief 58
laepeltien 59
laerk 37
laeven, eeuwig 60
laeverkroed 87
laeverkruud 87
laewerkroed 62
laewsbloume 99
lampenpoetser 104
lampenpuister 104
lampepoetser 104
lampepuuster 104
lamppuuster 104
landzagertien 157
lang kättien 24
Langbeen 120
Langbeener 112
lange hei 74
lange 113
langoor 183
langpoot 112, 119,

120
langpootmug 120
langpote 112, 120
langwagen 112
laof 23
laokenblad 50, 92
laokvors 141
laokvos 141
laond al in-enjöm-

men hebben,
het 27

laonkpoot 120
laonkpoot-

mugge 120
laork 37
laoten valen 29
laoten vallen 29
läppien, leren 52
Lärche 37
lariks 36
lark 36
larke 36
larks 36
lärks 37
lärkse 37
larve 108
lärve 108
larven 129
larwe 108

lästige Diere 108
leager 183
leapeldief 58
leapeltien 59
leark 37
leaven, eeuwig 60
leaverkroed 87
leaverkruud 87
leawerkroed 62
leawsbloume 99
leen 70
leende 70
leendeboom 70
leenden 70
leendenboom 70
leentworm 111
leeuwebek 83
leeuwebek,

grote 83
leeuwebekje 83
leeuwenbäk 83
leeuwenbek 83
leeuwenbek,

grote 83
leeuwenbek,

groten 83
leeuwenbekkie 83
leeuwerik 168
leeuwrik 168
leewerk 168
leewieken  148
leewken 168
lege botter-

bloeme 55
leger 183
legger 183
legobloempie 35
legoplantie 35
leindenboom 70
lekken 31
lelegies-van-

dalen 98
lelies-van-dalen 98
lelieties 98
lelietjes-der-

dalen 98
lelietjes-van-

dalen 98
lene 70
leneboom 70

lenen 70
lenenboom 70
leng 113
lenge 113
lepeldief 58
lepeldiefie 58
lepeldiefje 58
lepeltien 59
lepeltiesblad 84
lepeltiesbloeme 58
lepeltieskruud 58
lepeltjesbloeme 58
leppelblad 58, 84
leppelbleumke 58
leppeldief 58
leppeldiefje 58
leppel-en-vorke 59
leppelke 59
leppeltiesdief 58
leppeltieskruud 58
leppeltje 59
Lerche 168
leren läppien 52
lerk 37
lerke 37
lerkedanne 37
leus 85, 99, 104
leusbloom 104
leusbloom(e)  99
leuseboom 69
leusen 99
leuze, gele 99
levehaers-

beesje 128
levehears-

beesje 128
leveheers-

beesje 128
leveheers-

beeske 128
leven, eeuwig 60
levenheers-

beesje 128
levenheers-

beeske 128
levenheers-

besien 128
leverkroed 87
leverkruid 88
leverkruud 88

lewekroed 62
libel 118
libelle 118
liefhaersbesie 128
liefhearsbesie 128
liefmeneer-

biesien 128
liende 70
liendeboom 70
liene 70
lientworm 111
lies, gelle 99
liesie, vlijtig 68
liesien 69
liesien, vlijtig 68
liesje, vlietig 69
liesje, vlijtig 68
liesjen, vlijtig 68
lieske, vlaeitig 69
lieske, vleaitig 68
lieske, vlijtig 68
liester 170, 171
liester,

gellen 171, 172
liester, grieze 170
liester, grote 171
liester, groten 171
liester, growen 171
liester, kleine 171
liester, kleinen 171
liester, zwarte 170
liester,

zwarten 170
liester, zwatte 170,

171
liester, zwätte 170
liesterbaeze 62
liesterbaezen 62
liesterbeaze 62
liesterbeazen 62
liesterbeien 63
liesterbes 62
liesterbesse 62
liesterbeze 62
liesterkral 63
liesterkralen 63
liesterkrallen 63
liesterkrallen-

boom 63
lieve-eers-

besien 128
lievehaers-

beeske 128
lievehears-

beeske 128
lieveheers-

beesjen 128
lieveheers-

beestje 128
lieveheers-

besie 128
lieveheers-

besien 128
lieveheers-

biesie 128
lieveheers-

biesien 128
lieveneern-

engeltien 128
lieveneernnuun-

dertie 128
lieveneers-

biesien 128
lievenheer-

besie 128
lievenheers-

beesje 128
lievenheers-

biesie 128
lievenheers-

biesien 128
lievevrouwbed-

destro 77
lievevrouw-

bedstro 77
lievevrouwe-

bedstro 77
lievevrouwen-

bedstro 77
lievheerbeestje 128
lijsterbes 62
lillijk worden 29
linde 70
lindeboom 70
linden 70
linneboom 70
linnenboom 70
lintworm 111
lis 99
lis, gaele 99

lis, geale 99
lis, gele 99
lis, gelle 99
lisblome 104
lisdod-

de 53, 99, 104
liske 99
lisse 99
lisse, gaele 99
lisse, geale 99
lisse, gele 99
lisse, gelle 99
lissen 99, 104
liwwerik 168
loaf 23
loakenblad 50, 92
loakvors 141
loakvos 141
loand al in-enjöm-

men hebben,
het 27

loankpoot 120
loankpoot-

mugge 120
loark 37
loes 116
loezemel 51
loezemelk 51
loezemelt 51
loezenblad 90
loezenmeeld 51
loezenmel 51
loezmel 51
longenbloom 96
loof 23
loofiegel 180
loofvos 141
look 60
loopvos 140
löös 99
lork 36
lorke 36, 168
lorks 36
loten 15
luis 99
luis, rode 118
luiwammes 166
luizemaele 51
luizemeale 51
lummel van een

takke 20
lupine 65
lurve 108
luus 32, 85, 104,

116
luusnetten 118
luzemaelte 51
luzemealte 51
luzemeel 51
luzemeelte 51
luzemel 51
luzemelde 51
luzemelk 51
luzemelle 51
luzemelte 51
luzen, platte 117
luzen, zwarte 117
luzenetten 118
luzenmelde 51
luzenmelle 51
luzenmelte 51
luzenmilde 51
maaien 124
maaiklove 173
maalmijt 113
määlmijt 113
maan 124
maansteenties 99
maarkaole 173
maarkeloër 173
maarklauw 173
maarklauwer 173
maarkoale 173
maarkolle 173
machteloos 148
madeliefie 88
madeliefje 88
maden 108, 124
maelde 51
maele 51
maelmijt 113
maenen 108, 124
maerelspier 103
maerg 18
maerkoete 161
maertenpölleke 76
maeze 172
maikäfer 129
maiklove 173
man 144

manen 124
mänen 124
mänke 144
mänken 144
mannegie 144, 166
männegie 144
mannegie,

nakend 98
mannegien 144
männegien 144
männeke 144
männeken 144
mannetje 144
mannetjes-

petrieze 160
mansoor 49
mantjen 144
maoden 108, 124
maonblomen 55
maone 55
maone, blauwe 55
maone, rooie 55
maonebloeme,

rooie 55
maoneknoppen 55
maonen, halve 55
maonenkop 55
maonkap 55
maonköp 55
maor 181, 183
maothenne 163
marekaole 173
marekoale 173
maretak(ke)  49
marg 18
märg 18
margriet 91
maria, hertkes 

van 57
mariableumke 88
mariahärtkes 57
mariatraonen 57
mariatroanen 57
Marienkäfer 128
markaole 173
märkaole 173
marklaow 173
marklaowe 173
marklaowen 173
marklaun 173
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marklauw 173
marklauwe 173
marklauwer 173
markloaw 173
markloawe 173
markloawen 173
marklover 173
marklöwe 173
markoale 173
märkoale 173
markol 173
markolle 173
märkolle 173
marnesteern-

ties 98
marrieklaover 173
marriekloaver 173
marte 185
marter 185
märter 185
Mattee 183
matteklower 173
matter 185
mealde 51
meale 51
mealmijt 113
meanen 108, 124
mearelspier 103
mearg 18
mearkoete 161
meartenpölleke 76
meaze 172
meel waorm 113
meelde,

broene 102
meelmijt 113
meelwoarm 113
meelwörm 113
meelwormke 113
meelwörmke 113
meelwormpie 113
meelwörmpie 113
meerkoet 161
meerkoete 161
meerkol 173
meerkolk 173
meerpoet 136, 137
meerpoete 136, 137
meerten geet-

ling  171

meerts vieultie 70
meerts viooltje 71
meertsteulkes 76
meerval 137
meervalle 137
mees 172
meeske 172
meeuw 163
meeuwe  163, 164
meibleumke 88
meibleumpie 88
meibloeme,

grote 91
meibloempie 88
meibloempien 88
meibloempjen 88
meiblompie 88
meibluumpie 88
meibluumpies 98
meidaorn 63
meideurn 63
meidoarn 63
meidoorn 63
meidoornt 63
meiganze  156
meikever 129
meiklökske 98
meikroed 77
meile 102
meilenspier 103
meimulder 129
meiwoorm 131
meizeuntie 88
meizeuntien 88
meizeuntje 88
meizoen, grote 91
meizoentie 88
meizoentien 88
meizoentje 88
meizoentjen 88
meizuuntie 88
meizuuntien 88
melde 51
mele 51
melk 31
melkdiesel 94, 96
melkdiesel 96
melkdistel 94, 96
melkrover 173
melksap 31

melkzoegerdies 87
melkzoegers 66, 87
melkzuger 87
melle 51
melle, broene 102
mellen 117
mellenspier 103
Mellworm 110
melmijt 113
melt 120
melte 51, 120
menke  41, 144,

160
menken 144
menne 144, 166
mennegie 144
mennegien 144
menneke 144
menneken 144
Mennken 160, 160
merakel 26
merel 170
merenpoepie 136
merg 18
merik 55
merkaole 173
merkoale 173
mesie 172
mesien 172
mestvlieg 122
meun 136
meune 136, 166
meunsteerne,

gelle 94
meunt 81, 82
meur 181, 183
meure 181, 183
meurke 181, 183
meze 172
miegaemp 124
miegaempe 124
miegämpe 124
miegeamp 124
miegeampe 124
miegemp 124
miegempe 124
miegempel 124
mieghaempe 124
mieghampel 124
miegheampe 124

mieghemp 124
mieghempe 124
mieghempel 124
mieghommel 124
mieghummel 124
mieghumpel 124
miegimmel 124
miegjempe 124
miegommel 124
miegummel 124
miegumpe 124
miegwörm 124
miel 103
mielenspier 103
mier 124
mier, grote 125
mier, rooie 125
miere 51, 124
mierenbult 125
mierenbulte 125
mierenhoop 125
mierennest 125
mierennös 125
mierennöst 125
mierkoet 161
miet 112
miete 112
miets(e)  121
mijt 112
mikke 20
min 144, 166
minke 166
minne 166
minnedoewe 166
minnegie 166
minnegien 166
minneke 144, 166
mirweenterroos 53
mispel 63
mispelboom 63
mispelbos 63
mispeltoe 49
misseletoe 49
Mistel 49
misteldrossel 171
misteltoe 49
Misteltoog 49
mistletoe 49
moaden 108, 124
moanblomen 55

moane 55
moane, blauwe 55
moane, rooie 55
moanebloeme,

rooie 55
moaneknoppen 55
moanen, halve 55
moanenkop 55, 56
moankap 55
moanköp 55
moar 181, 183
moathenne 163
moddergaanze 154
modderkroeper

136, 137
modderkruper 136
modderpoten 92
moderkroed 91
moderkruud 91
moederkruid 91
moederkruud 91
moer 181, 183
moerasspirea 60
moere 183
moerhaas 183
moerhaeze 183
moerhaze 183
moerhäze 183
moerhazen 183
moerheaze 183
moertien 181, 183
moes 185
moeseggel 180
moesiegel 180
moezeneurke 97
moezenoor 97
moezenöörkes 97
moezenoortie 97
moezenstättie 102
moezenvanger 158
moezeoor 52
mogge 120
moggebulte 121
mol 180
molle 180
mollebult 180
mollebulte 180
molle-empe 180
möllenblad 51
mollenbulte 180

mollenhoop 180
möller 129
molsbult 180
molsbulte 180
molshoop 180
molsla 96
molslao 96
molsloa 96
mols-oop 180
mönne 136
monniken-

kappe 54
monnikskap 54  
monnikskappe 54
moor 181, 183
moorhaze 183
moorhazen 183
moosroep 120
moosroepe 120
Möowen 163
more 181, 183
möre 181, 183
mörg 18
morgenroosje 51
mörgenstärre 95
morgenster,

gele 95
morgensterre,

gele 94
morgensterren 98
mornstarre,

gaele 94
mornstarre,

geale 94
mornsteerne,

gelle 94
mos 35
moskouse 

veenke 177
mot 113, 114, 119
motjen 119
mot-met-

biggen 99
mot-met-bigkes 99
mot-mit-biggen 99
motte 113, 119
motte-met-

biggen 99
motte-met-

keune 99

motte-mit-
keune 99

motten 116
motvissie 114
motvleeg 121
motvlinder 119
mudde 186
mug 120
mugbult 121
mugge 120, 121
mugge, blauwe 123
muggebeet 121
muggeböölt 121
muggebult 121
muggebulte 121
muggenbult 121
muggenbulte 121
muggenpoes 121
muggen-

snapper 172
Müggenstich 121
muggepoeste 121
muizeoor 97
muizeoortje 97
muizeoortjes 97
mulder 129
mulderdie 130
mulderke 130
muldersken 130
mulders-

wiefken 130
muldertie 129, 130
muller 129
munne 136
munt 81, 82
muntkroed 81
muntkruud 81, 82
mure 51, 60
mus 35, 175
muske 175
muske, gevaarf-

de 176
musker 175
mussche 175
musse 175
musse, witte 98
muur 51, 181
muurbloem 57
muurbloempien 57
muurbluumpie 57

muurpaeper 60
muurpeaper 60
muurpeper 60
muurpepper 60
muurtien 181
muus 185
muw 120
muwwenböölt 121
muzenoortie 97
muzenstatties 67
muzenstetties 67
muzeoor 97
nachoele 119
nachtbleuier 72
nachtbloeme 72
nachtblome 52
nachtblomme 72
nachtegaal 170
nachtegaele 170
nachtegale 170
nachtegaol 170
nachtegeale 170
nachtegoal 170
nachtgaal 170
nachtigaal 170
nachtkeerse 72
nachtkoekoeks-

bloem 52
nachtlämkes 72
nachtmelker 167
nachtoel 119
nachtoele 119
nachtscha 82
nachtschä 82
nachtscha,

zwarte 82
nachtschade 82
nachtschade,

zwarte 82
nachtschade,

zwerte 82
nachtsch-

wärmer 119
nachtska 82
nachtskade 82
nachtskade,

zwarte 82
nachtuile 119
nachtuulke 119
nachtuulken 119
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nachtvlinder 119
nachuulke 119
nachvlinder 119
naefie 120, 121
naegeltakken 78
naeigaoren,

engels 89
naekend eersien

99
nakend aersien 99
nakend earsien 99
nakend eersie 99
näkend eersie 99
nakend eerske 99
nakend eersken 99
nakend man-

negie 98
naol(e)  23
naold(e)  23
naond 166
narcis 99
narcisse 99
nat 31
neafie 120
neafie 121
neageltakken 78
neaigoaren,

engels 89
neakend 

eersien 99
neb 148
nebbe 148
nebben 148
neefje 120, 121
neet al te best 28
neet bes 28
neet doon 28
neet douen 28
nefie 120
nefien 120, 121
negerpielen 104
neppe 148
nessie 150
nest bouwen 150
nest maken 150
nest mäken 150
nest maoken 150
nest moaken 150
nest 150
nest-aor 151

nestekuken 151
nestelen 150
nestjong 151
nestkuken 151
nest-oar 151
nestvogel 150
net geboren 

jong 151
neten 116, 118
nettel 79
nettelkeuning 169
nettelkönik 169
nettelkönink 169
nettelköninkie 169
nettelkönk 169
nettelkönning 169
nettelkönnink 169
nettelkun-

ninkje 169
netten 118
neusiesboom 68
neut 43
neute 43
neutebome 42
neuteboom 42
neutenboom 42
neutenbuske 44
neutje 45
neutjen 45
nevien 121
Newelkraai 175
nich an gaon 28
nich an goan 28
nich an slaon 28
nich an sloan 28
nich doon 28
nich gaod 28
nich goad 28
nich welig 28
nich wellig 27
nich 28
niet arg 28
niet bes 28
niet best 28
niet doen 28
niet goed 28
niet zo best 28
niet 28
nieten 118
nit doon 28

njötte 43
njöttel 48
njöttenboom 42
njöttenkwennekie

169
njöttien 45
noal(e)  23
noald(e)  23
noand 166
Nodel 23
noes 23
noest 23
noeste 23
nonnetje 161
noornd 166
noos 23
nooste 23
nös 150, 151, 183
nösdeuleke 151
nösdodden 151
nösdorre 151
nöshaor 151
nöshoar 151
nöshoor 151
nösjong 151
nöske 150
nöskuken 151
nösseldöd-

deke  151, 152
nösselen 150
nössie 150
nöst 150
nöst, fienste uut

het 151
nöst, jongste uut

het 151
nöst, kleinste uut

het 151
nöst-aor 151
nöstdöddeken 151
nöstdoeve 166
nöstdons 151
nöstei 151
nöstekieken 151
nöstekuken 151
nöstelen 150
nöstevoer 152
nösthaor 151
nösthoar 151
nösthoor 151

nöstjong 151
nöstkuken 151
nöst-oar 151
nöstveren 151
nöstverlaoters 152
nöstverloaters 152
nösveren 151
nösverlaoters 152
nösverloaters 152
nöt 43
nöte 43
notenboom 42
nötenboom 42
nötte 43
nötteboom 42
nöttelköning 169
nöttenbaom 43
nöttenboam 42, 43
nöttenboom 42, 44
nöttenbos 44
Nöttenbusch 44
nöttenbuske 44
notter 187
noust 23
nus 150, 151
nus, an het raan

van het 152
nusdoons 151
nushaor 151
nushoar 151
nusjong 151
nuske 150
nusköttel 151
nuskuken 151
nussekuken 151
nusselen 150
nust 150
nustdodden 151
nustdonnen 151
nustedöddeke 151
nustei 151
nustekuken 151
nustelen 150
nustepluze 151
nusthaor 151
nusthoar 151
nusthoor 151
nustjong 151
nustkeuken 151
nustkuken 151

nusverlaoters 152
nusverloaters 152
nuttenbloom 90
oadam-en-eva-in-

’t-husie 54
oagedis 141
oal 134
oaldoeker 154
oale wief, ’t  174
oale 134, 137
oalkwappe 137
oalskolver 154
oaltie, klein 137
oand 165
oanepoten 73
oar 24
oare 101
oarig knoop-

kruud 89
oarnd 144, 165
oavenvissie114
oaver, wilde 102
Obstworm 110
oefblad 92
oefblad, kleen 92
oefblad, klein 92
oekgrös 103
oel 119, 158, 167
oe-langer-oe-

liever 87
oele 119, 167
oelevlege 119
oelke 119
oelkenblattie 81
oerkeblad 81
oerkenblatties 81
oest 23
oet de ground

brullen 27
oet te vlegen , op

het punt het 
nus 152

oet te vlegen, op
het punt om 152

oetbeunig 26, 28
oetbloid 30
oetbotten 25
oetbrod vög-

gelke 151
oetbundig 28

oetdreugen 29
oetdrögen 29
oetedrögd 30
oetlopen 25, 26
oetreuien, zik 27
oetvlegen, op 

het 152
oetvlegen, op 152
oetvlegen, wilt 152
oetvlegers 152
oetzetten, zich 27
ofstarven 29
ofstärven 29
ofsterven 29
ofvalen 29
ofvallen 29
ofvällen 29
ofvallen 30
oge 23
ogen, zere 60
ogenklaor 56
ogenkloar 56
ogentroost 56
olieslager 130
ölieslager 130
öliesläger 130
olieslagersmenne-

ken 130
öllieslager 130
olpiepe 36
olpupe 36
olt 17
olt, dood 21
olt, door 21
olt, wild 15
oltbossie 16
oltdoeve  164
oltmotte 113
oltsnippe 162
oltworm 111
ommel 127
ondeblad 84
ondefoeken 95
onderkot 151
onderkroepsel 108
ondersteensne

worm 113
ondertoren 151
ondestappies 81
ondsdraf 81

ongedaerte 107
ongedearte 107
ongedeerte 107, 114
ongedierte 107
ongedierte, kroe-

pend 107
ongedirte 107
ongel 127
ongemak 108
ongerbluum-

pien 57
onholt 18
onjer 52
onkroed 32
onkruud 32
onolt 18
onsdraf 81
ontkiemen 25
ontknoppen 26
ontspruten 26
onwaersbloeme 81
onwearsbloeme 81
onweersbesie 121
onweersbiesie 121
onweers-

bloem 73, 97
onweersvliegie 121
onwies 26, 28
oogplantje 56
ooi 181, 183
ooievaar 155
ooievaarsbek 67
ooievaarsbek,

zachen 67
ooievaarsbek,

zachte 67
ooievaarsbek,

zächte 67
ooievaarsbekjen 67
ooievaarsbekkie 67
ooievaarsbek-

kien 67
ooievaars-

bloeme 97
ooievaor 155
ooievoar 155
oond 166
oonderduker 154
oonderhoolt 15
oongemak 108

oonhoolt 18
oonselieveheer-

wurmpke 128
oor 101
oorkroeper 115
oorkruper 115
oornaar 126
oorntie 125
oorwaorm 115
oorwoarm 115
oorworm 115
oorwörm 115
oorwurm 115
oos 23
oost 23
oosterpeerdjen 118
oostindische 

kars 67
oostindische 

kärse 67
oostindische 

kers 67
oostindische 

kieviet 161
oostvink 177
oot 102
ootgrus 102
op de trek 

gaon 149
op de trek 

goan 149
op het oet-

vlegen 152
op het punt het

nöst te verlao-
ten 152

op het punt het
nus oet te vle-
gen 152

op het punt om
oet te vlegen 152

op het punt van
uutvlegen 152

op het punt van
uutvliegen 152

op oetvlegen 152
op punt het nest

te verloaten 152
op uutvliegen 152
op 48
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opgaon 25
opgeschötten 

dan 38
opgoan 25
opkienen 25
opkoemen 25
opkom(m)en 25
opolt 63
oppe 48
oprumer 113
opscheten 26
opschieten 26
opschot 15, 38
opschötsel 15
opschuätsel 15
opschutsel 38
opskot 15, 38
opskötsel 15
opslag 15, 38
opslagdan 38
opslagdennen 38
oranjevinke 177
orchidee 105
orchis 105
örig knopkruud 89
örpe 126
orzel 122, 123
ossenbleumkes 92
ossenbloem 92
otter 187
out 17
outduuf  164
outwurm 111
overvloed, koren-

in 60
overwoekeren 27
paampen-

dulen 104
paar 16
paardevlieg 122
paasbloem 99
paaslelie 98
pad 141
padde 141
pädde 141
paddenstoel 35
paddenstool 35
paddenstoul 35
paddepisser 113
paddestoel 35

paddestool35
padseringe 78
paerdebloeme 95
paerdebrom-

mer 123
paerdestart 35
paerdevliege 122
paerebloem 95
paerehorzel 123
paerehorzel-

larven 123
paerenwörmen

123
paerevlieg 122
paerse braand-

nettel 80
paerse dauw-

nettel 80
paersen dauw-

nettel 80
paersen dove-

nettel 80
paerske dauw-

nettel 80
paling 134
pallepiester 104
palmbes 75
pannekeukies 76
pannekoek 76
pannekoekbloem-

pie 76
pannekoekenbloe-

me 76
pannekoekenbös-

sie 76
pannekoekies 76
pannekoeksbloem

76
pannekoeks-

pläntie 76
pannekukies 76
pannenbeunder 75
pannenstool35
pannestool35
paoling 134
paolzitter 159
paorse dauw-

nettel 80
paorse dove-

netel 80

paorse dove-
nettel 80

paosbloeme 99
paoskebloom 99
paoskeers 83
paoslelie 99
paoterklimop 67
papaver 55
papekulenholt 69
papiermotjen 114
papiermotte 114
papiervisje 114
papiervissie 114
päppel 41
par 141
parkie 16
parkien 16
parre 141
parrestoel 35
parrestool 35
partij 145
pärzikkruud 49
pas gebaoren 

jong 151
pas geboaren 

jong 151
pas oetebroed

vugelken 151
patries 159
patrieze 159
peardebloeme 95
peardebrom-

mer 123
peardestart 35
peardevliege 122
pearebloem 95
pearehorzel 123
pearehorzel-

larven 123
pearenwör-

men 123
pearevlieg 122
pearse braandnet-

tel 80
pearse dauw-

nettel 80
pearsen dauwnet-

tel 80
pearsen dovenet-

tel 80

pearske dauwnet-
tel 80

peddenstool35
peenkster-

bloom(e)  57, 94
peerbloom 95
peerdeblinden 123
peerdebloem 95, 97
peerdebloeme,

klene 97
peerdebloeme,

kroepende 97
peerdebloempie,

klein 97
peerdebluumpies,

kleine 92
peerdebrom-

mer 123
peerdehorzel 123
peerdemugge 122
peerde-orzel 123
peerde-örzel 123
peerdestart 35
peerdestärt 35, 36
peerdesteert 35
peerdestert 35
peerdesterten 35
peerde-

vlieg 122, 123
peerdewaer 50
peerdewear 50
peerdeworm 123
peerdewörmen 123
peerdeworms 123
peerdörzel 123
peerhorzel 123
peerse dauw-

nettel 80
peerse dove-

nettel 80
peersen dauwn-

jöttel 80
peersen dove-

nettel 80
peervlieg 122
peinksterbloom 57
pellevogel 119
pen 22, 146
penne 22, 23, 146
pennevogel 119

pennewortel 22
pennewörtel 22
penvogel 119
penwortel 22
penwörtel 22
peperemunt-

kruud 81
pepermuntblad 81
pepermuntkruud

81, 82
peppel 41
pepper, gelle 60
pepperblaad 67
peppermeunt-

kroed 81
peppermunt 81, 82
peppermuntplaan-

te 82
peppezoegers 87
per 141
pereblad, groot 92
perebloem 95
perebloempie,

klein 97
pereheui 66
perehorp 123
perehorzel 123
perehorzel-

larven 123
perekruud 91
pereloes 117
perevlieg 122
perk 16
perkie 16
perre 141
perzikenkroed 49
perzikkroed 49
perzikkruid 49
perzikkruud 49
pest 64
pestoordoew 174
pestroet 97
petje 148
petonnie 55
petriesaentie 159
petriesane 159
petrieseantie 159
petriesenne 160
petrieshaan 159
petrieshaantie 159

petrieshane 159
petrieshäne 159
petrieshanen 159
petrieshen 160
petrieshenne 160
Petrieshönken 159
petriezenhaan 159
petriezenhane 159
petriezenhäne 159
petriezen-

hanen 159
petriezen-

henne 160
petunia 83
peute, poetjes an

de 147
philip 171
piejotter 116
pielaend 157
pielaene 157
pieleand 157
pieleane 157
pielegieskruud 97
pielente 157
pielewaorm 110
pielewoarm 110
pieleworm 110
pielewörm 110
pielkruud 97
pielroze 55
pielstarte 157
pielwaorm 110
pielwoarm 110
piep 182
piepe 182
piepekop 83
piepen 115, 176
piependöppie 169
piepenpörker 104
piepenstreugie 102
piepenstreu-

gien 102
piepenstreu-

ken 102
piepenstreutje 102
piepenstreutke 102
piepenstro 103
piepestreugien

102, 103
piepestreuke 102

piepestro 103
piepestrogie 102
piepestrogien 102
piepestrootjen 103
piephaemeken 115
piephaemelke 115
piepheameken 115
piepheamelke 115
piepkesstrao 103
piepkesstroa 103
piepkruud 97
piere 110
piere, rooie 110
Pierehormke 123
pierenkroed 91
pieresteek 110
pierestikkerig 110
pierewoorm 110
piereworm 110
pierewörm 110
pierig 27, 110
pierkruud 89
piermaotig 110
piermoatig 110
piermot 110
piermottig 110
pierrot 110
pierrottig 110
piersteker 110
pierstekig 110
pierstekkeling 110
pierstekkerig 110
pierstekkig 110
pierwaorm 110
pierwoarm 110
pierworm 110
piespötties 78
piet, bonte 161 
piet, boonten 161
pieten 161
pietertie, klein 169
pietie 116
pieties 116
pietjes 116
pietse 102
pietsie 20
pietsien 20
Piggenholt 69
pijlkroed 97
pijlkruid 97

pijlkruud 97
pijpestrootje 103
pik 18
pikgreus 100
pikgreuske 105
pikkereuske 100
pikkeröske 100
pikkeruske 100
pikruske 100
pikrussen 100
pin 22
pinkroed 97
pinksterbloem 57,

94, 99, 100
pinne 22
pinstenbloeme 57
pinsterbloeme 57
pinsterblome 57
pinwortel 22
pioen 55
pioenroos 55
pioenroze 55
pioten 116
pioters 116
pisblad 84
pis-in-berre 84
pispeutjes 77
pispot 78
pispötjes 73, 78, 83
pispotjes 78
pispotjies 78
pispotjies, roze 78
pispötkes 71, 78
pispotten 78
pispöttien, klein 79
pispotties 71, 78
pispöt-

ties 71, 78, 83
pispotties, roze 78
pispötties, roze 78
pispötties, witte 78
pissebed 91, 113
pissebedde 113
pisseber 113
pisseberre 113
pissepadde 141
pistepasters 96
pit 18
pitrus 100
pitruske 100
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raodböstke 170
raofvogel 158
raos 61
raoze 61
rat 184
rätel 84
ratelaar 42 
ratelaar, kleine 84
ratelaar, klene 84
ratelpopulier 42
rateltien 171
ratte 184
Raubvöggel 158
reagenpier 110
reagenworm 110
reager 154
reagersbek 67
reat 102
reavenklover 66
rebbelen 183, 184
ree 187
reek 49
reet 100, 102, 104
reetplume 104
reetsegare 102
reetsigaren 104
regen-

fluiter 162, 163
regenworm 110
regenwulpe 163
reger 154
reggenworm 110
reiger 154
reigersbek 67
Reiher 154
reit 102
remmel 181, 183
remme-

laar 181, 183
remmelen 183, 184
remmeler 181, 183
repelen 183, 184
reppelaar 183
reppelen 183, 184
reu wezen,

in de 147
reuien 27, 147
reusies, wilde 62
reusken,

gelders 87

reuskes, wilde 62
ridders 50
ridderspoor 54
ridderstronken 50
ridderstronken 92
ridderzoer 50
ridderzoerlink 50
ridderzuring 50
riege struke 15
riegelen 29, 30
riek 49
rieke 26
riekelijk 26
riesheide 74
riet 100, 102
rietgrös 103
rietkatte 160
rietsigaren 104
rietveurntie  136
rietvink 178
rietvinkien 171
rietzwälvie  164
rille 181
Rinderhormke 122
Ringelatter 142
Ringelnatter 142
ringelroepe 120
ringelrupse 120
ringkloaver 66
ringroep 120
ringslang 142
ringslange 142
rinkel 157
rit 181
ritnaold 129
ritnaolde  129
ritnoald 129
ritnoalde 129
ritnoold 129
rits 184
roadböske 170
roadböstke 170
roafvogel 158
roas 61
roaze 61
robientien 177
robijntje 177
robol 35, 36
robolt 35
rode klaver  66

rode luis 118
roe wezen,

in de 147
roebol 35, 36
roebolt 35
roefelen 168
roek(e) 174
roekeblad 82
roekoeën 165
roekoeren 165
roep 119
roep, greune 120
roepe 119
roepen 160, 165,

167
roet 32, 51, 74, 102
roet, ameri-

kaans 89
roetbol 35, 36
roetmusse 169
roetvoorn  136
roew an ’n 

poot 147
roewbol 35
roewbolt 35
roewe knop-

kroed 89
roffel 160
roffelaar 167
roffelen 168
rögelen 147
roggebloem 94, 98
roggebrood 105
roggegrössie 105
roggenbloom 94
rolkloaver 66
rollen 30
rommelaar 183
rommen 183
ronde zonne-

dauw 59
roodbässie 170
roodbjöstien 170
roodborsie 170
roodbörsie 170
roodborsien 170
roodbörsien 170
roodborsje 170
roodborsjen 170
roodbörske 170

roodbörsken 170
roodborstje 170
roodborzie 170
roodbosje 170
roodbosjen 170
roodböske 170
roodbossie 170
roodbössie 170
roodbössien 170
roodbozzien 170
roodbuske 170
roodbussien 170
roodköppien  157
roodstetje 170
roodstetke 170
roodvinne 136
roofvogel 158
rooie bosbes 75
rooie bosmier 125
rooie dovenietel 80
rooie maone 55
rooie maonebloe-

me 55
rooie mier 125
rooie moane 55
rooie moanebloe-

me 55
rooie piere 110
rooien tukker 177
rook 175
rookholt 18
roomse kervel 73
roonden zunne-

dauw 59
roos 61
roos, gelderse 87
roos, weelde 62
roos, wele 62
roos, wilde 62
Roosendaalse rode

kloaver 66
root 32
Rootschenkel 161
ropen 160, 165, 172
ropgaanze 154
rosies, wilde 62, 87
rot 184
Rotdorn 63
rotganze 154
Rotkeelken 170
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pitsbloomke 68
pitte 18
plantenluis 117
plaotveenk 176
platbek 138
platenmenke 172
platjes 116, 118
platluis 117
platte luzen 117
plätties 117
platvis 138
pleisterbats 175
ploatveenk 176
ploegendriever 168
ploegmän-

negie 168
ploffe 18
plofhoolt 18
plomp 53
plomp, gaele 53
plomp, geale 53
plomp, gele 53, 99
plomp, gelle 53
plomp, witte 53
plompblad 53
plompblad, gele 53
plompblomen 53
plompe 53
plompeblad 53
ploogmenneke 168
Plötze 136
ploumpblad 53
pluis 25
plukkien 16
plume 104, 147
plusel 25
plusie 25
plusies 104
pluskes 151
pluus 25, 104, 151
pluus/ze(n)  25
pluusbloeme 104
pluusgrös 104
pluuske 25
pluuskes 151
pluze an ’n 

poot 147
pluze 104
pluzegrös 104
pluzie, witte 104

poaling 134
poalzitter 159
poarse dauw-

nettel 80
poarse dove-

netel 80
poarse dove-

nettel 80
poasbloeme 99
poaskebloom 99
poaskeers 83
poaslelie 99
poaterklimop 67
podde zitten,

in de 28
podde 141
poddeveren 151
poedeldikkop 140
poelante 157
poelegien 150
poes 121
poesroepe 120
poetaol 136, 137
poetaole 136, 137
poete 122, 123, 140
poeten 122
poetenlarven 122
poetjes an de

peute 147
poetoal  136, 137
poetoale 136, 137
pol 16
pölke 16
pölken 16
polle  16
polle bie ’n 

hond 73
pollegie 16
pöllegie 16
pollegien 16
pöllegien 16
pölleke 16
pöllenvretter 175
pompe, gele 53
pompeblad 53
pompulier 41
poompe 53
pöörse dove-

netel 80
poot, pluze 

an ’n  147
poot, roew 

an ’n  147
pop 144
poppe 144
pöppel 41
pöppelenboom 41
pöppermunt-

plante 82
populier 41
populier,

canadese 42
populier,

italiaanse 42
pos 138
pos, schele 138
pos, schelle 138
pos, skele 138
pos, skelle 138
pos, skellen 138
posse 42
possebuske 42
possel 42
posselbuske 42
possenbuske 42
post, schele 138
post, skele 138
post, skele 137 
poste, schele 138
poster 138
poster, skele 138
postert, skele 138
postjaontien 172
pot 183
pot, kroep-uut-

de 60
pradden staon,

te 28
pradden stoan,

te 28
praeken 175
preaken 175
prekkel 23
prekneus 52
prikneus 52
prikneusie 52
prikneuske  52
prikneuze 52
prikneuzien 52
primula 76

proemend 
härtke 57

protter 175
prukebolle 96
prunus 64, 69
pruttel 21
puitaol 137
puitoal 137
puperaggers 103
pupestrogie 103
pupestrogien 103
puppien 144
pussien 137
putterdissel 94
puutaol 136
puutaole 136
puutoal 136
puutoale 136
raaf 174
rabarber,

weelden 92
rabarber, wielde 92
rabarber, wilde 92
rabarber,

wilden 92
raegenpier 110
raegenworm 110
raeger 154
raegersbek 67
raet 102
raetelpopulier 42
rag 112
raggebloume 94
raghoolt 21
räiger 154
raket 57
raket, gele 57
raket, gewone 57
rakholt 21
ram 181, 183
ramme-

laar 59, 181, 183
rammelen 183, 184
rammen 183, 184
rammig 184
rams 184
ramsig 184
ramstig 184
ranonkel 55
raodböske 170
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sedum 60
seent-janskroed 70
sek 32
sekgrös 103
senne 82
sering 76
sering, wilde 64
seringe 76
seringe, wilde 69
seringel 76
siepel, wele 59
siepelkes 98
siepelties, wilde 98
siepsap 63
sierpöppel 42
sieske 177
sieze 177
sigaren 104
Silberpöppel 41
Singdros-

sel 170, 171
singering 76
sint-jaans-

bleume 70
sint-jaanskroed 70
sint-jansbloeme 60
sint-jans-

kroed 70, 91
sint-jans-

kruid 60, 70
sint-jans-

kruud 60, 70
sjaggert 170
sjakker 170, 171
sjakkert 171
sjakket 171
sjielpen 115, 176
sjilpen 115, 176
sjirpen 115
skaatsenrieder 118
skammom 119
skaomluus 118
skaopebloeme 96
skaope-

bloempien 88
skaopeluus 117
skaopezuring 50
skarpe botterbloe-

me 54
skarpe zegge 105

skarpe zoerlink 50
skarpien 157
skasenrieder-

tien 118
skasenriejer 118
skel 43
skele  pos 138
skele post 137, 138
skele poster 138
skele postert 138
skelle pos 138
skellen apostel 138
skellen pos 138
skerenslieper 118
skerpe zoerbla 50
sketter 175
sketteren 175, 176
skierling 73
skierlink 73
skietdenne 38
skieten welig 

op 27
skoamluus 118
skoapebloeme 96
skoapebloem-

pien 88
skoapeluus 117
skoapezuring 50
skoenmaker 130
skol 138
skolekster 161
skölke 138
skolle 138
skollegie 138
sköörsmussien 172
skorfmijt 113
skörftmijt 113
skors 18
skörs 18
skrao 27
skrao-ekster 174
skrap 157
skreeuwen 160, 172
skrieverke 119, 128
skrievertie 128
skrievertien 128
skrievertjen 119, 128
skroa 27
skroa-ekster 174
skrowakster 174

skurftmijt 112
skutkarper  135
slabolle 56
slag 177
slakhuis 133
slakhusie 133
slakke 133
släkke 133
slakkehuus 133
slakkenhoes 133
slakkenhusie 133
slakkenhusien 133
slakkenhussie 133
slakkenhuus 133
släkkenhuus 133
slakkenhuuske 133
slakkenusie 133
slakke-usien 133
slakke-uusjen 133
slaknehoes 133
slak-usien 133
slak-ussien 133
slang 142
slange 142
slaon 177
slaopmutsen 72
slap gaon 

hangen 29
slap goan 

hangen 29
slebolte 56
slech doon 28
slecht 28
sleebeern 64
sleedaorn 64
sleedeurn 64
sleedeurne 64
sleedoarn 64
sleedoorn 64
sleet 64
slekke 133
slekkenuus 133
sleutelbloem 59, 76
sleutelbluumpie 59
sliembal 136
sli-j 136
slijmjurk 136
sloan 177
sloapmutsen 72
slobbe 157

sloefhekke 102
slofakke 102
sloffen 147
slofhak 102
slofhakke 102
slonge 142
slootbloeme 60
slootkant-

bloeme 76
slootkantroet 36
slootkantspirea 60
slootwal-

wederik 76
slottelblome 81
slöttelbloom 76, 81
sluziger kippie 163
smaerwortel 79
smal zoerblad 50
smao  157
smearwortel 79
smeerkees 167
smeerwortel 79
smeerwörtel 79
smid 130
smierwortel 79
smjaerpoete 136
smjaerwortel 79
smjearpoete 136
smjearwortel 79
smoa 157
smögien 157
snaevel 148
snaovel 148
snavel 148
snävel 148
sneavel 148
sneb 148
snebbe 148
sneebal 87
sneejklöksken 99
sneekleukske 99
sneeklökken 99
sneeklokkie 99
sneeklökkie 99
sneeklokkien 99
sneeklökkien 99
sneeklökske 99
sneeuwklokje 99
sneeuwklokjen 99
sneeuwklokkie 99
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rotte 184
roupen 165
rouwkwik-

staart 169
rover 158
rowbolt 35
rowboolt 35
roze knoop-

kroed 94
roze pispotjies 78
roze pispotties 78
roze pispötties 78
roze 61
roze, gelderse 87
roze, weelde 62
roze, wele 62
roze, wiele 62
roze, wilde 62
rozebottel 61
rozenbottel 61
ru wezen,

in de 147
rubbol 35
ruden 147
rufelen 147
rugelen 147
rugelen 29, 30
rui wezen,

in de 147
rui wezen, in de 29
ruien 29, 147
ruj wezen,

in de 147
runderhorzel 122
runderorzel 122
runderörzel 122
rups 119
rupse 119
rupse, boonte 120
rupse, greune 120
rupse, grune 120
rurigen 148
ruske(n)  36, 100
russchen 100
russe(n)  100
russisch voel 82
russische 

vinke 177
ruu(ie)n 147
ruugteroet 51

ruuikonten 27
ruurken 148
ruuske 100
ruusschen 148
ruut 32
ruzelen 147
saalmonszegel 98
saft 31
salamander 140, 142
salie 82
salomonskroed 98
salomonszegel 98
salomonszeggel 98
salvia 82
saor holt 21
sap 30, 31
sappiepkehoolt 63
sapsappiepies-

holt 63
sapsiepenboom 63
sapsiepkehoolt 63
schaafstro 36
schaamluus 118
schaarpshazen 180
schaatsen-

loper 118
schaatsen-

rieder 118
schäätsen-

riejer 118
schaetserieder 118
schaffegrei 121
schaftgerei 121
schammom 119
schaonemaker-

tien 128
schaopenloes 117
schaopenzuring 50
schaopestattien 24
schaopezuring 50
schaoploes 117
schaorfmijt 113
schapenzuring 50
scharpe botter-

bloem 54
scharpe zuring 50
scharphazen 180
scharpshazen 180
scharrewaever 129
scharreweaver 129

Schasenjager 118
schasenloper 118
scheasenrieder-

tien 118
scheasenrieder-
tien 118
scheatserieder 118
schel 18
schele pos 138
schele post 138
schele poste 138
schelhoolt 18
schelhout 46
schelle pos 138
schelle 18, 43
schellen apostel

137, 138
schering 73
scheter 42
schetteren 167,

175, 176
scheunkes 54
scheurwortel 92
scheuvellaoper 118
scheuvelloaper 118
schienhazelaar 48
schierling 73
schiethoop 167
schietpeppel 42
schildluis 117
schilhout 46
schille 18
schimmelbek 175
schippers-

mussen 83
schithop 167
Schlange 142
schlaon 177
Schleen 64
Schleie 136
schloan 177
Schnabel 148
schnaken 121
Schneeball-

busch 87
schoanemaker-

tien 128
schoapenloes 117
schoapenzuring 50
schoapestattien 24

schoapezuring  50
schoaploes 117
schoarfmijt 113
schoenmaker 130
schol 138
scholekster 161
scholle 138
Scholle 138
schollegie 138
schöllegien 138
scholletje 138
schollevaar 154
scholvis 138
schoonmaker 128
schooploes 117
Schoorsteen-

fegger 130
schorfmijt 113
schörfmijt 113
schörftemijt 113
schorftmijt 113
schors 18
schrao wassen 28
schrao 27
schraol 27
schrap 157
schrappien 157
schreeuwak-

ster 174
schreeuwek-

ster 174
schreeuwen 160, 175
schreien 31, 160
schreunekkel 49
schrieuwerke 128
schrieverke 128
schrievertie 128
schrievertien 128
schriewerke 128
schrijvertje 128
schroa wassen 28
schroa 27
schroal 27
schrouwakster 174
schurfmijt 112
schurftmijt 112
Schwaan 156
Schwalbe 168
Schwarm 144
Schwieneggel 180
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sprottie 134
spruttien 134
staalpannegie 67
Stachel 127
stae 183
stael 23
staele 23
stale 23
stalkruud 65
stallanteern 83
stam 17
stamme 17
stange 22
staork 155
stap 186
stappe 186
stärregien 52
Starspree 175
startmannegies 67
startpanne 67
startpannegies 67
stärtpännegies 67
stea 183
steal 23
steale 23
stee 183
steekmugge 120
steekvliege 121
steel 23
steengrus 101
steenkende 

gouwe 56
steenklaover 54
steenkloaver 54
steenkroed 57
steenmotte 113
steense kassen 67
steense kässen 67
steense kossen 67
steerntien  54, 164
steernties 88
steerntje  164
stegebleumke 79
Steinbeisser 137
stek 127
stekdiesel 93
stekdissel 94
stekel 23
stekelbaors 137
stekelboars 137

stekelbrem 65
stekelvarken 180
stekkel 23, 93, 94
stekkelbaars 137
stekkelbaarsie 137
stekkelbaarsje 137
stekkelbaors 137
stekkelbaorsie 137
stekkelbaorze 137
stekkelbeers 137
stekkelbeerske 137
stekkelboars 137
stekkelboarsie 137
stekkelboarze 137
stekkelböörs 137
stekkelböörsie 137
stekkelböörsien 137
stekkelböörske 137
stekkelbraom 65
stekkelbrem 65
stekkelbroam 65
stekkeldeurn 23
stekkeldiezel 94
stekkeldissel 93
Stekkels 65
stekkelvaarken 180
stekkelvaerken 180
stekkelvarken 180
stekkelvärken 180
stekkel-

vearken 180
stekkelverken 180
stekkelviske 137
stekmugge 120
stekvleeg 121
stekvliege 121, 124
stel 16, 23
stele 23
stelle 23
stellegien 16
stellen 23
steltwortel 22
stengel 23
sterentien  164
sterregien 54
stetfletten 52
stetje 169
stiefselbloeme 57
stiefselblumke 98
stiegebluimpie 88

stiege-
bluimtie(n)  88

stiekel 23, 93, 94
stiekel-

baarsien 137
stiekelbaorsie 137
stiekelboarsie 137
stiekelvarken 180
stiel 138
stiense kässen 67
stiense kossen 67
stieselbloeme 57
Stiglitz 137
stikkel 23
stikkelbaars 137
stikkelbaors 137
stikkelbaorsie 137
stikkelboars 137
stikkelboarsie 137
stikkelvaarken 180
stikkelvarken 180
stikker 23
stineekossen 67
stinkbaezen-

struke 87
stinkbeazen-

struke 87
stinkblad 56
stinkdier 186, 187
stinkende gouw 56
stinkende 

gouwe 56
stinkende 

kamille 91
stinkerd 186
stinkerties 90
stinkkruid 90
stippen 153
stjäkkel 23
stjäkkelbaars 137
stjäkkelvaai-

ken 180
stjalle 23
stjällen 23
stoark 155
stobbe 21
stobben 21
stoefzaod 25
stoefzoad 25
stoelen 27

stoeseboute 104
stoever 35
stoezebolte 104
stofluis 116
stok 20
stökke 21
stom 17
stommen 21
stompe 21
stoork 155
stootvogel 158
stoppel  151
stöppel 151
stork 155
störk 155
storke 155
störke 155
stormvogel 163
straam 20
straamp 20
straampe 20
straampel 20
straampeltekke 20
straampen 20
straempeltie 76
stram 20
stramp 20
strampe 20
strampel 20
strampen 20
straoblomen 33
straotjong 175
streampeltie 76
strengel 76
strengelboom 76
striekzied 148
stroablomen 33
stroatjong 175
strobloemen 33
stroblomen 33
strobloumen 33
stroek 16
stroeke 16
stroekheed 74
stroekheide 74
stroevele 16
stroeveln 16
stronk 21
stronke 21
stronthop 167
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sneeuwklökkie 99
Snelvoorn  136
sneppe 148
snepper 172
snigge 133
sniggenhuisken 133
sniggenhuuske 133
snighuuske 133
snijklokjen 99
snijklokkie 99
sni-jklokkie 99
snijklokkien 99
sni-jklokkien 99
snijklökkien 99
sni-jklökkien 99
snik 133
snikke 133
snip 162
snippe 162
snippie 162
snoavel 148
snoek 135
snoekbaors 137
snoekbaorze 137
snoekboars 137
snoekboarze 137
snoekböörs 137
snoekebaors 137
snoekeboars 137
snoeven 184
snook 134
snookbaars 137
snookbaors 137
snookboars 137
snorbot 118
snöttebel 24
snottebel(le) 24
snotter 138
snotterbel(le)  23
snötterbelle 24
snouk 135
soar holt 21
soezen 121
sokken 147
sökken 147
soldaotenkneup-

kes 91
soldoatenkneup-

kes 91
sore töge 21

spächte 167
spaerdissel 94
spaerwer 158
spagnum 35
sparre 37
sparver 158
sparwer 158
spärwer 158
Spatz 175
speardissel 94
spearwer 158
spech 167
specht 167
spechte 167
speenkroed 54
speenkruid 54
speenkruud 54
speent 17
speer 94
speerdiesel 94
spekbaezen-

boom 63
spekbeazen-

boom 63
spekbees 64
spekvretter 118
Sperber 158
sperwer 158
spet 23
speulen 183, 184
spiejperre 141
spient 17
spier 101
spiere 101
spiergie 101
spierik 134
spiering 134
spierink 134
spierke 101
spierken 101
spierling 134
spierlink 134
spiertie 101
spiertien 101
spi-jpad 141
spijperre 141
spin 17, 18, 112
spindraod 112
spindroad 112
spinholt 17

spinhoolt 17
spinkop 112
spinkopnös 112
spinkopnust 112
spinkoppen-

nöst 112
spinkoppen-

nus 112
spinne 17, 112
spinnekop 112
spinnekopnös 112
spinnekopnös 112
spinnekop-

nöste 112
spinnekoppen-

nöst 112
spinnenkop 112
spinnenkoppen-

nös 112
spinnenkoppen-

nus 112
spinnenkoppen-

nust 112
spinnenrag 112
spinnenweb 112
spinnerag 112
spinneweb 112
spinnewebbe 112
spint 17, 117
spintholt 17
spirea 60
spirea, weelden 60
spirea, wilden 60
spitsbekke 169
spöllen 183, 184
spönnenkroed 54
spradden 20
spradderig 17
sprakel 69
sprakelhoolt 69
sprao 175
spraokelhaolt 69
spraole 175
spraow 175
spraw 175
spree 175
spreengen 153
spreenk-

haan 114, 115
spreenk-

hanen 114, 115
spreeuw 175
spreeuwe 175
sprenkelhoolt 69
spreutien 134
sprienkhaan 114
spriet 101
spriete 101
sprietie 101
sprietien 101
sprietjen 101
sprietke 101
sprikke 20
springbalse-

mien 68
springbalse-

miene 68
springen 153, 183
springer 118
Springhahn 114
springkroed 68
springzaod 68
springzoad 68
sprinkane 114
sprinkäne 114
sprinkaon 114
sprinkhaan 114, 115
sprinkhaene 114
sprinkhane 114, 115
sprinkhäne 114
sprinkhanen 115
sprinkheane 114
sprinkoan 114
spro 175
sproa 175
sproakelhoalt 69
sproale 175
sproaw 175
sprokholt 69
sprokkel 69
sprokkelhaolt 21
sprokkelhoalt 21
sprokkelholt 21, 69
sprokkelhoolt 69
sprokkelmier 125
sproonk 20
sprot 134
sprotje 134
sprötje 134
Sprotte 134
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trieshone 159
trieshoonder 159
trilgös 101
trilgreus 101
trilgrus 101
trilpopulier 42
tripken 153
tripmadam 60
trippelen 153
trippen 153
troan 38
troanend härt 57
troep 145, 156
trop 16, 145, 156
tröpke 16
tserpen 115
tsierpen 115
tsilpen 176
tsjielpen 176
tsjierpen 115
tsjilpen 115, 176
tsjirpen 115
Tucht 160
Tudokwirfe 163
tuf 148
tufie 148
tufien 148
tuinmänne-

gien 141
tuintjesgrös 102
tuinwolfsmelk 68
tukkekroed 59
tukker 172, 177
tukker, fiene 177
tukker, fienen 177
tukker,

greunen 177
tukker, groven 177
tukker, growen 177
tukker, rooien 177
tuksen 153
tullepe 98
tulp 98
tulpe 98
tulpen 99, 100
tunnegiesdeurn 62
tureluur 163
turkien 121
tuteke 163
tuterik 163

tuterink 163
tütter 163
tuufke 148
tuufken 148
Tuunkönning 169
tuunkroeper-

tien 169
tuurklauwer 66
tuurkloaver 66
tuut 163
tuutje 163
tuutken 163
tuutwölp 163
tuutwulp 163
tuzebolte 104
tweestraampen 20
Twentse

Laandgaanze  156
twieg 20, 40
twiege  20
twiegholt 20, 39
twieghoolt 20
twiegie 20
twiegien 20
twiegjen 20
twiegke 20
twiegken 20
uiver 156
ule 167
ulk 185
uls 69
ulst 69
ummel 127
ungedeert 107
unwies mooi 28
uppgehn 25
Uppschlag 15
usie 133
uul 167
uulder  156
uulke 119
uultie 119
uuslook 60
uusmusse 175
uut te vleigen, der

òn tou um 152
uutbotten 26
uutbreiden 27
uutbreiden,

zich 27

uutbundig 28
uutdiejen 27
uutebleuid 30
uutebluid 30
uutebruuid vogel-

tie 151
uutedreugd 30
uutfladderen, wil-

len 152
uutlopen 25, 26
uutlopers 15
uutreuien, zich 27
uutruien 27
uutschieter 42
uutskieter 42
uutspruten 26
uutstoelen 27
uutstoelen, zich 27
uutvallen 29
uutvlegen, op het

punt van 152
uutvlegers 152
uutvliegen, op het

punt van 152
uutvliegen, op 152
vaarkengrus 102
vaarkengrus,

fien 102
vaderland weg,

veur 't 28
vaer 146
vaere 146
vaeren ver-

laezen 148
vaeren verliezen 148
vaeren 36
vaikeniezel 180
val  159, 186
val(l)en 30
valdriaan 87
vale knobbe 157
valeriaan 87
valeriaon 87
valerioan 87
valk 159
valk, klenen 158
valke 159
valken 159
valkie 159
valkien 158, 159

välkien 159
valklepkooi 186
valle 186
valloek 186
valriaan 87
valse vinke 177
valsen bet 138
vangkouwe 186
vaor 152
vaoren 36, 152
vaoren, wilden 36
vaorent 36
vaorent, groten 36
vaorn 135
vaorntje 136
varen 36
varen, grote 36
varkendulen 104
varkenloes 117
varkenluus 117
varkensblad 50
vear 146
veare 146
vearen verlea-

zen 148
vearen verliezen 148
vearen 36
veehorzel 122
veelddan 17, 38
veelddanne 38
veeldzoer 50
veenk 176
veenke 176
veenke, mos-

kouse 177
veenkenslag 177
veenpluis 104
veenpluus 104
veer 146
vegegrös 104
veink 176
veld 74
veldhoen 159
veldhoender 159
veldvieultie 71
veldzoerblad 50
veldzure 50
venepluus 104
venienholt 39
venijnboom 39
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strontkraaie 175
strontmugge 124
strontpier 110
strontpikker 167
strontvlieg 124
strontvliege 121
stroonk 21
strooplikkers 59
Strubben 21
Struckwerk 15
struis 16
struisgras, kroe-

pend 102
struisgreus, kroe-

pend 102
struke 16
strukie 16
struuk 16
struukeide 74
struukgewas 15
struukhei 74
struukheide 74
struusgras, kroe-

pend 102
struusgrus, kroe-

pend 102
struweel 15
stuk of wat 16
stukkadaor 175
stukkadoar 175
stwark 155
sunnebloem 88
sunt-jan 70
sunt-jansblome 91
sunt-janswortel 91
taargen 121
taek 113
tak 19
tak, dekke 20
tak, dikke 20
tak, dikken 20
tak, kroepende 49
tak, zwaore 20
tak, zwaoren 20
tak, zwoare 20
tak, zwoaren 20
takekel 180
takjen 20
takke 19
täkke, dooie 21

takke, dunne 20
takke, gevörkte 20
takke, knoert van

een 20
takke, lummel van

een 20
takkelingen  152
takken, dooie 21
täkker, doo 21
täkker, zaore 21
takkie 20
täkkie 20
takkie, dun 20
takkie, klaen 

fien 20
takkie, klean 

fien 20
takkien 20
täkkien 20
täkske 20
tamme braandnet-

tel 80
tamme heide 60
tamme kamille 90
taog 19, 20
taortse 83
taxus 39
te keer gaon 176
te keer goan 176
teak 113
teek 111, 113
Teichhoohn 161
tek 113
tek, dooie 21
teke 113
tekke 19, 113
tekke, daore 21
tekke, doare 21
tekke, doo 21
tekke, dooie 21
tekkel 118
tekken, dooie 21
tekken, zore 21
tekkie 20
tekske 20
telg 45
tenen 100
teug, zaore 21
teug, zoare 21
teugke 20

teunisbloem 72
teutoontjes 89
theebloom 57, 76
theebluumpie 90
tieke 113
tielozen 97, 99
tieren 27
tierig 27, 28
tierleus 99
tijloos 99
timmeren 150, 167
timmerhaolt 18
timmerhoalt 18
timmerholt 18
timmerhoolt 18
timmerman 167
timmerolt 18
tjaken 170
tjakker 170
tjakkerd 170
tjielpen 115
tjierpen 115
tjiffien 171
tjiftjaf 171
tjilmen 176
tjilpen 176
tjirpen 115
tjoeker 172
tjsakkert 171
toag 19, 20
toartse 83
tocht 145, 157
töcht 145
todden 150
toef 148
toefie 148
toefke 148
toefleeuwerik  168
toefte 148
toefveenke 154
toefvinke  168
toeg 19
toen, kroep-duur-

’n  74
toeneggel 180
toenekster 173
toestebolte 104
toethoorns 73
toezebollen 104
toezebolte 104

töge, sore 21
togen 150
tonger 77
toog 19, 20
toog, dikke 20
toog, dikken 20
toog, dooie 21 
toog, zwaore 20
toog, zwaoren 20
toog, zwoare 20
toog, zwoaren 20
toorts 83
toorts, gelle 83
toortse 83
toortse, zwatte 83
tor 119
torenka 174
torenkraai 174
torn 150
torre 113
torregien 128
tossen 100
toug 19, 20
tougholt 21
tougveenke 176, 177
traempse 94
traemse 94
traon 38
traonend härt 57
treampse 94
treamse 94
trek gaon,

op de 149
trek goan,

op de 149
trek 150
trekkebekke 64
trekkebekken 64
trekkeblaoden 84
trekkebloaden 84
trekken 149
trekveugeltie 170
trems 94
tremse 94
tremsel 94
treurwilg 39
trieshane 159
trieshanen 159
trieshen 159, 160
trieshenne 160
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vleegt hoast 
oet 152

vleegt met een 
dag oet 152

vleegt zowat 
oet 152

vleegvanger 171
vleeig 121
vleender 119
vleer 86
vleerbaom 86
vleerboam 86
vleerboom 86
vleerbos 86
vleerhaolt 86
vleerhoalt 86
vleerholt 86
vleerhoolt 86
vleermerg 18
vleermoes 181
vleermuus 181
vleerolt 18
vleerpitte 18
vleerstruuk 86
vleesbloom 52
vlege 121
vlege, blinde 122
vlegen gauw 

oet 152
vlegen 149
vlegen, kunt 

zowat 152
vlegen-

vanger 59, 171
vlegen-

vangertje 171
vlegenzwam-

(me) 35
vlegerhaolt 69
vlegerhoalt 69
vlegerhoolt 69
vlegevanger 171
vleige 121
vleigen 149
vleigt gau üt 152
vleisblome 52
vleisbrommer 123
vleisvliege 123
vlerk 148
vlerke 148

vleugel 148
vleugellam 148
vleugelties-

boom 68
vleungel 148
vlieg 121
vlieg(e),

blauwe 123
vlieg, blinde 122
vliegdanne 37
vliegden 37
vliegdenne 37, 38
vliege 121
vliegen uut 152
vliegen 148, 149
vliegen, kunt 

z’wat 152
vliegensnap-

per 171
vliegen-

vanger 59, 171
vliegenvänger-

tie 171
vliegenvanger-

tie 59
vliegevanger 171
vliegriepe 152
vliegt gauw 

uut 152
vlier 86
vlierboom 86
vlierbos 86
vliere 86
vlierholt 86
vlierstroeke 86
vlierstruke 86
vlietig liesje 69
vlietig woater-

plaant 69
vlijtig liesie 68
vlijtig liesien 68
vlijtig liesje 68
vlijtig liesjen 68
vlijtig lieske 68
vlinde 119
vlinder 119
vlinder, witte 119
vlinderdissel 93
vlinderkruud 88
vlinne 119

vlinner 119
vljaerbos 86
vljaerholt 18
vljaermoes 181
vljearbos 86
vljearholt 18
vljearmoes 181
vlo 118
vloa 118
vloch 149, 160
vlochlam 148
vlöchlam 148
vlocht 145, 148,

149, 156
vlochtlam 148
vloë 118
vlog 148
vlöggel 148
vlooi 118
vlooie 118
vlooienholt 42
vlooienkroed 42
vlooienkruud 81
vluchlam 148
vlucht 145, 149,

156, 160
vluegel 148
vlugel 148
vlugge bettien 69
voar 152
voaren 36, 152
voaren 36
voaren, wilden 36
voarent 36
voarent, groten 36
voarn 135
voarntje 135, 136
voedster 182, 183
voegel 144
voegelmelk 98
voegelpoot 103
voegeltien,

jong 150
voegelträk 150
voegeltrek 150
voegelvoot 103
voel hoolt 18
voel, russisch 82
voelbaom 69
voelbeienboom 69

voelbessen 69
voelbi-je 69
voelboam 69
voelboom 64, 69, 76
voelboomholt 69
voelkrallen 69
voelperen 82
voer 151
voeren 152
voesroze 55
vogel 144
vogelbaern 64
vogelbearn 64
vogelbek 148
vogelbekkies 82
vogelhoolt 64
vogelkars 64
vogelkarse 64
vogelke, jong 150
vogelke(r)s 64
vogelmelk 98
vogelmuur 51
vogeltie, jong 150
vogeltie, uute-

bruuid 151
vögeltiesmelk 98
vögeltje, jong 150
vogeltrek 150
vögeltrek 150
voggel 144
vöggel 144
vöggelberen 63
Voggelberen-

boom 63
vöggelbes 63
vöggelke, jung 150
vöggelke, oet-

brod 151
Vöggelken 150
vöggelliem 49
voggelmelk 98
vöggelmelk 98
voggeltrek 150
vöggeltrek 150
voggelvoot 103
vöggelvoot 103
volle  157
volle blui, in 29
volop in bleui 29
volop in blui 29
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vennegrös 100
vennepluus 104
vennepluze 104
vennepluzie 104
venpluus 104
venpluuske 104
venronke 162
verdord 30
verdörd 30
verdorren 29
verdörren 29
verdreugd 30
verdreugen 29
verdreugend 30
verdrögd 30
verdrögen  29
verdröögd 30
vere 146
veren an de 

bokse 147
veren verlezen 148
vergaon 29, 30
vergeet-me-niet 79
vergeet-me-

nietie 79
vergeet-me-

nietje 79
vergeet-mi’j-

nietie 79
vergeet-mie-

nietie 79
vergeet-mie-

nietje 79
verget-mi’j-

nietie 79
verget-mie-

nietie 79
verget-mij-nig 79
vergoan 29, 30
verkaant hoolt 69
verkengrös 102
verkleurd 30
verkleuren 29
verlaoten, op het

punt het nöst 
te 152

verleppen 29
verliezen 29
verloaten, op punt

het nest te 152

verpieren 28
verpieteren 28
verrotten 29
verschrompeld 30
verschrompelen 29
verskrompelen 29
verwaeide 

danne 38
verweaide 

danne 38
verwelken  29
verzaalven 29
verzaord 30
verzoard 30
vetkees 60
vetplaante 60
vetplante 60
vetplantie 60
vette hen 60
veugel 144
veugelgood 103
veugelke, jong 150
veugelke,

jongste 151
veugelmelk 98
veugelmure 51
veugeltie 150
veugeltie, jong 150
veugeltie, jonk 150
veugeltie,

klaenste 151
veugeltie,

kleanste 151
veugeltien,

jonk 150
veugeltje,

joonk 150
veugeltrek 150
veugelvoot 51, 103
veurentje 135
veurnke 136
veurntie 136
veurntien 136
veurntje 135, 136
viefblad 62
viefvingerkruud 62
vienke 176
vietputje 62
vieulke 70
vieulken 70

vieultie 70
vieultie, dreekleu-

rig 71
vieultie, meerts 70
vieultien 70
vieultje 70
vieultje, weeld 71
vieultjen 70
vingerheud 83
vingerheudjes 83
vingerheur 83
vingerhoeden 83
vingerhoeds-

kroed 54
vingerhoeds-

kruid 83
vingerhoeds-

kruud 83
vingerhoods-

kroed 83
vingerhoods-

kruud 83
vingerhuide 83
vingerkroed 62
vingerkruud 62
vingeroeds-

kruud 83
vink 176
vinke 176
vinke, greune 177
vinke,

russische 177
vinke, valse 177
vinkenslag 177
vinkeslag 177
vinkie 176
vinkien 176
vinkjen 176
vioel 70
vioele 70
vioeltie 70
vioeltien 70
viooltie 70
viooltien 70
viooltje 70
viooltje, dree-

klurig 71
viooltje, klene 71
viooltje, meerts 71
viooltje, weeld 70

viooltje, wield 70
viooltje, wild 70
viooltje, wilde 71
viooltjen 70
vis 134
viske 134
vismeeuwe  164
visotter 187
vissche 134
visschedeef 154
visschedieksroet 89
vissiesdief 154
viuulke 70
viuultie 70
viuultien 70
vjaere 146
vjeare 146
vlaamse gaai 173
vlaamse gaaie 173
vlaeg 121
vlaegen 149
vlaegenvanger 171
vlaeitig lieske 68, 69
vlaer 86
vlaerboom 86
vlaerbos 86
vlaermoes 181
vlambloeme 78
vlao 118
vlarke 148
vlärke 148
vlasveenke 177
vlasvinke 177
vleag 121
vleagen 149
vleagenvanger 171
vleaitig lieske 68
vlear 86
vlearboom 86
vlearbos 86
vlearmoes 181
vleeg 121
vleeg, bleende 122
vleegdanne 37
vleegdannen 37
vleegden 37
vleegt gauw 

oet 152
vleegt haost 

oet 152
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watersnippie 162
watertulpen 99
watervlo 128
waterweegbree 85
waterweegbree,

drievende 85
waterweegbree,

grote 85
waterwegebree,

grote 85
waterwilg(e)  39
watten 118
weagblad 84
weagbree 85
weagbree, grote 85
weageblad 84
weagebree 84
weagenblad 84
weagenbree 84
weak 157
weake 157
wealderig 26
wealdrig 26
weale kamperfoe-

lie 87
wearbonen 122
wearfholt 39
wearkruud 78
weaterkiepie 161
weaterkippie 161
weateroentie  161
weatervlo 128
weaveblad 84
weaversblad 84
weazel 186
web 112
Weddentooch 39
wederik 76
weegbree 84, 85, 92
week 158
weel hawe 102
weeld holt 15
weeld vieultje 71
weeld viooltje 70
weelde aard-

beien 62
weelde bertram 89
weelde daers 107
weelde dan 38
weelde dears 107

weelde deers 107
weelde eerd-

baezen 62
weelde eerd-

beazen 62
weelde kers 64
weelde roos 62
weelde roze 62
weelden ber-

tram 89
weelden kamper-

foelie 87
weelden rabar-

ber 92
weelden spirea 60
weelderig 26, 28
weendhalm 102
weente-

raster 88, 90
weenterkonig 169
weenterko-

ninkje 169
weenterkön-

nink 169
weenterkraai 175
weeraoke 23
weerbaoten 122
weerboaten 122
weerboolten 122
weerboten 122
weerbulten 122
weerlam 162
weeroake 23
wegeblad 84
wegebree 84, 85
wegenblad 84
wegenbree 84
weggebree 84
wegtrekken 149
Weihe 158
weke 157, 158
wekkestien 171
welderig 26
weldiesel 93
wele aardbeien 62
wele aerpel 83
wele beest 107
wele daers 107
wele dears 107
wele deers 107

wele donne 38
wele eardbaezen 62
wele eardbeazen 62
wele earpel 83
wele erebeien 62
wele framboze 61
wele frambozebus-

ke 61
wele haver 102
wele hawe 102
wele klökske 54
wele roos 62
wele roze 62
wele siepel 59
welig 26, 27
wellig 26, 28
welp 163
welpe 163
welpen 163
wepedoorn 62
weps 125
wepse 125
wesp 125
wespe 125
weul 180
weule 180
weulenhoop 180
wezel 186
wezelke 186
wezeltie(n)  186
wezeltje 186
Wiederhopf 167
wief 144
wiefie 144, 166
wiefien 144, 166, 183
wiefke 144, 160, 166
wiefken 144, 160,

166
wiek 148, 158
wieke 148
wield viooltje 70
wieldanne 38
wielde bonen 49
wielde daers 107
wielde dears 107
wielde rabarber 92
wiele aerpel 82
wiele bosaar-

beien 62
wiele deers 107

wiele earpel 82
wiele framboze-

buske 61
wiele haver 102
wiele hyacint 98
wiele roze 62
wielewaal 172
wielewaele 172
wielewale 172
wielewaol 172
wieleweale 172
wielewoal 172
wielwaal 172
wiende 78
wienteraster 88
wienterkeunings-

ke 169
wientukker 172
wiere 49
wiergie 20
wierig 28
wierik 76, 158
wierk 158
wieseke 186
wieven, witte 104
wiezel 186
Wigge 158
wikke 71, 78
wild gras 102
wild greus 32
wild grös 101
wild olt 15
wild viooltje 70
wilde aardbei-

gies 62
wilde aever 102
wilde aover 102
wilde baest 107
wilde beast 107
wilde beest 107
wilde beeste 107
wilde beesten 107
wilde bertram 89
wilde bieste 107
wilde biesten 107
wilde bonen 49
wilde bookweit 103
wilde chrysant 90
wilde daers 107
wilde dears 107

235

Register op dialectwoorden

volop 26, 28
voor 152
voorn 135, 136
voornt 135, 136
voorntien 136
voorntje 135
voren 36, 152
vorke 20
vörke 20
vörnke 136
vos 185
vossebes 75
vossenbes 75
vossestet 76
vot kwijnen 28
vottrekken 149
vraeten 152
vrange 181, 182
vrattenbieter 118
vrattenkroed 56
vreaten 152
vreten 152
vreute 180
vreuthoop 180
vreuwke 144
vroegeling 57
vroete 180
vroetenbult 180
vroggeling 57
vroggertje 57
vroot 180
vrote 180
vrotenbult 180
vrotenhaop 180
vrotenhoap 180
vrotenhoop 180
vroute 180
vroutenbulte 180
vroutenhoop 180
vrouwehartjen,

gebreuken 57
vrouwenaor 102
vrouwenoar 102
vrouwen-

traonen 57
vrouwen-

troanen 57
vrouwenverskrik-

ker 156
vrouwetonge 41

vrouwgie 144
vrouwgien 144, 166
vrouwke  41
vrouwtje 144, 160
vrouwtjen 144
vröwgien 182
vröwke 144
vruchmade 110
vruike 144
vugel 144
vugelke, kaal 151
vugelken,

jungste 151
vugelken, pas

oetebroed 151
vugeltie, kaal 151
vugeltien, jonk 150
vugeltrek 150
vuilboom 69
vulddanne 38
vuske 16
waandleppel-

ke 172
waandluis 116
waarkoolt 18
wachel 160
wachelbuske 39
wachele 160
wachtel 39
wachtelbeer 39
wachtelböske 39
waegblad 84
waegbree 85
waegbree, grote 85
waegeblad 84
waegebree 84
waegenblad 84
waegenbree 84
waek 157
waeke 157
waelderig 26
waeldrig 26
waele kamperfoe-

lie 87
waerbonen 122
waerfholt 39
waerkruud 78
waeterkiepie 161
waeterkippie 161
waeteroentie 161

waetervlo 118, 128
waeveblad 84
waeversblad 84
waezel 186
wakel 39
wäkelbuske 39
waldukker 170
waltakker 170
wandluis 116
wantsen 117
waog 39
waoghaolt 39
waogholt 39
waoghoolt 39
waorm 110
waormen 124
waormstekkig 110
waoterkiepjen 161
waoteroentjen 161
waoterplaant, vlie-

tig 69
wapse 125
warf 39
warfholt 39
wargrei 78
warkroed 78
warkruud 78
warpe 126
warvenbos 40
wassen 26
water 31
waterblad 85
waterbleumke 69
waterblome 69
waterblome,

gelle 53
waterbloom 53
waterbluumpie 69
waterdotter,

gelle 53
waterdotter-

bloom 55
watergrus 101
waterhenke 161
waterhennegie 161
waterhenneke 161
waterheunke 161
waterhoen 161
waterhoentie 161
waterhoentje 161

waterhoentjen 161
waterhööntke 161
waterhuuntie 161
waterjuffer 118
waterjuffertie 118
wäterjuffertie 118
waterkiepie 161
waterkiepien 161
wäterkiepien 161
waterkip 161
waterkipke 161
waterkippe 161
waterkippie 161
waterkippien 161
Waterkräie 154
waterkupien 161
waterlaoper 118, 128
waterlat 20
wäterlelie 53
waterlelie 99
waterlelie,

witte(n)  53
waterleppelblad 85
waterlis 104
waterloaper 118, 128
Waterlöper 118
watermugge 118
watermunt 81
wateroentien 161
waterpest 97
wäterpest 97
waterplaan-

te 35, 69, 85
waterplaantie 69
waterplaentie 69
waterplaentje 69
waterplante 69
waterplantie 69
waterpläntie 69
waterplantje 69
waterplantjen 69
waterpleantie 69
waterpleantje 69
waterplomp 53
waterranonkel 55
waterrave 154
waterroet 55
watersnip 162
watersnippe 162
wätersnippe 162
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worm in de klaere,
de 116

worm in de kleare,
de 116

wormkroed 91
wörmkroed 91
wörmkruud 91
wörmpie 108
wörmpien 108
wörmpies 108
wörmstekerig 110
wörmstekkig 110
wormstikkerig 110
worstepennen-

boom 64
worstepinne 23
worstepinnen-

bos 64
worstepinnen-

hoolt 64
worstpinnen-

holt 64
wortel 22
wörtel 22
wortelpenne 22
wortelpin 22
wortelpinne 22
wöspe 125
wrang 182
wrange 181, 182
wrattenbieter118
wrattendoder 56
Wredenkätke 25
wrettenkruud 56
wreuthoop 180
wroete 180
wroetenbult 180
wroot 180
wrotenhoop 180
wufien 144, 160, 166
wulde fletten 52
wuliepen 163
wulp 163
wulpe 163
wuppen 153
wurm 110
wurmsteek 110
yoghurtplantie 60
zaandwulpe 162
zaandzwaal  168

zachen ooievaars-
bek 67

zachte dravik 102
zachte ooievaars-

bek 67
zächte ooievaars-

bek 67
zachten dravik 101
zachtlappe 52
zachtlappies 52
zachtläppies 52
zaeiling 38
zaelte 136
zager, grote 157
zägge 105
zander 137
zandvlo 121
zangdrossel 171
zanglieste 171
zangliester 170, 171
zaod 25
zaoddenne 38
zaodheed 74
zaodkaerels 51, 91
zaodkerels 51, 91
zaodkraai 175
zaodpoepen 51
zaonddiesel 93
zaor hoolt 21
zaor wörden 29
zaor 30
zaore täkker 21
zaore teug 21
Zaunkönig 169
zeailing 38
zealte 136
Zecke 113
zeeiling 38
zeekiefte 161
zeelt 136
zeelte 136
zeenkkroed 97
zeepkroed 52
zeepkruud 52
zeesterre 98
zegge 105
zegge, skarpe 105
zeggegreus 105
zeggenvenien 56
zeggepol 105

zeidenne 38
zek 105
zekgreus 103, 105
zekgrös 105
zekkengrös 105
zelte 136
zelver 82
zenuwkruud 70
zere ogen 60
zesbienderties 116
zeundekukentje

128
zeuven hane-

poten 73
zeuvenblad 73
zich koppelen 149
zieden 

bleumkes 67
zielte 136
ziepekruud 52
Zilpzalp 171
zilverbläd 62
zilverkroed 68
zilverpopulier 41
zilverschoon 62
zilverviske114
zilvervissie114
zilvervissien114
zingen 115, 121,

140, 172, 177
zinkkroed 97
Zitronenfalten 119
Zitterpöppel 42
zoad 25
zoaddenne 38
zoadheed 74
zoadkearels 51, 91
zoadkerels 51, 91
zoadkraai 175
zoadpoepen 51
zoanddiesel 93
zoar hoolt 21
zoar wörden 29
zoar 30
zoare täkker 21
zoare teug 21
zoegetitte 87
zoemen 121
zoepliesie 69
zoepop 73

zoerbla 50
zoerbla, skerpe 50
zoerblad 50, 67
zoerblad, groot 50
zoerblad, smal 50
zoering 50
zoerlink 50
zoerlink, skarpe 50
zoerstalen 50
zoerstangen 50
zoerstengel 50, 67
zogedistel 96
zolderzuring 50
zomerkrikkien 157
zommeraene 157
zommereane 157
zommervoggel 119
zongliester 171
zonnedauw 59
zonnedauw,

ronde 59
zonnekoekje 128
zönnewormpje 128
zönnewörmp-

ke 128
zönvoggel 119
zoorblad 50
zore tekken 21
zörggrös,

wollig 101
zorig 27
zuidenwindlelie 98
zulte 136
zulverkroed 62
zulverpopulier 41
zulverschoegie 62
zulverschoon 62
zulverskoon 62
zulvervisgie114
zulverviske114
zulvervissie114
zulvervissien114
zunbloom 88
zunköken 128
zunkuken 128
zunnebloem 88
zunnedauw 59
zunnedauw, roon-

den 59
zunnekeenke 128
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wilde deers 107
Wilde Diere 107
wilde dieren 107
wilde eaver 102
wilde eerbaezen 62
wilde eerbeazen 62
wilde eerberen 62
wilde eerbezen 62
wilde eerdbaezen 62
wilde eerdbeazen 62
wilde eerdbeities  62
wilde eerdbezen 62
wilde eide 74
wilde erdbaezen 62
wilde erdbeazen 62
wilde framboos 61
wilde frambo-

sies 61
wilde framboze 61
wilde gaste 103
wilde haver 102
wilde häver 102
wilde kamperfoe-

lie 87
wilde karsen 64
wilde kasse 64
wilde kervel 73
wilde kesse 64
wilde klaover 67
wilde kloaver 67
wilde koolzaod 59
wilde koolzoad 59
wilde oaver 102
wilde rabarber 92
wilde reusies 62
wilde reuskes 62
wilde roos 62
wilde rosies 62, 87
wilde roze 62
wilde sering 64
wilde seringe 69
wilde siepelties 98
wilde viooltje 71
wilde wingerd 71
wilden rabarber 92
wilden spirea 60
wilden vaoren 36
wilden voaren 36
Wildgaos 156
wildgroei 15

wildgrui 15
wilg 39
wilg, geknotten 39
wilge 39
wilgeblad 49
wilgeboom 39
wilgekatjen 25
wilgenblad 49
wilgenboom 39
wilgenkättien 25
willen uutfladde-

ren 152
willeng 39
willensik 162
wilt oetvlegen 152
winde 78, 136
wingerd 78
wingerd, wilde 71
winsels 73
winteraster 88
winterkeunings-

ke 169
winterkeunin-

kie 169
winterkeunin-

kien 169
winterkonekie 169
winterkoni-

kjen 169
winterkoning 169
winterkonin-

kie 169
winterkönin-

kie 169
winterkonin-

kien 169
winterkönin-

kien 169
winterkonin-

kje 169
winterkoninkjen

169
winterkönni-

kien 169
winterkönnink 169
winterkönnin-

kje 169
winterkraai 175
winterkrikkien 157
winter-

liester 170, 171
wippen 153
wipstaart 169
wipstärtien 169
wipstatie 169
wipstattie 169
wipstättie 169
wipstet 169
wipstetje 169
wipstetjen 169
wipstetke 169
wirvenbos 40
wit kneupke 89
witje 119
witkont-

zwalvie  168
Wittdorn 63
witte dauw-

nettel 80
witte dovenetel 80
witte dovenietel 80
witte downettel 80
witte haentie 52
witte heantie 52
witte klaover 67
witte klaowerzu-

ring 67
witte klauwer 67
witte klaver 67
witte klaver-

zuring 67
witte kloaver 67
witte kloawerzu-

ring 67
witte koekoeks-

bloem 52
witte koevinke 169
witte krei 163
witte krodde 59
witte musse 98
witte pispötties 78
witte plomp 53
witte pluzie 104
witte vlinder 119
witte wieven 104
witte(n) water-

lelie 53
witten daun-

jöttel 80
witten dauw-

nettel 80
witten dove-

nettel 80
witten krodde 59
wjaegeblad 84
wjaek 158
wjaerboten 122
wjaerbulten 122
wjaevertäske 142
wjälderig 26, 28
wjeageblad 84
wjeak 158
wjearboten 122
wjearbulten 122
wjeavertäske 142
woag 39
woaghoalt 39
woagholt 39
woaghoolt 39
woarm 110
woarmen 124
woarmstekkig 110
woaterkiepjen 161
woateroentjen 161
woekeren 27
woerd 158
woerte 158
wolfkesse 82
wolfsmelk 68
wolgreus 104
wolgrös 104
wollefloor 92
wollegras 104
wollegreus 104
wollegrös 104
wollepluus 104
wollig zörggrös 101
wolluis 117
wolluus 118
woogbos 39
woogbuske 39
wöpse 125
wörg 40
wörgel 39, 40
wörgelbossie 40
worm 108, 110,

111, 129
wörm 108, 110
wörme 108
wörmen 124
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Kaart 1 toog 19
Kaart 2 wörtel 22
Kaart 3 den 37
Kaart 4 eik 45
Kaart 5 herderstasje 58
Kaart 6 klaver-1 65
Kaart 7 klaver-2 66
Kaart 8 vlier 85
Kaart 9 korenbloem 95
Kaart 10 duizendpoot114
Kaart 11 wesp-1 126
Kaart 12 wesp-2 127
Kaart 13 snoek 135
Kaart 14 vogel 145
Kaart 15 ruien 146
Kaart 16 snavel 147
Kaart 17 vliegen 149
Kaart 18 ooievaar 155
Kaart 19 doffer 165
Kaart 20 uil 166
Kaart 21 ekster 173
Kaart 22 vink 176
Kaart 23 moer 182
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zunnekeukske 128
zunnekinke 128
zunneköken 128
zunnekukie 128
zunnekuukske 128
zunnekuuks-

ken 128
zunnenbloom 88
zunnendauw 59
zunnepil 88
zunnepitte 88
zunnewörm-

tie(n)  128
zunvugelke 128
zure 50, 67
zuring 50, 67
zuring, scharpe 50
zuringblad 67
zuurstofplant 97
zuutholt 82
zwaal 168
zwaalf 168
zwaalve 168
zwaan 156
zwaanbloom 97
zwaarm 144
zwaelever 168
zwaene 156
zwaerm 144
zwälefien 168
zwaleve  168
zwalfie 168
zwälfie 168
zwälmpien 168
zwaluw 168
zwäluw 168
zwaluwe 168
zwaluwkroed 56
zwaluwtong 49
zwaluwtonge 49
zwaluwtonggie 49
zwalver 168
zwalviestonge 49
zwam35
zwane 156
zwäne 156
zwanebloem 97
zwanebloeme 53
zwanebrood 97
zwanekop 97

zwanenbloeme 97
zwannebloeme 97
zwaoluw 168
zwaon 156
zwaore tak 20
zwaore toog 20
zwaoren tak 20
zwaoren toog 20
zwarfie 168
zwarm 144, 157, 160
zwärm 144
zwarmen 149
zwarte knobbe 157
zwarte kraai 175
zwarte krallen 82
zwarte liester 170
zwarte luzen 117
zwarte nacht-

scha 82
zwarte nacht-

schade 82
zwarte nacht-

skade 82
zwarten liester 170
zwatte liester 170
zwätte liester 170
zwatte liester 171
zwatte toortse 83
zwealever 168
zweane 156
zwearm 144
zwelfie 168
zwelfke 168
zwellen 25, 26
zwelver 168
zwepke 20
zweppe 20
zwerm 144
zwerte nachtscha-

de 82
zwoaluw 168
zwoan 156
zwoare tak 20
zwoare toog 20
zwoaren tak 20
zwoaren toog 20
zwoeke 20
zwölfie 168
zworm 144
zwörm 144

zwup 20
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