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• ‘Iet-ie Ennie?’

‘Ja, Ennie met de A van Endrik.’

(Ennie bi’j oom en tante in Kampen).
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Na de afleveringen over het Huis (ver-
schenen in 2000 en 2001) en de Wereld
(2006) is dit de eerste aflevering van het
Woordenboek van de Overijsselse
Dialecten (WOD) die gewijd is aan het
thema de Mens. Deze aflevering behan-
delt alle woorden die betrekking hebben
op het menselijk lichaam. De ordening
van de begrippen is grotendeels over-
eenkomstig het Woordenboek van de
Achterhoekse en Liemserse Dialecten
(WALD) – de Mens-A (verschenen in
1993) en het Woordenboek van de
Gelderse Dialecten (WGD) – de Mens
(verschenen in 2006). Enkele begrippen
die men wel in de Gelderse woorden-
boeken vindt, zijn hier niet opgenomen,
zoals rokkenjager, souteneur, overspel
etc., omdat die naar de mening van de
Overijsselse redacteur maar zijdelings
met het menselijk lichaam te maken
hebben, en beter op hun plaats zijn in
afleveringen die aan het thema
Samenleving gewijd zullen zijn.

Deze aflevering van het Woordenboek
van de Overijsselse Dialecten is, net als
haar voorgangers, volledig gebaseerd op
een schriftelijke enquête onder ruim
driehonderd inwoners van de provincie
Overijssel en het graafschap Bentheim.
De antwoorden kwamen binnen in de
spelling die elke inzender het meest ade-
quaat achtte, en het is de taak van de
redacteur om die veelheid van spellingen
te harmoniseren, zodanig dat niet voor
een geografisch verschil wordt aangezien
dat wat in feite een spellingsverschil is.

Zo’n harmonisatie is geen sinecure. Er
bestaat immers in Overijssel geen een-
heidsspelling, waaraan iedereen zich con
amore onderwerpt. In plaats daarvan is
gekozen voor een combinatie van de
spelling van de Kreenk vuur de Twentse
Sproak en de IJsselacademiespelling.
Beide spellingen zijn het verrassend
vaak eens, bijvoorbeeld op het punt van
het voluit schrijven van en-uitgangen in
woorden als lopen, komen en boven. Maar
ze zijn het fundamenteel oneens op het
punt van de èè en de òò (dus de e van hek
en de o van hok, maar dan gerekt), klan-
ken die in het Nederlands nauwelijks
voorkomen, maar in de Overijsselse
streektaal des te vaker. De
Kreenkspelling schrijft hier ea resp. oa,
de IJsselacademiespelling ae resp. ao. Een
compromis bleek niet mogelijk, en een
keuze voor de ene spelling was voor de
aanhangers van de andere spelling onac-
ceptabel. Het bestuur van de Stichting
GrensOverschrijdende Streektalen, onder
wiens eindverantwoordelijkheid het
Woordenboek van de Overijsselse
Dialecten verschijnt, heeft daarom beslo-
ten beide spellingen te handhaven, en de
keuze van welke spelling het eerst gege-
ven zou worden, te laten afhangen van
wat de meerderheid der informanten
kiest. Op kaart 1 van aflevering 1 (Het
Huis, blz. 16) is te zien dat de meeste
medewerkers aan het Woordenboek van
de Overijsselse Dialecten oa spellen,
maar ook dat de keuze voor oa of ao
totaal niet aan een regio gebonden is.1

In dit woordenboek zijn ook enkele

Inleiding
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Duitse plaatsen vertegenwoordigd. Bij
de opgaven uit deze plaatsen is het evi-
dent dat de schrijfwijze van het Duits
ten grondslag ligt aan de spelling, net
zoals de spelling van het Nederlands de
basis vormt van de manier waarop de
Overijsselse woorden geschreven zijn.
Het is mogelijk om die Duitse woorden
op z’n Nederlands te spellen, en bijvoor-
beeld de opgave Deich om te spellen tot
dajg of daig. Maar het is de vraag of de
begrijpelijkheid hiermee gediend is, ter-
wijl we mogen aannemen dat wel ieder-
een weet hoe Deich wordt uitgesproken.
Daarom is de spelling uit de Duitse
plaatsen gehandhaafd, tenzij het woord
in zijn klanken volkomen overeenstemt
met wat uit Nederlandse plaatsen opge-
geven is. Dan is de spelling die voor de
Nederlandse woorden is gehanteerd ook
voor het Duitse woord gebruikt. Op die
manier kon het principe gehandhaafd
blijven, dat bij één bepaalde uitspraak
van een woord ook telkens maar één
bepaalde spelling hoort, afgezien van de
hierboven genoemde dubbelvormen
ea/ae en oa/ao.

Soms wordt een woord uit een bepaald
lemma herhaald in een volgend lemma.
Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer
dat tweede lemma een samenstelling is,
waarbij een van de delen al genoemd is
in het eerste lemma. In dat eerste
lemma is de geografische variatie van
een woord al uitvoerig aan bod geko-
men, en die hoeft dus niet herhaald te
worden in het tweede lemma. In plaats
daarvan zetten we het woord in het
tweede lemma in zijn Nederlandse
vorm, en wordt deze cursief afgedrukt.
Dat is dus niet de exacte weergave van
het woord, maar een verwijzing naar
die exacte weergave, een lemma eerder.

Van elk woord wordt precies aangege-
ven waar het voorkomt. De grootste
eenheid is daarbij de plaats2. Er wordt
dus bij een woord nooit geschreven:
‘komt in gebied X voor’ (tenzij het in
(bijna) alle onderzochte plaatsen voor-
komt, dan staat er: ‘algemeen’), maar
altijd wordt nauwkeurig vermeld in
welke plaatsen het betreffende woord is
aangetroffen. Hieronder volgt een over-
zicht van alle plaatsen die in deze afle-
vering van het Woordenboek van de
Overijsselse Dialecten opgenomen zijn.
In de eerste kolom staat de afkorting
van de plaatsnaam. De afkorting wordt
in het woordenboek telkens geplaatst
achter het woord dat voor die plaats is
opgegeven. In de tweede kolom staat de
plaatsnaam voluit geschreven. De derde
kolom bevat de zogeheten (nieuwe)
Kloeke-code, die dialectologen, ook van
buiten de provincie, behulpzaam is bij
het lokaliseren van de plaatsen.

Afkorting Plaats Kloeke-code

alb Albergen G174q
alm Almelo G173p
amt Ambt-Delden G199a3

bab Balkbrug G090a
bat Bathmen F138p
blz Blokzijl F065p
bor Borne G201p
brl Brandlecht G185p
daf Dalfsen F098p
del Delden G203p
dev Deventer F133p
dhm Den Ham G139p
die Diepenheim G225p
dka Denekamp G182p
dlt De Lutte G209p
eml Emlichheim G 099p4

ens Enschede G234p
ent Enter G198p

7
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gie Giethoorn F070p
glb Glanerbrug G234a
gmd Genemuiden F084p
goo Goor G223p
grb Gramsbergen G094p
has Hasselt F085p
hdb Hardenberg G113p
hei Heino F107p
hel Hellendoorn G168p
hks Haaksbergen G257p
hol Holten G196b
kam Kampen F090p
kui Kuinre F052p
los Losser G211p
lut Lutten G093p5

mar Markelo G222p
nht Nieuw-Heeten G195b
nij Nijverdal G169p
noh Nordhorn G161p6

nls Nieuwleusen F097p
olm Oldemarkt F056p
ols Olst F118p
olz Oldenzaal G207p
omm Ommen G112p
oot Ootmarsum G177p
raa Raalte F120p
rij Rijssen G197p
ros Rossum G180p
sch Schüttorf G215p
sib Sibculo G140b
sjk St. Jansklooster F068p
ssv Saasveld G200q
stp Staphorst F087p
stw Steenwijk F060p
tub Tubbergen G174p
uls Uelsen G145p
vas Vasse G143q
vol Vollenhove F066p
vrh Vroomshoop G140p
vrz Vriezenveen G171p
wan Wanneperveen F071p
whr Westerhaar G141p
wij Wijhe F119p
win Windesheim F106p

wls Welsum F117p
wrd Wierden G172p
wtm Wietmarschen G132p
zen Zenderen G200p
zsl Zwartsluis F083p
zwo Zwolle F096p

Een woord van dank geldt alle mede-
werkers uit de bovengenoemde plaat-
sen die de vragenlijst invulden, en in
het bijzonder de contactpersonen, die
namens hun groep de verbinding met
de Stichting GOS onderhielden. In de
aflevering Samenleving-A, die tegelijk
met deze aflevering verschijnt, zal een
volledig overzicht van de medewerken-
den gegeven worden.
Alle invullers verrichten hun werk op
vrijwillige basis. De binnengekomen
lijsten werden geordend door Joke
Schraa-Kroon, die dit eveneens op vrij-
willige basis deed. Ook het invoeren van
de antwoorden die voor dit deel
gebruikt zijn, is door vrijwilligers
gedaan. Deze vrijwilligers zijn
Angelique Vissers (Kampen), Johan
Abrahamse (Kampen), Doortje Stam-
Maandag (Belt-Schutsloot), Josien van
der Laan (Gouda) en Jan van Veen
(Zutphen). Zonder hun voorbereidende
werk was het redactiewerk aan dit
woordenboek niet mogelijk, en daarom
ben ik dankbaar dat zij zonder enige
geldelijke beloning hebben willen mee-
werken.
Ondersteuning werd geboden door de
IJsselacademie te Kampen, en dan voor-
al door Hetty Feith, die het kopiëren en
verzenden van de vragenlijsten voor
haar rekening nam. Het manuscript
werd gelezen en becommentarieerd
door Philomène Bloemhoff-de Bruijn
(IJsselacademie) en Lex Schaars (Staring
Instituut, Doetinchem). Philomène ver-

8
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werkte ook de nagekomen lijsten in het
manuscript en deed de eindredactie van
deze aflevering en van de gelijktijdig
verschijnende aflevering De Samen-
leving-A. Wim den Hollander maakte
voor beide delen de registers.
Boudewijn van den Berg (Meertens
Instituut, Amsterdam) vervaardigde de
dialectkaarten. Hilde de Stigter zocht
met zorg de foto’s uit en voorzag die
van bijschriften, en de vormgeving van
het geheel was in de vertrouwde 
handen van Frank de Wit.

Het grootste deel van de tijd die ik aan
dit woordenboek kon werken, was ik als
coördinator/redacteur in dienst van de
Stichting GrensOverschrijdende
Streektalen (GOS), die volledig betaald
werd door de Provincie Overijssel. Een
bijzonder woord van dank aan de
Provinciale Staten van Overijssel, en
aan de Gedeputeerden van Cultuur,
achtereenvolgens de heren J. Kristen en
D. Buursink, is daarom op zijn plaats.

9

Inleiding

1 Alleen bij idiomatische uitdrukkingen (die uit
meer dan een woord bestaan) is, omwille van de
leesbaarheid, de herhaling van oa als ao en van ea
als ae achterwege gelaten.

2 Een uitzondering is Ambt-Delden, dat meerdere
buurtschappen omvat. Wanneer de antwoorden
verschilden, worden de buurtschappen apart ver-
meld, met de volgende afkortingen: ama (Azelo),
amb (Bentelo), amd (Deldenerbroek), ame
(Deldeneres), amh (Hengevelde), amw (Wiene) en
amz (Zeldam).

3 Zie de noot hierboven.
4 De antwoorden waar de code ‘eml’ achter staat,
zijn aangeleverd door enkele leden van de
“Groafschupper Plattproater Kring”. De contact-

persoon, woonachtig in Emlichheim, schrijft: “De
Antworten betrekkd sick up dat heele gebiet van
de Groafschup Bäintem in Groafschupper Platt. De
Schriefwiese en Utsproake betrekkd sick up de
Unnergroafschupper Utsproake.” (brief van
9.8.2001, archief GOS).

5 De antwoorden uit Lutten zijn aangeleverd door
de groep Hardenberg en Lutten. Alleen wanneer
het Lutter woord afwijkt van de Hardenberger
variant is dat woord expliciet aangegeven; in alle
andere gevallen staan de Lutter woorden samen
de identieke Hardenberger vormen vermeld, met
als  plaatscode ‘hdb’.

6 Inclusief de buurtschappen Brandlecht (G185p) en
Hestrup (G185b).
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• D’r was völle volk op de bene (wij). De Grote Markt één dansvloer na de bevrijding. Zwolle, april 1945.
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MENS

means, maens: alm, ens, los; meanse,
maense: daf, die, grb, hdb, hei, hel, nls,
nij, omm, raa, whr; meanze, maenze:
nls; meansk, maensk: ens; meanske,
maenske: bor, dka, dlt, ent, glb, hks,
mar, rij, ssv, vas, wrd; meansche, maen-
sche: die, oot, ros, vas, vrz; mens: wij;
mense: bab, bat, dev, dhm, goo, has,
hdb, hol, kam, nht, ols, raa, sib, vrh, wij,
win; menze: nls; Mensch: sch; menske:
alm, dka, goo, hks; Menschke: wtm;
Mäinsch: uls; Määnsche: noh;
Mäinsche: eml; minse: stw; meens: blz,
bor, kui; meense: gie, olm; meze: gie;
meinse: hdb, sjk, vol; meinze: wan; 
mi-jnse: gmd; mie-ese: stp

MENSEN

Naast meansen, mensen etc. wordt ook
wel gezegd:

leu: amt, bat, bor, die, dka, dlt, eml, ent,
goo, hks, hol, los, mar, nls, oot, raa, rij,
ssv, tub, uls, vas, win, wtm; Löde: sch;
Löe: noh; lu: nij, ols, omm, stp, vrh, whr;
lui: kam; luie: vrz
volk: algemeen; völkien: has

Volk wordt vaak uitgesproken als vollek.
Met ons volk wordt vaak de eigen familie
of het eigen gezin bedoeld. Verder kan men
met volk visite aanduiden, volk in de win-
kel of volk aan de deur.

“Mien volkes hoes” voor de familie die
woont op het ouderlijk huis (ent); oonze
volk zijn de mensen die samen wonen
in het zelfde huis. “Ja, dat hef oonze
volk ook al ezeg, dat Getjan een onge-
lukke hef ehad”. Degeen die dit zegt,
geeft hiermee aan dat er thuis ook al
over gesproken is (die); bijv. het Maris-
volk: de familie Maris, het Ten Coate-
volk etc. (wrd); oeze volk is het hele
gezin. Wi-j gaot een aomd nao oeze volk
toe (ouders of grootouders) (stp); oons
volk is de familie. Hun volk is de familie
van koale kaante (nij).

Andere verschillen in gebruik tussen
leu/luu, volk en mensen:

Lui is meestal niet zo best (has); leu:
een aantal mensen. Volk: mensenme-
nigte of bevolkingsgroep. Sommige “leu”
doot dat nich. Wat ’n volk: wat veel
mensen. Dat is mien volk nich: dat is
mijn “soort” mensen niet (los); volk:
menigte (völle volk). De leu zegt: men
zegt (hdb); volk: groot aantal mensen.
Meansen: hedendaags, gebruikt door
jongere mensen. Luu: gebezigd door de
oudere garde, ook meer als begroeting:
“Dag luu” (grb); bij feestelijke gelegen-
heden spreken wij van volk en bij
serieuze zaken van mensen (bab); “D’r
was n’ hoop volk op de groove”. “D’r
was n’ hoop leu op de groove”. In het
eerste geval waren er meer mensen op
de begrafenis dan in de tweede regel.
Leu en volk geeft ook wat weer van het

11
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De mens, mensen
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aantal (die); Volk: Anzahl, Menge, Löö:
Ansehen (goo’ Löö: gute Menschen),
geringere Anzahl (ä’n paar Löö) (uls); als
er over veel mensen wordt gesproken
gebruikt men volk: D’r was völle volk op
de bene. Als het over minder mensen
gaat, wordt er over leu gesproken: Die
leu bemeujt zich aoveral met. Mensen
wordt o.a. gebruikt in: Iej hebt aoveral
mensen veur (wij); lu is onbepaald: “De
lu zegt zo völle. Der waren ‘n smak lu”
(nij); volk is wat luchtiger, bij een begra-
fenis bint veul meanzen maar er stiet
een bult volk an de weg (nls).

En soms is er geen verschil:

De leu goat noar de karke, d’r was nen
hoop volk in de karke en de meansen
waarn naar onder ’n indruk (wrd).

IEMAND 

Daor kump…..an

(d/te)r iene: bab, dhm, gmd, grb, has,
hdb, hei, nht, nls, olm, omm, raa, sjk,
stp, vol, vrh, wan, whr, win, zwo; (d/te)r
ene: amt, bat, die, ent, goo, hel, hol, kui,
los, mar, nij, ols, rij, stw, wij, wrd; (d/te)r
een: alm, blz, bor, dlt, ens, hks, oot, ssv
wel: ens, glb, tub, vas; wei: vrz
iemand: dev, kam

NIEMAND

geeneen; alm, dlt, los; geenene: amt,
hel, hol, kui; gieneen: blz; gienene: kam,
rij, stw, win; gieniene: bab, gmd, gie, grb,
hdb, hei, nht, nls, olm, omm, sjk, stp,
vrh, wan, whr, zwo; giniene: dhm;
gineen: ens, glb, oot; ginene: goo;

geneen: vas; genene: wrd
gin mense: bat, dev; gin meanse, gin
maense: nij, raa; gin meanske, gin
maenske: die, dlt, mar; gien mense:
has, nht, ols; gien meanse, gien
maense: grb; gien meinse: vol, wij
nums: bor, ens, ent, ssv, tub, vas, vrz,
wrd; neums: hks
niemand: dev

VROUW

vrouw(e): algemeen
mens: dev, die, dka, hks, hol, los, rij, stp,
stw, uls, vas, wan, whr, wij, zwo
vrouwmens: dka, glb, hdb, hol, nht, ols,
omm, rij, sib, uls, vrz, wrd
vrommens: alm, dlt, eml
vrommes: dka, ens, hdb, los, mar, oot,
ssv, vas; frömmes: wan; vrömmies: stp
vromske: ent
fromspersoon: amt
vrouwspersoon: wij
wief: bab, die, hol, los, nht, nij, ols, stp,
stw, uls, vrz, whr, wij, wrd, zwo; wuuf:
gie, gmd, olm 
meuje: stp

N.B. de cursieve druk van mens geeft aan
dat de exacte vorm daarvan niet is weerge-
geven; zie daarvoor het lemma MENS.

Mens klinkt over het algemeen negatief.
Dat geldt ook voor wief, maar vroeger was
dat een gebruikelijk en neutraal woord.

Vroeger: wief, vrömmies of mie-ese,
kleine kinderen gebruikten ook wel
meuje. Nu ook wel: vrouw. Wief heeft
meestal een wat ongunstige betekenis
(stp); “Frau” höörd sich better an. “Wief”
is nich meer in Gebruk (negativ) (eml);
“wief” negatief, vroeger: echtgenote,

12

Hoofdstuk 1

De Mens A  14-12-2009  21:20  Pagina 12



maar nu ook positief: Det is een mooi
wief. Ook: mooi (klean) wiefke. ’n
Meanske is een groot, dik vrouwsper-
soon (rij).

MAN

kearel, kaerel: alm, dhm, die, dka, dlt,
glb, goo, hks, hol, mar, nht, nij, oot, rij,
sch, stp, tub, uls, vas, wtm; kerel: bab,
bor, daf, gie, grb, has, hdb, hol, kam, los,
nls, olm, ols, omm, ssv, vol, vrz, wan,
whr, wij, zwo; kjel: raa
man: algemeen; mon: vrz
manskerel: kam
manspersoon: nij, uls, wij
vent: daf, hol, ols; veante, vaente: nij

N.B. de onbeklemtoonde e in de tweede let-
tergreep van k(a)erel wordt vaak niet uitge-
sproken, en datzelfde geldt voor de r.

Kerel is soms negatief, maar ook vaak wat
vertrouwelijk. Man is neutraal of net, maar
soms ook wat afstandelijk, en soms ook niet
gebruikelijk.

Man wordt niet gebruikt, wel als bir-man
(bedelaar), louw-man (slappeling), kis-
man (aansteller). Altijd negatief (ssv);
man is onpersoonlijk, afstandelijk. Kearl
is bekend, persoonlijker (positief) (hks);
gewoon: kearl, van aanzien: nen man
(dka); een keerl is meer volks en intiemer
en een man is meer afstandelijk (bab);
een man: meestal neutraal, een kerel is
een flinke man, sterk, rondborstig. Ook
negatief: een rotkerel (stw); een man was
geen gebruikelijke dialectbenaming (stp).

13
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ZUIGELING

kleanen, klaenen: alm, amt, die, dlt,
ens, ent, glb, goo, hel, los, nij, rij, ros,
ssv, tub, vrz, wrd; kleine(n): bat, daf,
dhm, dka, grb, hdb, hei, hks, kui, mar,
nht, ols, omm, raa, sjk, vol, vrh, wij; 
klenen: bor, dka, vas
kleintie(n): bab, daf; kleingie(n): daf, gie,
gmd
klein ki(e)nd: blz, dka, gie
klein jonk: has
borstki(e)nd: die, olm
kiend an de borst: stw
kiendtien: gmd; kindtie: daf, hel, vrh
kiend: gie, stw, vol
poppie(n): bab, nls, sjk, stp, vrh, wan,
whr; puppien: has
poppe: kui, olm
baby: blz, dev, gie, kui, mar, nls, raa, stp,
wij, zwo
wichie: hel; wichtie: vrz
wich: wrd
zugeling: hol; zuigeling: ols; zoegeling:
raa, zwo
jonge zeune/zönne/dochter: hdb, nls,
omm
wat jongs: dka, wij; wat jonks: hol
wat kleins: grb
boarling, baorling: nht

Hee hef wat jongs bie de vrouwe (wij);
vroeger: poppien, nu: baby (stp).

MEISJE

magie(n): bab, daf, dhm, hdb, nij, nls,
omm, sjk, vol, vrh, vrz, wan, whr; 
meagie(n), maegie(n): gie, gmd, hel, olm,
stp, stw; moagjen, maogjen: blz
wich(t)ke(n): dka, dlt, ens, goo, hks, los,
oot, tub, vas, ssv; wichie(n): grb, hdb;
wich(t): glb, grb, ros
meake(n), maeke(n): amt, bat, bor, die,
dka, ens, ent, hks, hol, nij, rij, wrd; 
meiken: mar; meken: alm
deerntie(n): daf, has, hdb, hei, hel, kam,
nht, ols, raa, wij, zwo; deerntje: die, hks,
hol, rij
meisie(n): daf, hdb, hel, kam, kui, nij,
ols, vrh, zwo; meisje: dev
jonge dochter: omm, rij

Deerntje vanaf ongeveer 10 jaar (die);
meaken: zuidoost Nijverdal, zit tegen
het Riessens an (nij); meisjes in het
algemeen: deans - van 8 tot 16 jaar:
deantie - van 13 tot 16 jaar: magie - na
16 jaar: deanne (nij).

JONGEN

jong: alm, dka, dlt, ens, glb, ros, ssv, vrz;
jonge: bat, hol, stw, vrz; jongen: dev,
dhm, ent, grb, hdb, mar, omm
jönken: vas; jeunke(n): hks, oot, rij, ssv,
tub
jongske: bat; jöngske: amt, bor, die, dka,
dlt, goo, hol, los, mar; jeunske: ens
jonchie(n): gie, grb, has, hdb, hel, kam,

Leeftijdsfasen
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kui, olm, zwo; joonchien: vol; jeunchie:
vrz
jochie(n): bab, blz, daf, gmd, hei, nht, nij,
nls, ols, raa, sjk, stp, vrh, wan, whr
kearltie, kaerltie: daf, hel; kearlke,
kaerlke: rij; keerltie: hdb; keerltje: die;
kirltien: kam
jonge(n) zönne: grb, omm, rij, wij
stamhoalder, stamhoalder: omm

Jongens en meisjes samen: wichter
(bor).

PEUTER

Kind van 1 tot 4 jaar.

peuter: algemeen
klean wich, klaen wich: alm, nij; kläin
wicht: vrz
klean kind, klaen kind: nij; klein kiend:
blz, stp; klein kind: vrh
joonk kind: hol
kleinchie: wan
keind: ros; keend: ssv
klein grut: daf, dev
kleanen, klaenen: dlt, los
kleuter: blz, kam
pork: glb, grb, hdb; pörk: ols; proks: vrz;
porn: rij
krummel: daf, dev, die

• De Daltons van vrogger in Rheezerveen.
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potnöster: hdb, omm
posaap: ens
potaap: ent
mannegie(n): gie, vol
dreumes: nls, olm
bössel: nls, ols
hummeltie: hdb, nls
ukkie: hdb, nij

buitel: grb
opdondertie: nij
köttel: ols
boksenbuul: vrz
klein apie: nls

Van 1 tot 2 jaar dreumes, van 2 tot 4
peuter (nls).

16
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KLEUTER

Kind van 4 tot 6 jaar.

kleuter: algemeen.
keand, kaend: alm; keind: ros; keend:
ssv
kleen kind: dka
klein jonk: daf
jungske: dlt
opsköttelink: ent; opschöttel: tub;
opschuättel: vrz
kortgebeente: ens, rij; kwotgebeinte: vrz
mannegie(n): gie, vol
potneute: die; potnötte: rij
bössel: grb, wrd
posaap: ens
snotaap: ens
bungel: grb
bleage, blaege: grb
snotneuze: has
kuken: omm

Dan ging je naar de bewaarschool (hks);
een pötterke is een kind dat te klein is
voor zijn leeftijd (die); nu kleuter, vroe-
ger geen speciaal woord (gmd, stp).

JEUGD

jeugd: algemeen
jongvolk: alm, los; jonge volk: grb, hdb,
hel, vrz
jongeleu: dka, ent, glb, wij; jongelu: hei,
omm
joonkheid: ens
jongens: nls; jongen: ols
kienders: hks, kam
wichter: bor

PUBER

opschötteling: alm, amt, bat, die, hei,
hks, hol, los, ssv, ols; opskötling: ens
opschöttel: bor; opsköttel: rij;
opschörrel: vas; opschwättel: vrz
opgescheuten jong: kam; opgesköten
jongen: nij; opgeschoaten jongen: dhm
puber: dev, dhm, dka, ent, gmd, goo, kui,
mar, nht, vol, wij, zwo
halfwas: ens, rij, whr; halfwassen: vas
bolkalf: has, wij
kalf: grb
boekjonge: grb
boek: grb
kwoajongen, kwaojongen: blz, omm
bloag, blaog: blz
snotneuze: daf
haampel: dlt
tiener: ens

Hij…..

is in de bongeljoaren: bab, hdb; is in de
bungeljoaren: hdb, hei
is in de leppeljaoren: dka
zit in de vlegeljaoren: gie
is in siene moasjoren: hks
zit in de muulijke/moeilijke joaren: nij,
stw
zit in de meujlijke/muulijke leaftied:
hel, nij
is nog niet/neet dreuge/droge achter de
o(a)ren: grb, has, vrh, wrd
is an ’t puberen: nij
ef er iene ien ’t ankomen: stp

Hem…

bint de hessens nog nig towassen: glb
stekt de broodkrömmel: vas

17
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Zij….

is een spurriegeite: bab

Voor adolescenten worden de bovenstaande
woorden en uitdrukkingen ook wel gebe-
zigd. Om aan te geven dat iemand nog niet
volwassen, maar ook geen kind meer is,
worden de volgende uitdrukkingen gebruikt:

tussen toafellaken en servet: amt, hdb,
mar, nls, olm, raa, sjk, vrh
te groot veur servet en te klein veur
toafellaken: daf, grb, ols, rij, stw, vas,
wij, zwo
tussen varken en bigge in: hel
tussen bier en schoem: ols
tussen hangen en wurgen in: wan
ie kunt nog niet goed zien wat ’t wordt,
dons of veren: hdb
hee krig blood in de oren: ssv
hee krig nog leampkens in de oagen:
ssv

JONGE VROUW

jonge vrouw(e): bab, blz, daf, dev, dka,
dhm, gie, hel, hol, kam, nht, nls, ols,
omm, raa, sjk, stp, dlt, ent, glb, mar, ros,
kui, olm, oot, vrh, vrz, whr, wij, wrd;
joonke vrouw: ens
jonk vrouwgie: hdb; joonk vröuwke:
hks; joonk vrommes: ssv, vas
vrommes: los
jonge meid: daf, has, nht, nls, omm, vol,
wan, wrd
jong meken: alm; jong meaken, jong
maeken: rij
jonge deern(e): amt, dka, goo, has, hks,
ols
deerne: gmd, hel; deren: bor
jong meanse, jong maense:die, grb;
joonk meansche, joonk maensche: vrz

jong wiefke: bat; jong wiefien: kam,
jonk wief: stp
wiefie: omm
jonk wich: alm; jong wicht: tub
wicht: los
jonge fluite: ols
jonge griet: wij
ene van duzend weken: wij

Tot huwelijk: ne jonge deerne, na huwe-
lijk: joonk vröuwke (hks); Annie vertel-
len: as wie as groep deans bie meka
fietsen en wie kwamen ’n groep jon-
gens tegen dan zeaden ze aait: hallo
Annie, want der was der aait wè ene bie
den Annie heetten. Ma ik trappen der
aait wear in en keek dan achterumme
(nij); vroeger: een jonk wief, nu: jonge
vrouw (stp).

JONGE MAN

jonge(n) kerel: algemeen
jongkerel: bab, gie, kui, olm, sjk, stw, vol,
wij
jonge vent: daf, dev, gmd, hdb, hel, kam,
nht, nij, omm, vrh, wan
jonge man: blz, hel, stp
jonge jong: los

Vroeger: jonge keerl, nu: jonge man
(stp).

MINDERJARIG

minderjoarig, minderjaorig: bab, blz,
daf, dhm, gie, goo, hdb, hei, hel, kui, nls,
olm, ols, raa, stp, stw, vol, vrh, wan, wij;
minderjeurig: amt, hol; minderjorig:
gmd; minderjörig: dev, dlt, ent, has,
kam, zwo; meenderjoarig, meenderjao-
rig: bor, tub, vrz, wrd; meenderjeurig:
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mar; minnejoarig, minnejaorig: vas
nog nit meerderjeurig: bat
oonder de joaren: rij; onder de jaoren:
wij
nog niet an de jaoren: alm
nog gin achtteen: hks, los; nog gin acht-
tiene: nij
nog onmeundig: dka, mar, rij, tub, vrz;
nog onmondig: kam, whr
nog nich meundig: dlt, ens; nog nicht
meunig: glb, stp; nog neet meunig: hel;
nog niet mundig: grb, stp; nog nich
möandig: ros; nog nich muindig: ssv;
nog niet mondig: sjk, vol; nog niet
dreug achter de oren: bor; nog neet
droge achter de oarne: die; nog niet
dreuge achter de oren: grb, hdb; nog
nie(t) dreuge achter de oaren: nht, nij;
nog niet dröge achter de oren: nls
nog neet volwassen: hol

Vroeger: nog niet mundig, nu: minder-
joarig (stp).

Werd niet rechtstreeks gezegd, wel: Jan
hef het wegenstro noch an het gat zit-
ten (dka); het is een snotneuze, hij mag
wel metproaten mar d’r wordt nog niet
noar hum luusterd (nls); telt nog niet
met, je mag nog niet metproaten
(omm).

MEERDERJARIG

meerderjoarig, meerderjoarig: bab, blz,
bor, daf, dhm, gie, hdb, hei, hel, kui, nls,
olm, ols, raa, stp, stw, vol, vrh, vrz, wij;
merejoarig, merejaorig: vas; meerder-
jorig: gmd, tub; meerderjeurig: amt, bat,
ent, hol, mar, ssv; meerderjörig: dlt, has,
kam, zwo; mearderjörig, maerderjörig:
dev
meundig: dka, dlt, ens, rij, vrz, wrd;

meunig: glb, hel; mundig: alm, grb, stp;
mondig: dhm, kam, sjk, vol, whr
groot: die, goo, hdb, wan
volwassen: ent, mar
achttiene (ewes): nij

Hij….

(h)ef de/sien joaren: bor, hdb, rij, stp
hef de leaftied: raa
mag/ dörf met de voest(e) op toafel
houwen/ sloan: dlt, omm, ros, vas
deut veur vol met: hks
mag met proaten: dlt, nls
telt met: omm
is a nen kerl: los
is noe dreuge achter de oaren: nht

Werd niet rechtstreeks gezegd, wel: Jan
is de kop wa dicht wassen (dka).

VOLWASSEN

volwassen: algemeen
volgreuid: mar; volgruuid: nij
volslagen: hks
groot: algemeen
mondig: kam; mundig: alm
riepe: nij, rij

Hij….

weet wa woar at he stoan mot: dka
is de körte bokse ontgruid/ontgreuid:
hdb
hef de baenties uut de klompen: hei
kan met losse haande pissen (spot-
tend): nij
kan op eagen bene stoan: rij

Bij een man werd ook wel gezegd: hee is
nen keerl worden etc.
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Vroeger werd je formeel volwassen op 21-
jarige leeftijd (soms ook 18), maar meer dan
aan een vaste leeftijd hechtte men aan
zaken als belijdenis gedaan hebben, werken
etc. Volwassen waren de mensen: 

Als ze de huwbare leeftijd hadden
bereikt (dev); als ze trouwden (dka); na
de bevestiging als lidmaat van de Ned.
Herv. Kerk. (Diepenheim is overwegend
protestant) (die); as ze belijdenis gedaan
hadden (grb); a-j anenommen waren
(geloofsbelijdenis had gedaan) (mar); als
ze trouwden of als ze verantwoording
voor een bedrijf op zich moesten
nemen (olm); met 21 jaar en als je
getrouwd was (omm, vrh); je moen de
deure uutwezen (getrouwd) (sjk); a-j
gingen trouwen of a-j de deur uut ging
umme te wärken of a-j in dienst gingen
(zwo); as zee hen wearken gungen wör-
den ze vaak as “groot” beskouwd (ens);
a-j wat verdienen, zelf geld inbrachten,
achter de meisje anliepen en sigaretten
roken (hks); as ’t op warken an kwam
dan op 16-jarige leeftijd al (hel); als je
bij een baas ging werken (kui); als je
zelf geld verdiende, hoe harder je werk-
te hoe eerder je als volwassen werd
ervaren – behandeld. Zolang je leerde
werd je niet als volwassen beschouwd
(nls); as ze göngen waaiken (vrz); als ze
in militaire dienst geweest waren (ent);
as ze mochten stemmen (stw); als je
naar avondbruiloft mocht of bal (vas);
millen twintig joar (wat ofhankelijk van
de persoon) (wrd); dit is muulijk te zen-
gen, ’n een is a vrog volwassen en ’n
aander wödt ’t nooit (nij); niet precies te
zeggen (vol).

Vaak werd de volwassenheid tot uitdruk-
king gebracht in de kleding. Jongens kregen
dan een lange broek (tot hun 17de of 18de

liepen ze in de korte broek of pofbroek) of
een pak, meisjes kregen een knipmuts.

Meisjes kregen de witte muts op, bij
belijdenis doen ontvangen meisjes oor-
bellen (dhm); meisjes kregen nieuwe
kleren en de knipmuts op, jongens een
nieuw pak, beide met alle “versierselen”
die hier bij hoorden (die); heel vroeger
kregen de meisjes het oorijzer op voor
zover de portemonnee het toeliet (gie);
met het annemmen, dan kregen ze de
knipmus op (glb); jongens kregen de
lange bokse an, meisjes schaften de
vlechten af en staken hun haar op (grb);
langen boksen veur de jongs, brillantine
in de haren, kaarnemelk in de haren,
speldjes an de revaer, pen in jaszakje
(hks); meisjes kregen sieraden, jongens
gingen het pad op, aan de Staphorster
kant van de gemeente kregen jongens
in klederdracht zilveren knopen (siera-
den) onder de hals (nls); bi-j ’t annem-
men kreeg ie een pak, dan töl ie met
ook: met de Bissingh lieten ze weten
dat ze erbij hoorden (omm); tot 18 jaor
hadden de meisies een hoed op met
brede rand, met 18 jaor de knipmutse
op, mit trouwen een heutie der aover
(raa); jongens kregen een lange broek
aan, meisjes in plaats van sokjes lange
dunne kousen, schoenen mit hoge hak-
ken, hoedje op (wan); meestentieds
kwam d’r dan ’n dree-delig pak, een
zakhorlozie, ne segare an (wrd); dan
droegen de jongens een lange broek, de
meisjes hadden het haar vaak anders
(wij).

Tegenwoordig wordt men rond het achttien-
de jaar als volwassen beschouwd:

As de kalverjaoren veurbie bint (bat); als
men zich volwassen gedraagt (blz); as e
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veur zichzelf kan zörgen (daf); blif aait
wat rekbaar (ent); as ze veur zichzelf
könt zorgen, at ze van de middelbare
schole of beent (mar); als hij of zij zelf-
standig beslissingen kan nemen (ols).

OUDE VROUW

old mens: alm, bat, bor, daf, die, dka, gie,
has, hdb, nls, raa, stp, stw, vrh, wij; oald
mens, aold mens: dka, goo, hks, nht, nij,
omm, oot, wrd; oold mens: ent, grb, los,
mar, rij, ssv, ros, vas, vrz
olde vrouwe: bab, daf, dev, dka, hdb,
kam, ols, wan; ouwe vrouw: blz, kui;
oude vrouw: stp; oalde vrouw(e), aolde
vrouw(e): dlt, ens, vol, whr; oale
vrouw(e), aole vrouw(e): dhm, glb, goo,
hel, hol, los, oot; ole vraauwe: vrz; ole
vrouwe: rij
old wief: daf, hdb, kam, nls, ols, raa, sjk,
stp, vol, wan, wij, zwo; oald wief, aold
wief: hel, hol, nij, omm, tub, wrd; oold
wief: hei, rij; old wuuf: gmd
old wufie: olm
deuze (negatief): nht
olde toeke: wij
olde opoe: wij
bejöörde: zwo

Vroeger: old wief of een old miense, nu:
oude vrouw (stp).

OUDE MAN

oude kerel: algemeen
oude man: algemeen
olle baas: bat
oalen voel, aolen voel: nij
oale sik, aole sik: nij
man op leaftied, man op laeftied: ols
olde knärre: wij

olde zak: wij
bejöörde: zwo

Hee löp tegen het inkoelen an (hei); een
oalen voel (dan hadden ze ’m nie hoge,
hie wödden as een oald voel behaan-
deld) (nij); vroeger: olde keel, nu: olde
man (stp).

OUD 

old: bab, bat, bor, daf, die, dka, gie, glb,
gmd, has, hdb, hei, kam, nht, nls, noh,
olm, ols, raa, sjk, stw, vol, wan, wij,
wtm, zwo; oold: alm, ent, grb, hdb, mar,
rij, ros, ssv, tub, vas, vrz; oald, aold: daf,
dhm, dka, goo, hks, nij, zen; auld: eml,
sch; oud: blz, eml, kui
op leeftied: blz, gmd, stw; op leaftied, op
laeftied: hel
op joaren, op jaoren: ent, glb, hdb,
omm, oot
oan de joaren, aon de jaoren: vrz

Voor oud zijn bestaan de volgende uitdruk-
kingen:

de meeste stoeten had/op hebben: bab,
hdb
de meeste jappel wel op hebben: ols
de meeste tuffel [aardappelen] scheald
hebben: bor
de meeste pap op hebben: bor
de meeste duren dichtedoan hebben:
ent
het al vake hebben heuren donderen:
bab
in een aander z’n tied lopen/leaven:
hdb, mar
gien hazen meer vangen: hdb
met Noach in de ark ewest: hdb
niet zo niej meer waezen: ols
de langste tied had hebben: oot
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Voor ouder worden is naast older, oolder
etc. worden/wörden etc. opgegeven:

olderen: bab, daf, hdb; oalderen, aolde-
ren: ens, omm, whr; oolderen: grb
ofgoan, ofgaon: gmd

Ofgoan is ouderwets (gmd).

DEMENT ZIJN 

kinds: alm, daf, dev, dhm, dka, hdb, hei,
los, nij, omm, oot, vrh, zwo; kiends: bab,
blz, gmd, kam, kui, nls, sjk, stw, vol;
keends: dlt, vrz
keender: vrz
te keends: bor
te kiene: amt; te keen: alm, glb, ssv, tub,
vas; te kene: die, hel, mar, rij
te kinde: daf, dev, ent, hol, omm, wij; te
keende: ens, vrz, wrd; te keinde: ros
te kinder: has, raa; te kiender: hks
in de kindsheid: dka; i(e)n de kiends-
heid: gie, stp; in zien kindsheid: grb,
whr; in zien kiendsheid: bab, hdb, olm,
wan
in de war(re): dka, hel, nij, ols
dement: bat, dev, dhm, hdb, olm

Zo dement as ’n deure: hdb.

Hij…

löpt deur: alm
wet ’t niet mear: dka; wit ’t allemoal
niet meer: hks
hef ze niet allemoal op ’n riegie: nht;
hef als nie mear op de riege (rieje): nij
is an het malen: ols
is de kluts kwiet: ols
is stoomp te dwälderig: rij

Hem….

löp het er (helemoale) deur: goo, grb,
hdb, ols, vrh

Het….

löp ’m d’r deur: hei, nij, omm, vas, wij;
löp hum deur: nls; löpt d’r um
deur/duur: hks, rij; löp d’r deur: hel

Het tegenovergestelde: good/goed bie/bi-j
(het verstaand, de pinken, de tied, zien
positieven) en….

nog slim klook: ens
goed bi-j de warken: hdb
goed bi-j de wekker: vol

DOODGAAN

(N.B. de termen overleden en dood komen
aan de orde in het deel Samenleving)

Als iemands laatste uur nadert, kan worden
gezegd:

het niet/neet/nich lang/laank meer
m(o)aken: blz, bor, gmd, has, hdb, hks,
hel, hol, kam, kui, los, nij, rij, vrz, whr,
wij, wrd
op het/zien ende (an) lopen: amt, daf,
gie, hdb, raa, stw
de langste tied had hebben: dka, goo
er de klappe op dreien: die
in andermans tied leaven: goo

Het keersie giet zächies uut (daf); bi-j
den oolden is de öllie oet de lampe
(grb); hee löp tegen het inkoelen an
(hei); hij lop op zien leste bienen (olm);
ie hef de meeste eerpel op (omm); het
löp met ’m of (ssv).
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Sterven wordt als volgt aangeduid:

starven: alm, amt, dhm, sjk, vol;
staiven: vrz; staarven: blz, mar; 
stearven, staerven: dlt, ens, ros; 
sterven: dev, tub
doodgoan, doodgaon: die, dlt, ens, glb,
nht, oot, wan, zwo
uut/oet de tied raken/goan: ens, grb,
hel, nij, omm
overlieden: dhm
votkommen: glb
er oet drinken: die, hks
de piepe uut/oet goan: nij, wrd
het bielke der biej neer leggen: wrd
opstappen: ols
ophemmelen: vas
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• Zwak in de bötte (die, hol).
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GROEIEN 

greuien: alm, amt, bat, bor, dev, die, ent,
gie, goo, hdb, hel, hol, mar, ols, oot, raa,
stp, stw, vrh, wij; gruien: bab, blz, nls,
vol, whr, win; gruuien: hei, nij, sjk, kam,

zwo; grujjen: kui; gröaien: dlt
wassen: alm, ens, glb, grb, hks, nij,
omm, rij, ssv, tub, vas, vrz, wrd; wossen:
bab
stukken: gmd
langer worden (wörden): amt, bab, bat,

Het uiterlijk

Kaart 2: groeien. De klinker in woorden die een variatie zijn op groeien, is verschillend. De

eui-klank (o) komt het meest voor: in de zuidelijke helft van Overijssel, maar ook langs de

noordgrens. De ui (   ) vinden we langs de voormalige Zuiderzeekust en de Dedemsvaart. De

uui (   ) vinden we verspreid in andere plaatsen. Opmerkelijk is het afwijkende woord

wassen, dat vrijwel geheel tot Twente beperkt is.
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blz, dhm, has, hdb, nht, olm, wan; len-
ger worden: vrz
grötter worden: los, nij

KLEIN KIND

iepekrassien: has; iepekrässien: gmd
kröbbegien (    ): kui
porre: hol; purre: stp
pork: amt, eml
pröpke: glb
proks: vrz
prugeltie(n): bab
potneute: die
heupke: amt
kneupe: amt, dka
neurfke: die
smeugel: die
onderdeurtie(n): nht, zwo
onderkroepertien: zwo
oonderkroepentje: amt
opdondertien: stw
mörmel: ols
tor: ols
vienikster: stp

Prugeltie(n): klein van stuk doch durft
er wel te wezen (bab); “Pietje is nog
zunne potneute, neurfke, smeugel”.
Potneute - klein voor zijn leeftijd en qua
geestelijke ontwikkeling ook nog wat
achter. Neurfke - klein voor zijn leeftijd,
maar qua ontwikkeling bij de tijd.
Smeugel - klein voor zijn leeftijd, maar
een pienter baasje met zo nu en dan
echte jongensstreken (die).

Als een kind mager is, spreekt men van
een…

sprannen: glb
fienegie: vrh

KLEINE VROUW OF KLEINE MAN

Een geringe lichaamslengte kan worden
uitgedrukt door het woord klein of hea-
nig/hendig voor vrouw, wief, man, kerel
etc. te plaatsen, de verkleinwoordvorm
te gebruiken, of de combinatie van
beide mogelijkheden. Daarnaast zijn er
nog de volgende woorden in gebruik:

unnerdoerken: eml, sch; onderdeurtie:
hdb; oonderdeurke: hks
opdondertje: olm
pot-eerappel: alm
potstampertien: has
prugeltie: grb
smorregie: omm
smorre van een keerl: omm
stik in de buze: olm

Het eerste type (onderdeurtje) kan zowel op
een man als op een vrouw betrekking heb-
ben; de overige woorden zijn voor mannen
in gebruik.

MAGER

mager: bab, bat, bor, daf, dev, die, dka,
dlt, eml, ens, ent, grb, has, hdb, hel, hks,
hol, kam, los, mar, noh, nls, ols, oot, sib,
vol, stw, tub, uls, vas, vrh, whr, wrd;
meager, maeger: gie, gmd, hdb, nij, olm,
rij, stp, stw, vrz; mäger: hei; moager,
maoger: blz
dun(ne): dka, hdb, kam, omm, raa, win,
wtm, zwo
schroa, schrao: alm, amt, noh, uls, ssv
spiekervet: dev

Geen konte in de broek (nht, omm);
gien vleis op de botten (kui); vel oawer
but (dka); ie kunt hum de pette zo an de
ribben hangen (hdb); din vret deur de
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tralies (hdb, sib); din is deur het laam-
peglas hen ekröppen (hdb); die deerne
hef boek noch bloase (hol); den valt
deur de reusters (van de stal) (grb); he is
soa mager, doar kanse met de
Stoppnoale (stopnaald) döarstekken
(uls).

Heel mager is broodmager, slim mager,
rappelmager (uls), zo mager als een
lat(te), als bra(a)ndholt, as klapholt.

LANGE, MAGERE VROUW OF MAN

Een lange magere vrouw of man wordt
meestal aangeduid door de bovenstaan-
de woorden in combinatie met vrouw,
wief, kerel, man of ook wel latte te gebrui-
ken. Verder nog:

lang end: nht; lang einde: omm
lange liereboom: hdb
lange plinte: hdb
langen sleef: dka, vas
dunnen slief: hdb
slief: hdb
lange slierte: olm
lange leamp(e), lange laemp(e): ssv, wrd
longen stwark: vrz
lange lat(te): dka, hdb, tub, wrd
magere latte: daf, kam. ols, stw, wij
dunne latte: mar, uls
panlatte: hdb, hks, zwo
tochtlatte: dev, zwo
lat(te): bor, dka, hdb, raa, whr
schroalen kerel/vrouw, schraolen
kerel/vrouw: bat, bor, die, glb, hol, kam,
nls, vrz
scharminkel: hdb, ols; skarminkel: nij,
vol
skiere deerne: gmd
schriel(e) kerel/wief: hel, nht, whr
spieker: dev

sprik(ke): daf, eml, wij
bonenstaak: grb, has, hks, olm, sib, wrd
Rick von Mäinschen: eml
snoek: whr
stopnoalde, stopnaolde: zwo
broek met botten: hdb
vleesspieze: amt

Specifiek voor vrouwen:

lange zwöppe: wrd
schramme: omm
spichte: dev
striekpla(a)nk(e): kam, nls
angeklede bessemstok: has

Specifiek voor mannen:

ielige kerel: omm, vrh, wan
langen mans: omm
langen slungel: amt, hdb
mageren hein: nij
mageren ribbert: grb
magere spierling: kui
spierling: grb
skierlink: gmd
skriel mannegie: gie
striep: ssv
spitlikker: vas
sprannen: glb
schranner: tub
rikholt: nls
rikkel: nls
klapholt: ols
plaanke: hdb
slemiel: nls
slungel: dev
zak met botten: has
Knokkengestell: noh
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GROTE JONGEN OF GROOT MEISJE

Naast groot meisje, grote jongen zijn nog
opgegeven:

ne bössel van ne jongen: mar
ne brokke van ne meid: grb, mar
ne lokke van ne dearne: die
lök(ke) (   ): dka, dev, uls, zwo 
hilze (lang en smal): hks

GROTE VROUW

Naast groot, flink, fors, lang, grof wief,
vrouw, mens (voor de juiste vorm zie het
lemma VROUW) zijn nog opgegeven:

lange leamp(e), lange laemp(e): bor,
dka; lange lemp: tub; longe leampe,
longe laempe: vrz
lang end: nht; lang einde: omm
lange lijs: olm
kas(te) van een vrouw: hks, rij, sib, wrd
kearl van een wief, kaerl van een wief:
los
manwief: ent, rij
baaswief: daf
hunne van een wief: hks
möllenpeerd: has, ols, win
postpeerd: hdb
heel mens: amt, hel, mar
brokke (van ne meid): hdb, mar
struise vrouwe: nij, wij
krikke: nij
bonestaak: olm
hielensleef: glb
holsteiner: grb, hdb
huve: mar
kassouwer: wrd
pront wief: hdb
slagschip: hdb

Een lange vrouw is een ladder/ledder in
het hoes (kan overal bij) (amt, ens).

GROTE MAN

Naast grote kerel, man, vent (voor de
juiste vorm zie het lemma MAN) zijn nog
opgegeven:

boom van (n)e(e)n kerel: dka, glb, hks,
hol, mar, nls, vrh, wan, wij, wrd, zwo
boy van een kerel: los
dear van ne kearel, daer van ne kaerel:
die
hunen van ne keerl: ssv
baaskerel: daf, rij
goffert: ent, hdb, rij
goffelat: mar
bökkert: alm, rij
bonke: nht
braam: omm
klabanus: ols

DIKKE, ZWARE VROUW

Naast dik wief, vrouwe, mens is nog opge-
geven:

dikke meuje: hks, hol
dikke tante: hel, ols
dikke motte: raa
motte: bor
dikke ploffe: goo
plof(fe): tub, wrd
dikke tonne: nls; dicke Tunn: noh
ton(ne): hdb, nls, ssv
dikke triene: win
dikken fossen: vrz
beste moeke: rij
moeke: hdb
schommelkonte: ols, wij
fleenke gojje: rij
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klean belske, klaen belske: dka
opgebloazen matrone, opgeblaozen
matrone: hdb
opgezet mense: hol
blodderig mense: hol
zobberige/ sobberige vrouw: bab, stp,
vrz
preaimotte, praeimotte: rij
möllenpeerd: zwo

Sobberig: onnatuurlijk opgezet dik (stp).

DIKKE, ZWARE MAN

vetzak: daf, ens, has, hdb, kam, olm,
omm, sib, wij, win, zwo
vetlappe: daf
vette tonne: hdb
tonne: hdb, stw
papzak: daf, hdb, hks, ols, raa, vrh, zwo
dikke(n) papzak: dev, hol
dikzak: ent, hel, nht, noh, ols, sib, whr,
wtm
dikbalg: hdb, vrz
dikboek: kam
dikbuul: hdb
dikke poesterd: hdb
dikke prosse: amt
opdrachtige(n) kerel: rij, ssv, tub
opgebloazen kerel, opgeblaozen kerel:
bor, los
opgedreagen ei, opgedraegen ei: mar
rume kerel: eml
zobberige/ sobberige kerel: bab, vrz
somperig dikke kerel: nls
blodderige kerel: nij, rij
pludderige kerel: uls
plotterige kerel: wrd
blotterige kerel: wrd
kanon: nls

I-j is lillijk van dekkigeid (gmd).

MAN OF VROUW ZONDER LICHAAMS-
KRACHT

slapjanus: daf, dhm, dka, ent, goo, has,
hdb, hol, los, olm, ols, ssv, vrh, wij, wrd,
zwo
slapjoanus, slapjaonus: blz
slappe janus: nht
slappe(n) tinus: amt, dka, ens, glb, hei,
hks, mar, nht, nls, rij, sib, ssv, stw, vas,
wij
slappe dweile: dev
schlappe Loere: sch
slappen piemel: hol
slappeling: blz, dev, dlt, ens, kam, nij,
stw, tub, whr
slokke buis: hdb
spierloze(n): dhm, nij, omm, sib
vaatdook: bor; vaatdoek: kam
drieteldoek: bab
wasscheldook: die
doetje: nij
minnig meinze: wan
papiermöle: nls
papzak: zwo
sloadubbel, slaodubbel: hks

Den is slok (ook slap na ziekte) (grb);
den is zo slap as een wasseldoek (grb);
ie is zo slok (hdb); din is zo slap as een
wasseldoek/wasselappe/vazeldoek
(hdb); din is zo smeu (hdb); slap as een
wasseldook (hol); hie is zo slap as ’n
wasseldoek (nij); hee heff nichs üm to
to setten (eml); zo slop as un schöttel-
doek (sjk); gin pik in de mouwe (raa); he
heff niks totosetten, he kann et nich
vullhollen (uls).

LENIG

zwak: alm, amt, bat, bor, dhm, die, dka,
dlt, ens, ent, glb, hel, mar, nij, ols, oot,
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rij, tub, vas, vrz, wrd
zwak in de bötte: die, hol
smeu: bab, blz, daf, dhm, ens, gie, grb,
has, hdb, hei, hel, kui, nij, nls, olm,
omm, stw, vol, vrh, wan, whr, wrd, zwo;
smeuj: stp
smeu in de botten: hdb, sjk
smeu in het kruus: win
smoa, smao: gmd, kam
lenig: alm, amt, blz, dev, dlt, raa, nij
drömachtig: sch
slok: ols, wij
slank: uls, wtm
spits: los
vlerig: gmd
vlege zwak: vrz
verig: vrz

soepel: dev
endig: stp
lös in de spieren: zwo

Zo zwak/smeu as een:

twieg: bab, bat, gmd, grb, hdb, hei, nij,
nls, rij, sjk
wier [twijg, wilgentak]: alm, ssv; wie:
die; wer: dka, tub
zwöppe: wrd
Katte: uls

Din zit niks in de weg (dhm); geen bot-
ten in ’t lief (nht); hee hef niks in de
weg zitten (bor, ssv).
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LICHAAM

lief: amt, bor, daf, dev, die, dka, dlt, ens,
gie, glb, gmd, goo, grb, has, hdb, hel, hks,
kam, los, mar, nht, nij, nls, ols, omm,
oot, raa, ssv, stw, tub, uls, vas, vol, vrz,
wan, whr, win, zwo
lichaam: bab, bat, dka, dlt, eml, hel, hks,
kam, nij, noh, sch, sib, uls, vas, vrh, wij;
lichem: blz, dhm, ent, grb, hdb, hei, hel,
kam, kui, olm, omm, rij, stp, stw, vol ;
lechem: gmd
Lieke: wtm
hoed: alm, bor, die, ens, ent, hel, hol,
mar, raa, rij, sib, vrh, vrz, whr, wrd
d’oed: stp
pokkel: alm, grb, hdb, stp, nij
rakker: nij
rakke(r)t: hdb, hel, wrd
peinze: wan
balg: stp
butte: wrd
postuur: amt

Pien in de hoed (gammel), alles dut mie
zeer (hei); sloerig in de/’n rakke(r)t: niet
goed voelen (hel, hdb, wrd); ie mot lief
en zeel bie meka holden (dka); oons Jan
was nich good in de hoed (ziek) (dlt);
sloerig in het lief. Het lief dut mie an
alle kaanten zear. Het hele lief dut mie
zear (nij).

NAAKT

nakend: algemeen; näkend: hei, ols, wij;
neakend, naekend: gie, gmd, stp, stw;
noakend, naokend: blz; naakt: dev, sib,
vas; nakt: wtm
bloot: alm, hel, vas, win, wrd; bloat,
blaot: daf, dka, eml, oot
in adams kostuum: amt, olm
in eva’s kostuum: amt

helemaal naakt:

spiernaakt: algemeen
poedelnaakt: grb, hdb, kam, nij, rij, wan
piemelnaakt: die, hol
pierlanakend: daf
prenekenakend: hol
spleenternakend: ssv
kaalnakend: rij
splitternakend: eml

N.B. voor de samenstelling met spier- wordt
doorgaans -nakend gebruikt, voor de
samenstelling met poedel vaker –naakt.

Bloot (in Twente ook bloat) kan ook beteke-
nen: weinig kleren aan hebbend.

In de blote jörk noar de kärke (met
mooi weer zonder jas) (hei); “Wat loop
ie d’r bloot bie” (naar de temperatuur te
weinig kleren aan) (die); ie mag oe nig
te vrög bleuten (in het voorjaar niet te
vroeg minder aandoen) (hks); bloten
kop (zonder hoofdeksel) (bor); hee
zwöm in de blote hoed (hee har wah ’n

Het lichaam
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zwempak an) (ens); blote arme - geen
lange mouwen, blote bene - geen kou-
sen/panties aan. Zee löp met het blote
gat - korte rok aan hebben (dhm); de
stroatenmakers, bouwvakkers warkt
biej de zommerdag in de blote hoed
(ontbloot bovenlichaam). In de blote
basse: vrijwel naakt (wrd); ie stund in
zien blote onderbroek:  alleen onder-
broek aan (omm); wie mochen in de
joaren 60 van de veurige eeuw nich met
bloate aarms noar school (los).

HUID

vel: bab, bat, blz, daf, dev, dhm, dka,
eml, ens, glb, gmd, goo, grb, has, hdb,
hei, hks, hol, kam, kui, los, mar, nht, nij,
nls, olm, ols, omm, raa, rij, sch, sib, sjk,
ssv, stw, vas, vol, vrh, vrz, wan, whr, wij,
win, wrd, wtm, zwo
hoed: alm, amt, bor, die, dka, dlt, eml,
ent, goo, grb, hdb, hel, hol, los, nij, noh,
oot, raa, sch, sib, ssv, tub, ols, vas, vrz,
wtm; d’oed: stp; huud: daf, gie, sib; uud:
gie, wan; huid: dev

MOEDERVLEK

modervlek(ke): alm, amt, dev, dhm, die,
ens, ent, hol, ols, tub, wij;
moedervlek(ke): bab, bat, blz, bor, daf,
dka, gie, grb, has, hdb, hei, hel, win,
kam, kui, mar, nij, nls, noh, olm, raa, rij,
sib, sjk, stp, vas, vol, vrh, vrz, wan, whr,
wrd, zwo; moedervläkke: gmd; 
moevlekke: nij
Muttermal: sch, uls, wtm; Modermoal,
Modermaol: noh
roestplekke: has
Lewerfleck: noh, wtm
doodstip: ens

Je na Grösze: brunen Plakken, brunen
Stipp; allgemein wie hd.: Muttermal;
gelegentlich auch: Modermoal oder
Muddermoal (Lehnübersetzung) (uls).

ADER 

oader, aoder: alm, bab, blz, bor, dka, dlt,
ens, gie, glb, goo, grb, hdb, oot, ros, sch,
sib, ssv, stw, tub, vol, wan, whr, wrd;
ader: dlt, dev, olm, win, zwo; oder: vas
oarder, aorder: nij, omm, vrh
oar(e), aor(e): amt, bat, daf, die, ent, hel,
hol, nij, nls, ols, omm, raa, rij, ssv, stp,
wij, wrd; ore: gmd, hdb
bloodoader, bloodaoder: amt
bloedoar(e), bloedaor(e): amt, daf, dhm,
has, hei, hks, mar, nht, nij, vrz; bloedore:
sjk, vrz
bloedvat: kam

BLOED 

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

Met een lange oe-klank (dhm, gie, has,
hdb, hei, nij, olm, stp, vol, wan, win).

GERAAMTE

geraamte: alm, amt, bab, bat, daf, dev,
dhm, dlt, ens, grb, hdb, hel, kam, kui,
omm, sib, sjk, vol, vrh, vrz, wan, win,
wrd; geroamte, geraomte: blz; 
gereamte, geraemte: gmd, stp, stw;
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geräämte: hei, ols, raa, wij; Geraamsel:
eml, uls; Geramsel: noh
Gerippe: wtm
gestel: los
Knockengerüst: sch
but(te): bor, dka, ens, ent, grb, hel, hks,
oot, rij, tub, vrz; botten: bht
bottenkaste: nls, ols
butweark, butwaerk: ssv
bottenzak: nht
ribbekaste: dev, has, hol, vrz, whr; 
ribbekaaste: gie
skelet: blz, dev, die, glb, hdb, kam, mar,
nij, nls, sib, zwo; schelet: amt, dka
rompe: kui

Stripdeerne dè te weit ging! (amt).

BOT

bot: algemeen; but: sib; Butt: eml, sch,
uls, wtm
been: nht; bien: omm
knökkel: amt

Vereinzelt auch Knokken (von hd.
Knochen “verniederdeutscht”) (uls).
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HOOFD

heufd: amt, bab, bat, daf, dev, dhm, die,
dka, dlt, ens, glb, goo, grb, hdb, hei, hks,
hol, los, nht, nij, nls, olm, ols, omm, oot,
raa, sib, tub, vas, vrh, vrz, whr, win;
eufd: gie, gmd, has, kam, sjk, stw, vol,
wan, zwo; heuf: amt, goo, hel, mar, wij;
heuwd: alm, ent, rij, wrd; hoofd: kui,
uls; oofd: blz
kop: alm, amt, bab, bor, dhm, dka, dlt,
eml, ens, glb, goo, grb, has, hol, los, mar,
nht, nij, nls, noh, rij, sjk, ssv, stp, stw,
tub, vas, vol, vrh, vrz, wan, whr, wij,
win, wrd, wtm, zwo; Köpp: sch
benette: rij
härsens: wij
kanis: nij
keaje, kaeje: rij
tönnies: nij

Over het algemeen wordt kop gezien als het
ruwe woord, en is heuf(d) wat netter.

Een groot hoofd is een Kopp as nen Bulle
(uls); nen kop as ne bol (vas); een kop as
een tuunaemer (dik hoofd) (gmd).

WATERHOOFD 

waterhoofd: algemeen
waterkop: alm, stp, tub

SCHEDEL

schedel: amt, bat, dev, dka, dlt, gie, has,
mar, olm, raa, sjk, wan, wij; skedel: blz,
gmd, vol
Schädelknocken: sch
schedeldak: grb
dak: los
hersenpan(ne):  amt, daf, die, dka, ens,
hks, hol, nls, vas, wij, wrd
koppanne: kam
panne: gie
hassens: ent
plette: amt, ols, omm, vrh; plet: alm, glb,
los, ssv; plätte: vrz; platte: hdb, vrz;
plaat: alm
Dätz: wtm

Het woord plette kan ook het (kale) voor-
hoofd aanduiden.

De schedel gebruikt men pas na mens-
kunde op school (nls); de plet is bloots
bot. De plet is ’m nog nich toowassen
(fontanel) (ens).

VOORHOOFD 

veurhoofd: algemeen; vuurhoofd: dhm,
ent, mar, vrz, wrd
veur de kop: nht
plette: alm, die, ent, hel, hks, hol, mar,
nij, ols, omm, rij, whr, wrd; plet: bor,
ens, glb, los, oot, ssv, tub, vas; plätte:
grb, hei, hel, raa, vrz; platte: dhm, hdb,
nht
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veurplette: nij
panne: ols
steern: goo

ACHTERHOOFD 

achterhoofd: algemeen
achterkop: hel, los, ssv, stp, tub
achter op ’n kop: glb, nij
van achteren: nht

HERSENS 

hassens: alm, amt, dhm, die, ent, goo,
hdb, hel, hol, los, mar, nht, nij, nls, rij,
vrh, vrz, wan, wrd; assens: kam, sjk;
hasses: alm, nij, oot; harsens: bab, bat,
ens, grb, hdb, hks, olm, omm, sib, whr;
arsens: blz, gie, has, stw, vol; hässens:
daf, ols, raa, vrz; härsens: hei, vrz, wij;
ärsens: gmd, zwo; hessens: amt, bor,
dka, glb, ros, ssv, stp, tub, vas; hersens:
dlt, dev, win
vestaand: nij; Vestand: sch
Bragen: sch

HAAR

(h)oar, (h)aor: algemeen; (h)oor: amt,
dev, dhm, gmd, sjk, vol, vrh, vrz, wtm;
öör: zwo

KRUIN

krone: amt, daf, dev, dhm, gie, hdb, hei,
hel, hks, hol, kam, mar, raa, rij, sib, vol;
kroon: amt, ens, vrh, whr; kruin: bab,
bat, blz, dev, dka, dlt, kam, nht, ols, wij;
kruun: daf, los, nij, omm
krune: hdb, wan, win; kroene: gmd, hel;

kroune: vrz
kruuntie(n): bab; kreuntje: bor; kreun-
tie(n): has, hel
kroes: nij
weerbössel: dka, eml, sch; wierbössel:
stp; wierbözzel: grb; wearbössel, waer-
bössel: wrd
weerstrubbe: die; wierstrub(be): ent, glb
dreaiborstel, draeiborstel: olm; 
dreiborzel: kui
bössel: ssv
dreikolk: nls
dwarrel: stw; dwirrel: amt
waarvel: stw
Dätken: wtm
spring: nij
ster: los

De woorden dwarrel en weerborstel zijn
ook in gebruik voor een valse kruin. In dat
geval kan men ook kroon, kruin etc. vooraf
laten gaan door valse of dubbele.

SLUIK HAAR

sluuk haar: bab, bat, has, hdb, kam, kui,
los, olm, ols, sib, sjk, stp, vol, wan, whr,
win, zwo; sloek haar: amt, bor, die, gmd,
hol, rij, stw, tub; sloeg haar: gie; sloekig
haar: rij; slukerig haar: nij
statterig haar: grb, hdb, nij; stätterig
haar: daf, hei, nls; stetterig haar: dka,
stp, wrd
slaterig haar: vas
glad haar: eml, ens, hol, noh, omm, raa,
sch, uls, vrz
rech(t) haar: daf, dka, goo, hdb, nht, vrh
steil haar: dev, glb, hdb; stail haar: vrz;
steal haar, stael haar: rij
slap haar: dhm, ens, mar, nht
vlashaar: alm, hdb, hol, hks
slicht haar: uls, wtm
varkenshaar: sib; vearkenhaar,
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vaerkenhaar: ssv
liek haar: dlt

De aanduidingen steil haar en varkens-
haar worden ook wel gebruikt om borstelig
haar aan te duiden. Het meest gebruikelijk
is dan echter bö(r)stelig haar. Verder is nog
opgegeven:

wiederig haar: hdb

Bij zeer kort haar spreekt men over
stek(k)elhaar, ste(k)kelties etc. of:

stoppelhaar: eml, mar, uls

KRULLEND HAAR

krul(lend) haar: algemeen
krulderig haar: gie, grb, kui, nij, olm, stp,
vrh; krullerig haar: dev, hel; krulliger
haar: kam
kroes haar: amt, dka, goo, hdb, noh, sch,
win, wtm

KUIF

toef: alm, amt, bat, bor, dhm, die, dka,
dlt, ens, glb, goo, grb, hdb, hel, hks, hol,
mar, nij, nls, oot, raa, rij, sib, ssv, uls,
vas, vrz, wrd
kötteltoef: rij
toefte: has, sjk, vol
toefie(n): bab, vol, vrh; tufie(n): dhm,
gmd, hei, hel, nht, nij, ols, omm; tuufke:
dka, glb
kuif: amt, bat, daf, dev, dka, grb, hdb,
stp, stw, wan, win; koef: amt, die, hol,
nij, sib, whr; kuuf: los
kuifie(n): hdb, gie, kam, wij; kufie(n):
daf, kui, zwo; kuufjen: blz; kuufke: tub
Kamm: sch

KAAL

kaal: algemeen; keal, kael: gie, gmd,
grb, olm, stp, stw; kääl: hei, wij; koal,
kaol: blz
glad bowen op: dka; glad bovenop: amt,
grb, hdb; glad boavenop, glad baovenop:
daf, die, nij, omm
glad: dka

Kaal als een biljartbal(le), loes, de neten.

Den is het verstaand deur de heure
hennegreuid (amt); ie is deur het hoar
egruujd (omm).

KAAL HOOFD

Naast kale(n) kop, kaal hoofd wordt ook
wel gezegd:

kale(n) knikker: bor, grb, hdb, hol, nht,
stw, wij
kale plet: ssv; kale plätte: nht, vrz
kale klatse: tub; kaalklets: los; 
kale klets: dka, hks
kalen kletskop: hol
kletskop: glb, goo
klets: los
kesekop: olm
kale bleuter: dev
kalen knesterd: ens
biljartbal(le): kam, omm, wij, wrd, zwo
volle maan: dka
Glatze: noh, sch, wtm

GEZICHT

gezich(t)(e): algemeen
angezicht(e): amt, kam, nij
anzeen: glb
snoeten: bor, hks, nij, vas, wrd; 
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snoete: dev, zwo
snuutke: vas
gevret: rij, wrd
bakkes: hdb
tronie: amt
veurgevel: daf

De woorden snoete(n) en tronie kunnen
ook gebruikt worden om een lelijk gezicht
aan te duiden. Andere negatieve aanduidin-
gen voor een (lelijk) gezicht:

gevret: amt, die, ens, hol, wrd
de fret: tub
Fresse: wtm
smoelwark, -werk, -waark, -wärk: blz,
daf, hks, kam, nht, ols, zwo
smoel(e): die, ens, hol, ols, vrh, wij
papsnoete (opgezet gezicht): hei
Pappkopp: uls
Brijgesichte: uls
Brijsnute: uls
äpesnoete: hei; apensnoeten: hks, tub
apekop: dhm
Apengesichte: uls
varkenskop: hks; vearkenkop, vaerken-
kop: ssv
perekop (paardenkop): nls
snuffel: glb
petret: los
kop tachtig: mar
boeskoalkop, boeskaolkop: mar
poesterdien: nls
porum: blz, olm, wrd
(lillijke) postzegel: amt, dev, dhm, vrh
grote plet: dlt
fieselemien: ens
melkmoel: ols

Gesicht as nen kepotten Emmer (eml);
ne kop as nen howpaol (sterk gerim-
peld; een howpaol is een dik stuk hout
waarop takken worden gekort met de
bijl) (alm); een ond zol um er dood

tegen blaffen (has); ij ef een kikker in-
eslokt (has); poesterdien vooral voor
kinderen de er viezig, smoezelig uitzien
(nls).

BAARD

board, baord: algemeen; boord: amt,
gmd, grb, ols, tub, vol, vrh, vrz, wan;
böörd: kam, zwo

BAKKEBAARDEN

bakkebaarden: algemeen; bakbeur: ssv,
vas.
tabaksbeurdjes: amt
tochtlatten: ens, goo, grb, kam, nls
omm, rij, zwo; tochtlätten: ols
tochtlappen: has
kwassies: gie
sikken: nij
weendveren: bor

SNOR

snor(re): algemeen; snorren: amt, bor;
snör(re): gie, gmd, kam, sjk, vol, wan,
zwo; snodden: ens; Snurr(e): eml, uls
S(ch)nurrwitz: uls, wtm; S(ch)nurrboard,
S(ch)nurrbaord: noh, uls; Schnorrewitz:
sch
knevel: bat, dev, hks, los, nls
deurmattie: hdb

Snorre als ne schoonborstel (verwaar-
loosde snor) (hks); hee is oart roew oon-
der ’n neuze (rij); knevel: punten iets
omhoog gedraaid (nls).

Snorren worden genoemd naar hun vorm
(puntsnor, borstelsnor en ook druipsnor en
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hangsnor) of naar Duitse staatsleiders die
een bepaalde snorvorm droegen: keizer
Wilhelmsnor, Hitlersnor.

SLAPEN

sloapen, slaopen: algemeen; Schläfen:
sch
dun-engen: dhm, eml, ens, hdb, hks, hol,
mar, nij, rij, uls; dun-eggen: alm, bor,
hdb, vrz; dunheggen: dlt; dun-eagen,
dun-aegen: gmd; dunhei: glb

Eankelvoald: dun-egge (dunne kant)
(ens).

OOG

oog(e): algemeen; oag(e), aog(e): dka, dlt,
eml, los, oot, sch, ssv, tub, uls

Uut de döppes kieken (hol); de döp (plat
voor ogen) (alm); plat dialect, de döp-
pers. Kiekt dan ok better oet oene döp-
pers (die).

oogleden: 

döppe: hks
gordienties: hdb
ooglieren: vrz
Oagendeckel, Aogendeckel: sch

wimpers:

oagenwimpers, aogenwimpers: los
weempels: dka
ogenbleenden: wrd
oagenbrennen, aogenbrennen: tub

WENKBRAUWEN

wenkbrauwen: bab, bat, daf, dev, dka,
gie, goo, grb, has, hdb, hei, hel, kam, kui,
los, mar, nls, olm, ols, omm, raa, vol,
vrh, vrz; weenkbrauwen: alm; 
wenkbroawen, wenkbraowen: stw;
wenkbröa, wenkbräo: rij; wenkbroan,
wenkbraon: stp
ogenbrauwen: hks, nht, noh, sch; 
ogenbreeuwen: dlt; ogenbroan,
ogenbraon: ens, hol, ols, rij;
ogenbrea(ne)n, ogenbrae(ne)n: bor, mar,
ssv, uls; ogenbrennen: amt, tub, vas;
ogenbrenen: amt, glb; ogenbrende: 
ent; ogenbroenen: eml, wrd, wtm
ogenhoar, ogenhaor: nij
bö(r)ssels: hdb, nij, wrd
ogenbö(r)ssels: die, ens, wrd

WANG

kin(ne)bak(ke): alm, amt, die, dka, dlt,
eml, ens, ent, glb, hks, hol, oot, tub, uls,
vas, vrz, wrd; kennebakke: mar, rij;
kjennebakke: vrz
bak(ke): bor, ens, los, noh, sch, wtm
kiw(we): alm, hol
koon: nht, wan
wang(e): algemeen.

Een kuiltje in de wang heet kuulke,
kulegie(n) etc., en verder:

Gröbken: sch, wtm

NEUS

neus, neuze: alm, amt, bab, bat, blz, daf,
dev, dhm, die, ent, gie, gmd, goo, grb,
has, hdb, hei, hel, hks, hol, kam, kui,
mar, nht, nij, nls, olm, ols, omm, raa, rij,
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sib, sjk, stp, stw, vol, vrh, wan, whr, wij,
win; nös(se): dka, dlt, eml, ens, glb, hks,
los, noh, oot, sch, ssv, tub, uls, vas, wtm,
zwo; nueze: vrz, wrd

Nöse (Needergroafschup), Nösse
(Nothoarn) (noh).

Een grote neus wordt algemeen kokkerd of
kökkerd genoemd.

Veel aanduidingen voor de neus of een
bepaalde vorm van de neus komen ook in
het Nederlands voor (wipneus, haakneus,
haviksneus etc). Andere bijnamen voor de
neus:

dompe: gie, gmd, has, vol
snotdompe: has

Dompe: minder netjes (gmd), grote neus
(vol).

SPROETEN

sproeten: algemeen; spruten: kui, olm,
sjk; Sprotten: eml, noh, uls
strontsputters: alm
dreksputters: rij
zönnevlekskes: bor
Flegenschett: wtm

Sproeten in samenstelling met zom(m)er-
(algemeen), zunne- (eml, gie, nij), mei-
(gie, sjk). Een gezicht met veel sproeten is
een sproetenkop, sproetengezicht of een:

kootei: sjk
roestkop: has

OOR

oor, oar, aor: algemeen

Het oorlelletje wordt lel(le)ke, lellegie(n)
etc. genoemd, en verder:

Oorläpken: eml, noh, sch, uls, wtm;
Oarläppien, Aorläppien: eml

MOND

mond: bab, bat, blz, daf, dev, dhm, die,
gie, gmd, goo, grb, has, hdb, hei, hel, hol,
kam, kui, raa, nht, nij, nls, olm, ols,
omm, sib, sjk, stp, stw, vol, vrh, wan,
whr, wij, win, zwo; mongd: vas; moond:
alm, amt, dka, ens, glb, hks, los, mar,
oot, rij, ssv, tub, vrz, wrd; moend: bor;
mound: dlt; Mund: eml, noh, sch;
Mound: uls

Andere, vaak negatieve aanduidingen voor
de mond:

bek: algemeen
bekstuk: hei
snoete(n): alm, dhm, eml, glb, has, hdb,
hol, sch, stw, uls, vas, vrh, wij, wtm
snater: bat, dev, dhm, ens, hol, olm,
omm, wrd
snavel: bat, dev, tub
Snabel: sch
snuffel: daf, has
snufferd: sib
waffel: amt, blz, ens, glb, goo, hdb, hol,
kam, mar, omm, sjk, vas
tater(d): has, wan, whr, wrd
kwebbel: amt
klep(pe): bor, goo, hdb, nht, nij, rij
menaziekleppe: nij
scheur(e): goo, hdb
sloekerd: alm
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tochtgat: hdb
gaperd: die, glb, hdb, nht, omm, rij, sib,
vas, vrh
smoel(e): bab, daf, gmd, sjk, kam, kui,
los, nij, nls, omm, whr, wrd, zwo
muil: bab; Muul: eml, uls
gevret: amt, dev; gevrit: amt; vret: tub
kawwaw: ens
rattat: nij
wagenschure: amt
heujschure: ols
hapschere: ols
luidspreker: tub

LIP

lip(pe): algemeen

VERHEMELTE 

gehemelte: alm, bab, bat, bor, dev, die,
ent, gie, glb, goo, grb, hei, hel, hks, hol,
kui, los, mar, nht, nij, ols, omm, oot, raa,
rij, sib, stw, vrh, vrz, wan, whr, wij, wrd;
ge-emelte: blz, has, kam, vol; 
gehemmelte: dka, dlt, ssv, vas; 
verhemelte: amt, dev, dhm, dlt, nij, tub,
vrz, win; veremelte: zwo
goagel, gaogel: bab, dhm, die, ens, hdb,
hei, hel, omm, rij, whr; göagel, gäogel:
hks, ros; göargel, gäorgel: bor
goavel, gaovel: gmd; goavelte, gaovelte:
sjk, stp; gehoavelte, gehaovelte: nls
Goammen, Gaommen: sch
Holle van de Mund: eml

TONG 

tong(e): algemeen
learen lappe, laeren lappe: nij
lappe vleis: nij

TANDVLEES 

tandvleis: alm, bab, bat, blz, bor, dhm,
gie, grb, has, hdb, hei, hel, hks, kam, los,
mar, nij, nls, olm, ols, omm, oot, raa, sib,
sjk, stp, stw, wan, whr, wij, win, zwo;
tandvlees: amt, dev, dka, dlt, glb, oot,
sch, ssv, tub, vas, vrh; tandvleas, tand-
vlaes: hol, nht; tandvleais, tandvlaeis:
ens, ent, rij, wrd; taandvli-js: gmd;
toandvläis, taondvläis: vrz
goagel, gaogel: vrh; göargel, gäorgel:
glb; Gagel: eml; Geagel, Gaegel: eml

TAND 

taand: algemeen; tand: bat, dev, die,
eml, goo, has, hei, kam, ols, sib, wij, win,
zwo; toand, taond: vrz; Taan: sch

SNIJTAND 

snietand: amt, bor, dev, dhm, die, dka,
dlt, ent, gie, glb, gmd, grb, has, hdb, hei,
hel, kam, los, mar, nht, nij, nls, olm, ols,
omm, oot, raa, sib, sjk, stw, tub, vas,
wan, whr, wij, win, wrd; sniejtand: bat,
hol, ros, ssv, vrh; sni-jtand: zwo; 
snijtand: blz, eml, vol
Schniedetaan: sch
veurtand: eml, nij, omm
vuurtand: ens, kui, mar, rij, vrz

Een hoektand is een (h)oektand, hook-
taand, of een:

ogentaand: hel; oagentaand, aogen-
taand: ens
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MELKTAND 

melktand: algemeen
zoegtaand: grb

KIES 

koeze: bab, dhm, die, eml, ent, gmd, goo,
grb, has, hdb, hei, hel, hks, kam, nij,
olm, ols, omm, raa, stw, rij, sib, sjk, tub,
vol, vrh, vrz, wan, whr, wij, wrd, zwo;
koes: dlt, glb, los, vas; koez: bor, oot;
kieze: kui, ols, win; kies: bat, blz, dev,
dlt; kuze: gie, nls, stp
koezentand: amt, dka, ens, hol, mar,
nht, ols, rij, ros, ssv
Bakkentaan: sch

De verstandskies heet versta(a)ndskies, of:

taand van ’t verstaand: amt, ens, rij, mar
verstaandtaand: nij; verstaandstaand:
ssv
Weisheitstaan: sch

TANDEN WISSELEN 

(tanden) wisselen: amt, bab, bat, blz, bor,
dev, dhm, die, dka, dlt, gie, glb, gmd, grb,
has, hdb, hei, hel, hks, hol, kam, kui, los,
nht, nij, nls, olm, ols, omm, raa, ros, sib,
sjk, stw, stp, vol, vrh, wan, whr, wij, win,
zwo; (tanden) wesselen: alm, amt, ens,
glb, hel, hol, mar, rij, sch, ssv, tub, vas,
vrz, wrd 

GEBIT 

gebit: algemeen
tanden: die, eml, goo, hel, hks, hol, mar,
nht, nls, omm, rij, vas, vrh, vrz

KUNSTGEBIT 

kunstgebit: bab, bat, blz, bor, dev, die,
gmd, grb, has, hei, hol, kam, kui, nht,
nls, oot, sib, sjk, stw, wij, win, zwo;
kunsgebit: ent, gie, ols; keunstgebit: dlt,
ens, olm, omm, tub, vas, vrh, vrz, whr;
keunsgebit: amt, dhm, glb, hel, hks,
mar, nij, ssv, wrd; kuunstgebit: bab, los;
kuunsgebit: stp; kuinstgebit: ros;
Kunstgebitt: sch
keunsttanden: alm, ens, rij; kunsttanden:
kam, nht
valse tanden: dev, die, hdb, nij, vrz;
vaalske taanden: rij; vals gebit: hdb, wij
nij gebit: hol
ni-je taanden: hol
gebit: goo, hdb, mar, nij, vrz
taanden: gmd
bikkels: wrd

BEUGEL 

beugel: algemeen; beuigel: stp; buegel:
vrz; bugel: amt, ens, ent, glb, wrd; 
böggel: dka, ros, sch, tub, vas

KROON 

kroon(e): algemeen; kroene: gmd, omm;
kroen: vas; kron: dlt; krönne: rij;
kroune: vrz

KIN 

kin(ne): algemeen; keen: los

Een onderkin: nen kwekkel (ens).
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ONDERKAAK 

onderkaak(e): alm, bab, bat, dev, dhm,
dlt, grb, has, hdb, hel, hol, kam, kui, los,
nij, nls, omm, raa, ros, sib, sjk, ssv, stp,
vas, vol, vrh, wan, whr, zwo; 
oonderkake: amt; eunderkaak: vrz;
onderkäke: gmd, hei, ols, wij; 
onderkeake, onderkaeke: goo; 
onderkoak(e), onderkaok(e): blz, gie,
olm, stw
oonderkiwwe: wrd; onderkieuw: glb;
Underkiefer: ens
kiwwe: rij; kiwwen: mar; kieuwen: bor,
nht
onderkin(ne): hel, tub; oonderkinnen:
amt
kinnebak: ens, omm; kinnebakken: hdb
Kinlade: sch
oonderbek: amt, ssv
onderkleppe: die
kleppe: die
Unnermund: eml
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HALS 

hals: alm, amt, bab, bor, daf, dka, dlt,
goo, hdb, hei, hel, mar, nht, nij, nls,
omm, ros, tub, vrz, wij; als: dhm, stp;
haals: rij, wrd
halsgat: die, ens, hks
kele: has; keel: bab, blz, gmd, vol; kel:
bor, ens; keale, kaele: bat, daf, hei, ols,
wij; kjalle: vrz
keelgat: wan; kelgat: ens
sloeke: amt, hei, omm; sloek: ens, glb,
mar, rij, ssv
sloekerd: hdb
strotte: bab, daf, has, hdb, hel, kam, kui,
nij, ols, omm, stw, wan, wij, wrd; strot:
amt, bor, gmd, hks, stw, vas

Bijv. moeder tegen kind: “pas op, krieg ’t
mär niet in de hals” als het kind iets in
de mond steekt (wij); a-j oe versloekt,
krie-j het etten in het zeunse (zondag-
se) haalsgat (dat je niet zo vaak
gebruikt) (wij).

NEK 

nek(ke): algemeen; nekken: dhm, die,
glb, hks, hol, mar, nij, ros; näkke: gmd,
grb, vrz; nak: dlt; nakke: eml, hdb; 
nakken: ens, los, sch

SCHOUDER 

scholder: bab, bat, dev, dhm, gie, glb,
hks, goo, grb, hdb, hei, hel, nht, nij, nls,
olm, ols, omm, oot, raa, ros, vrh, vrz,
wij, win; skolder: gie, gmd, has, kam,
nij, sib, sjk, stw, vol, vrh, wan, whr, zwo;
schoolder: amt, bor, die, dka, hks, hol,
los, mar, wrd; skoolder: ens, ent, rij;
scholde: alm; schoalder, schaolder: stp;
skoalder, skaolder: ens; schoulder: dlt;
skouder: blz, kui; schoeder: amt;
Schulder: sch; Schuller: eml; scholler:
ssv; scholle: vas; scholer: tub
schoeren: amt
schocht: los

OKSEL 

o(o)nder de/’n arm: alm, bab, blz, dhm,
die, eml, ent, gmd, hdb, hel, hol, kam,
los, mar, nht, nij, nls, ols, omm, rij, sjk,
ssv, stp, stw, tub, vrh, vrz, wan, wij, wrd,
zwo
holde onder ’n arm: amt; hölte onder ’n
arm: hks
aarmholte: glb
aarmkoel: bor, ens
oksel: amt, bat, blz, bor, dev, dlt, gie,
goo, grb, has, hdb, hei, kam, kui, nij,
olm, ols, raa, sib, sjk, vas, vol, wan, whr,
win, wrd, zwo; Acksel: eml
Achselhöhle: sch

Oksel is een modern woord (gmd).

De romp en de hals
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BORST 

bös: alm, amt, ent, goo; böst: bor, dka,
los, nls, oot, ssv, stp, tub, vas, vol, wan;
börst: dlt, ens, gmd, kam, ros, sjk, zwo;
böste: dhm, eml, grb, hdb, hei, hel, hol,
mar, nht, nij, ols, raa, rij, vrh, wij, win,
wrd; börste: daf, omm, sib; björst: vrz;
bos: glb; bost: kui, has, sch; bors: die;
borst: bab, blz, has, olm, stw, vrh, whr;
boste: bat, mar; borste: dev
böstkaste: bab, hol, nht; boskaste: raa;
bostkaste: hks; borstkaaste: gie; 
borskaste: die
ribbekaste: hol; ribbekas: glb
kasse: die

VROUWENBORST 

Voor één borst van een vrouw kunnen de
woorden bös, böst etc. (evt. in combinatie
met: vrouwen-, van ne vrouwe o.i.d.) wor-
den gebruikt. Andere woorden daarvoor zijn:

titte: bab, daf, die, goo, grb, kam, nij, ols,
omm, raa, rij, sib, vol, wan, whr, wij,
win; tit: alm, ens, los, ssv, zwo; tiet: olm,
zwo
memme: goo; mem: ens, zwo

De woorden tit(te) of tiet en mem(me)
worden tegenwoordig als onfatsoenlijk
beschouwd, maar waren vroeger normaal.

Vrogger heulen ze een kind vake lange
an de börste, det wol wei-s as veurbe-
hoedmiddel wärken, as zo’n kind dan à
lopen kon, kwamp het soms as e zin
had bie moe lopen en vreug dan:
“mamma titte hebben?” (daf).

Voor de beide borsten samen kan men de
bovenstaande woorden (ook borst) in het

meervoud nemen. Verder kan nog worden
gezegd:

veurkom(m)en: dka, dlt, grb, hks, los,
nht, nij, nls, ols, raa, sjk, tub, vrh, wan,
whr; vuurkom(m)en: alm, amt, bor,
die, ens, hol, rij, ssv; vuurkwommen:
vrz
boezem: dev, has, nht, wan; bozem: die,
vas
böswerk; amt
gemoed: vrh
grei: ssv

Spottende bijnamen en uitdrukkingen voor
grote borsten:

fleenken bus hoalt vuur de duur: ens;
flinken bos holt veur de deure: goo;
beste bos (h)olt veur de deure: wij, zwo;
dikke bos holt veur de deure: dev; 
grote bos holt veur de deure: win; 
beste takkebos veur de deur: hks
groten bos veur het hoes: dka
grote stoepen veur het huus: vrh
beste teunebanke: wij
beste veurgevel: gie, wij
joekels: has olm, ols
joekels in de bloeze: grb
grote Molkerei: sch
groot melkfabriek: bab
melkfabriek: has, mar, sib
fabriek: vas
melkbussen: nij
gear, gaer [uier]: hol; geer: dka; gier:
whr
groot geer: goo
hanggeer: die
grote koplaampen: alm, ent
koplaampen: nls
bumpers: nls
flink wat onder het jak: grb
völle in de voering: raa
heel wat stoete in ’n weenkel: rij
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fleenk wat achter het vestje: rij
paar beste peunders der veur: hks
bijzettoafelties, bijzettaofelties: sjk
bloemkolen: nij

Net als het laatste woord zijn de spottende
bijnamen voor kleine borsten vaak aan eten
ontleend: twee erwten (minder vaak:
krenten) op een pla(a)nkie, pannekoe-
ken, spiegelei. Verder nog:

geitebössies: nls
nöttendöpkes: die
schöttelties: wan
striekplaank: bor
nig wat in ’n zelen: tub

TEPEL 

tepel: bab, bat, blz, bor, dev, dhm, dka,
dlt, ens, gie, goo, grb, hdb, hel, , kam,
kui, mar, nht, nls, olm, ols, oot, sib, sjk,
stp, vol, vrh, wan, whr, wij, win, wrd,
zwo; teppel: alm, amt, die, eml, ent, hol,
nij, omm, rij, wrd; tjäppel: vrz
tit: dka, dlt, glb, hks, los, tub, vas; titte:
amt, hei, nht, nij, olm, raa
spön: hks, ssv; spönne: amt; spene:
amt, die; speune: olm
pappe: bab, has, hel, omm, nij; pape:
kui, nls; peppe: raa; päppe: gmd
knöppien: ols
Boastwoarten, Baostwaorten: sch

Pappe en peppe golden soms als onfat-
soenlijk.

Heel vroeger werd wel het woord peppe
gebruikt, nu ook nog foppeppe (stp);
spön is tegenwoordig minder fatsoenlijk
(hks); an de pape: aan de borst (nls).

Een kind zogen heet algemeen (an) de borst

doen/doon/hebben/leggen, of de borst/tit
geven. Verder nog:

de pappe/päppe geven: bab, gmd, wan
an de pappe leggen: omm
a(a)nleggen: dka, rij
kind voaren, kind vaoren: oot, ros, wrd
voeden: dev, hdb, wan
zeugen: alm, dlt; zoegen: sib
zoegen loaten, laoten zoegen: hdb
titten: hol

MIDDEL 

middel: alm, amt, bab, bat, bor, dev,
dhm, die, dlt, ens, ent, gie, glb, gmd, goo,
grb, has, hdb, hei, hel, hks, kam, kui,
mar, nht, nij, nls, olm, ols, omm, sjk,
raa, stw, tub, vol, vrh, vrz, wan, whr, wij,
wrd, zwo; millen: amt
middenrif: amt, bor, kui, raa; millenrif: nij
rif: amt
mage: die, goo, has, hel, mar, nht, wan,
win, zwo; maag: sib; meage, maege: gie;
moag, maog: blz
maagstreek: nls, olm, ols; maagstreke:
amt; maagstrek: alm; maagstrikke: amt
taille: bat, dev, hdb, hol, kam, los, mar,
nht, raa, sjk, win, wrd; tallie: vrh; talje:
wrd
knep: dka, dlt, ens, vas; kneppe: grb,
hdb; kneep: lut
pense: goo; peanse, paense: nij
ribbenkas(t): glb, hks
ribbenkorf: hks
lief: stp
leeste: dev
boet: stp
boaven de heupen, baoven de heupen:
hei, nij

De middel (gmd, vol); het is niet exact
aan te geven wat precies de plek van
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het lief is. Vermoedelijk is dit hetzelfde
als de boek (stp).

BUIK 

boek: algemeen; buuk: blz, kui
lief: alm, amt, bor, dka, has, los, mar,
olm, stp, stw, wrd
balg: nij

Spotnamen voor een (dikke) buik:

bier/beerboek: algemeen
balg: amt, bab, bor, dev, dhm, dka, eml,
ens, glb, has, hdb, hei, hol, kam, los,
mar, nht, omm, rij, sjk, ssv, tub, vas, vrh,
vrz, wrd, zwo; balge: stp
peanse, paense: bab, dhm, grb, hdb, hei,
omm, rij, vrz, wrd; peans, paens: alm,
ens, glb, ssv; pease, paese: stp; pense:
dev, die, eml, goo, hol, mar, nht, ols, sjk,
stw; pens: blz, dka, hks, los, nij, zwo;
pänse: has, wij; peens: bor; ponzen: vas
boek as een börgemeester: omm
earpelboek, aerpelboek: rij
kuutboek: kam
boek as een skooierspeardje (hang-
buik): rij
ofdak: goo

Hee hef een best weenter ehad (rij); din
hef een helm in-eslikt (hdb).

NAVEL

naffel: alm, bab, bor, dhm, die, dka, dlt,
eml, ens, ent, glb, goo, has, hdb, hel,
hks, hol, mar, nht, nij, nls, omm, oot, rij,
ros, ssv, tub, vas, vrh, vrz, wan, whr,
win, wrd; näffel: grb, hei; neffel: stp;
navel: amt, bab, bat, dev, hel, kam, kui,
los, nht, nij, ols, raa, sch, sib, sjk, vol,

vrz, zwo; nävel: gmd, wij; noavel,
naovel: blz; neavel, naevel: gie, olm, stw
kuulke: goo
kuultie in ’n boek: hel
spinnekop: nij
knoop: nij

GESLACHTSDELEN 

gemach: gmd, hol, los; gemacht: daf,
zwo, sib, whr; gemachte: grb, hdb, nij,
omm; gemächte: ens, rij, vrz, wrd;
gemecht: alm, dlt; gemechte: glb, ros
gemachelte: wij; gemechelte: ent
gemak: has, ols, raa
gemachtigde: ols
geslachtsdelen: blz, daf, die, ens, hdb,
mar, nij, nls, stw, vas, vol, wan, win;
geslachtsdielen: gmd
geslach: hol
edele delen: bab, wrd
gerei: has, nls, raa
kruus: wan
poasen-en-peenkster, paosen-en-
peenkster: mar
gesleunsterte: rij

Za-k oe van onderen eamen wassen?
(daf); het woord gesleunsterte betekent
eigenlijk ‘slachtafval’, maar wordt ook
wel in dit verband gebruikt (rij).

De woorden gemach(t) etc. worden vooral,
maar niet uitsluitend gebruikt voor manne-
lijke geslachtsdelen. Deze kunnen ook speci-
fiek worden aangeduid met:

klok-en-hamerspel: bab, dka, nls, ols,
omm
(h)amer-en-klokkenspel: die, zwo
klokkenspel: hks
thermostaat: tub
uurwark: hks
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trouwgereedschap: daf, hdb, sib
uwelijksgereedskap: zwo; 
huwelijksgereedskop: nij
gereedschap: nht
spöl: hks; spul: omm
spullegie: nls
gevallegien: vol; gevällegie: daf
ondog: rij
trammelant: nls
Jan-Willem met de knollen: hol

Iemand met een dikke buik heeft het
gereedschap under het ofdak hangen
(nls).

De benaming ondog (ondeugd) is
afkomstig van dit verhaaltje. Er was een
bepaald persoon waarvan bekend was
dat hij moest trouwen (een verplicht
huwelijk door een voortijdige zwanger-
schap van een meisje). Deze jongen
stond in de kleedkamer van de voetbal-
club zich aan te kleden. Op het moment
dat hij daar ongekleed stond, kwam een
van zijn teamgenoten achter hem
staan, pakte hem tussen zijn benen
door bij zijn geslachtsdelen en zei toen
hij het zaakje vasthad: “Jea, doar he-k ’n
ondog wal” (rij).

De delen daarvan heten:

PENIS 

piemel: bab, bat, blz, daf, dev, die, dka,
ens, ent, grb, has, hdb, hks, hol, mar,
nht, nij, nls, olm, ols, omm, raa, rij, vrh,
wan, whr, win, zwo; pimmel: wrd
piemeljanus: hdb
piem: wrd
pier: nij
piephaan: hdb
piekromosie: wan
pieterman: nij, rij

pietie: daf
lul: blz, bab, die, dka, ent, hdb, hei, hel,
hks, kui, nht, nij, nls, ols, omm, oot, rij,
stw, tub, vol, vrh, wan, wij; lulle: daf,
wan, zwo
kul: die, dhm, hel, nij, rij, ssv, vrz, whr
piele: bab, daf, gmd, has, hdb, kui, nls,
olm, sib, stp, vol, wan, wij, win, zwo;
piel: blz, ens, los, omm, stw
pilo: ent
pit: alm, die, grb, hol, mar, tub, vrz
pik: hol, nij, ols, wij
kleine jonge(n): bab, grb, hdb, mar, raa,
vol, vrh, vrz, wan, whr, zwo; 
kleane jongen, klaene jongen: die, hol;
kleane jong, klaene jong: alm, glb;
klene jong: vas
klein jannegie: nls
jonge(n)heer, -hear: bab, blz, nij, sib,
win, wrd
penis: bab, dev, hdb, hei, hel oot, vrh,
wan, whr, zwo
stärt: daf, hei, ols, wij; start: grb, hol,
win
potlood: daf, hdb, rij, ssv
potleudke: ssv
plasser: blz, daf, hdb
plassertie: hdb, wan; plässertie: daf
pisbölke: glb
pismänneke: hol
pisman: alm
herman: rij, vas, wrd
hermänneke: dlt
frits: rij
roepe: bab, grb, hdb
roede: ens
berrebuks: hol, rij
geweer: daf, hol
nachgewear, nachgewaer: rij
fluite: ols
fluitje: nij, rij; fluitie: wij
hearoom, haeroom: nij
zwoager, zwaoger: hdb, raa
zwans: alm, ent, hol
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poal, paol: daf, hks
leuter: sib, vol
veter: nij, rij
lid: dhm, nij
ding: daf
drol: rij
peerd: daf
veugeltie: daf
pegel: omm
sjonas: wrd
snikkel: wrd

Ondeugend rijmpje ook voor Jans - Toe
ik klean was hetten ik Mänske, noen ik
groot ben heet ik Mans, Toen ik klean
was har ’k een zwänske, noen ik groot
ben he-k ne zwans (alm); ’n zwoager ’n
hand geven (hdb).

Uutdrukkingen: à-j de gulpe lös hebt:
oen peerd löp weg, oen veugeltie vlög
vot. As iene een kind met rood haor krig:
hij had roest in zien geweerloop (daf).

BALZAK 

kloten: bab, bat, blz, daf, dhm, dka, grb,
has, hdb, hei, nht, nij, nls, ols, omm, oot,
sib, stw, vas, vrh, wan, whr, wij, zwo;
klöten: ent, hks, hol, kui, rij, wrd; 
kleuten: die, ens, nij, vrz
klootzak: daf, ens, grb, hdb, hei, hel,
hks, hol, mar, nij, raa, stw, tub, whr, wij
ballen blz, dhm, die, gmd, hdb, nls,
omm, rij, stp, vol, vrh, wan, whr, wrd;
bällen: vrz
balliejäntjes: rij
balzak: bab, dhm, wrd
balzakkien: hdb
zak: alm, bat, blz, dhm, die, ens, gmd
buul: alm, rij
knikkerbuul: hdb
klos: ent; klös: alm, ens, ros; klösse: ent,

hol
nötten: alm, ens, ols, rij, vrh
klok-en-hamerspel: wij, win
klokkenspel: glb, hdb
petroontaske: glb, rij
kruutzak: wij
rebäbbels: ols; rebabbels: rij
kul: hdb, bab
eierkörf: ens
jongs: rij

De balzak wordt ook wel eens patroon-
taske genoemd. Bij het ouder worden,
schijnen deze onderdelen wel eens wat
uit te zakken. Daarbij wordt dan opge-
merkt: “Zo heanig an he-k de patroon-
taske lenger as ’t gewear” (zo langza-
merhand heb ik de patroontas langer
dan het geweer) (rij); een oudere man
hoorde ik eens zeggen, toen hij aan het
plassen was: Foj, de kruutzak is met
gemak (langzamerhand) langer as ’t
geweer. Deze uitdrukking was in de
groep ook bekend, zij ’t dat voor kruut-
zak, petronenzak gezegd werd (wij).

SPERMA 

zoad, zaod: alm, bab, blz, daf, dhm, die,
dlt, ens, gmd, grb, has, hdb, hei, hel, hks,
hol, kui, mar, nij, nls, ols, omm, raa, rij,
sib, stw, tub, vas, vol, vrh, wan, whr,
wrd, zwo
sperma: bat, dev, ens, hdb, hel, mar, nht,
ros, sib, wan, win, wrd
neukvet: daf, nls, stp, vrz, wij, zwo
neuksel: rij
kwakkie: nht, sib, vrh, whr; kwäkkie:
daf
fut: ens
lodder: olm
stiefsel: rij
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Hierbij is een verhaal bekend van
iemand die als hobby had het kweken
van planten met behulp van planten-
zaad. Als iemand eens een wat bijzon-
dere bloem in zijn tuin wilde hebben,
dan moest je bij hem zijn. Vooral tuinie-
rende huismoeders maakten daar nogal
eens gebruik van. Bij zijn pensionering
werd deze persoon door de personeels-
chef toegesproken in het Nederlands.
De chef maakte er gewag van dat de
vertrekkende persoon “aan veel huis-
moeders zaad had gegeven”. Dit viel bij
de aanwezige familie zo slecht in de
smaak, dat het nog een hele rel gegeven
heeft. Slot van het liedje was dat de
grappende personeelschef nederig zijn
excuses aan de gepensioneerde en zijn
familie moest aanbieden (rij).

VAGINA 

kut: bab, blz, daf, die, ens, grb, has, hei,
hel, hks, hol, mar, nht, nij, nls, ols, raa,
stp, stw, tub, vol, vrh, wan, whr, wij,
wrd; kutte: kui, zwo
kutje: rij
proeme: daf, die, ent, has, hel, hol, mar,
nij, olm, ols, omm, raa, rij, sib, vol, whr,
wij, win, wrd, zwo; proem: alm, ens
proemedante: zwo
poes: bab, daf, hdb, nls, ols, raa, rij, sib,
tub, wan, win
poesje: die, dka, hol; poesie: nht
van onderen: daf, dhm, dka, gmd, olm,
vrh; van oonderen: wrd
oondersten ean(e), oondersten aen(e):
alm, wrd; understen eine: mar; 
eundereane, eunderaene: rij
oonderspil: wrd
oonderste: ssv
vagina: bab, bat, blz, daf, dev, grb, nht,
nls, vas, wan, whr, zwo

deuze: hdb, sib, wij, zwo
deuzie: grb
flabbedoeze: wij
flamoeze: daf, nij, zwo; flamoes: has,
los, win
moes: ols, raa, win
vleermoes: zwo
fluite: alm, nij; fluit: bab, whr
pisfluitie: daf
pisgat: hol
pisgägie: daf
schäämte: daf; schaamte: hdb, hel
snee: sib
snegie(n): bab
trutte: hdb; trut: wan
gleuve: nij
gleufie: nht
koffiebone: nls
koffiebeuntie: daf
veugeltje: mar
perreke: los
straamp: rij
enveloppe: nij
vrouwelijkheid: ols
vrolijkheid: vol
nauw van calais: wij

Vroger zatten de brommers op de proe-
men, nou zit ze met de proemen op de
brommers (ent); de term “woer-t de bene
mekoar in de heure griept” wordt nog
wel eens gezegd als iemand een mooi
meisje voorbij ziet komen en dan zegt:
“Mooie bene, vuural doar woer at ze
mekoar in de heure griept”. Bovenaan de
benen, maar dat zal duidelijk zijn (rij).

RUG 

rug(ge): algemeen; rogge: gie, olm, stw,
wan; ruw: alm, bor, dlt, ens, glb, los, oot,
ros
pokkel: omm; Puckel: sch
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GEBOCHELDE RUG 

bochel: bab, blz, dhm, glb, gmd, grb, has,
hei, kam, kui, nht, nij, nls, olm, omm,
raa, sjk, stp, stw, vas, vol, vrh, wan, zwo
pokkel: alm, bor, dka, dlt, ens, ent, glb,
hks, hol, los, mar, oot, rij, ros, ssv, tub,
Puckel: eml
bult: bat, dev, die, gmd, grb, hei, hel, hol,
nij, ols, omm, vrh, whr, wij, win
gebochelde rugge: dev
rugge met een bult: nij
kromme rugge: amt, has, hdb, hel, raa,
vrz, wrd, zwo; kroeme rugge: nls; kroe-
me rogge: gie
Krummen Puckel: sch
oge rugge: has
turnrugge: zwo
schöffie: grb, hei, omm; skoffie: whr
zendertien: olm

De woorden bult, pokkel en bochel worden
vaak als verkleinwoord gebruikt.
Wanneer iemand door ziekte of te zware
arbeid voorover groeit, wordt gezegd: hee
löp noar het wark, wast weer naor de
groond, of:

hij löp met de neuze/’n nös an/noa(r)
/op/veur de gro(o)nd (amt, bab, ens, glb,
grb, has, hdb, ssv); hee hoeket (rij); dén
löp gedoekt (grb); hee begint te doeken
(hks); ie is op-estoekt (hdb); hee trekt de
skoolders hoge op (rij); hee is zo krom
as een scheteboage [schietboog] (dev);
hee wast as nen koostert daal (ens); hi-j
greujt as een kowstat (hol); ij ef te völle
op de skuppe estaon (zwo); ej ef um
verwarkt (vol); die hef de bamboeziekte
(olm); hee hef de kruwägen in de konte
(wij); din is noar de kruwagen toe-
egruid (hdb); din hef tevölle noar de
grond ekeken (hdb).
Geurtse met ’n geheime zender. Wie

kriegt reagen want de slakken begint te
kroepen (als men iemand zag lopen met
een bochel) (nij); wat löp den vuuroaver,
het is net ne weenkelhoaken. Ne dub-
beltjeszeuker (mar).

LENDENEN 

lendenen: goo, zwo; lenden: amt, bor,
dev, hdb, hol, kam, ols, raa. sch, whr,
wij, win; lennen: eml, sib; leanen,
laenen: ens; leanden, laenden: wrd;
leandenen, laendenen: amt
zied: alm, amt, bat, ens, gie, hel, nls, rij,
sjk, tub, vas, vrz; zieje: nij
onder in de rugge: bab, hdb, kam, omm; 
oonder an de rugge: mar
onderkante van de rugge: die
onderrugge: gmd, kui
oonderlichaam: mar
oonderboek: vrz
kruus van de rugge: hdb
net boaven het gat: stp
lief: nht, vol
eampen, aempen: ent
kneppen: amt
korte ribben: hks
leeske: ssv
schonken: grb
dikke van het gat: glb

Zieje is deel van de lendenen (nij).

Bij pijn in de lendenen wordt gezegd:

Ik heb het onder in de rugge (dhm);
stekken in de zied (rij); ik heb het in de
zied, ik heb het in de but (alm); ik heb
het in de leeske (tub); ik heb zere bötte
(-schonken) (grb); ik heb het in de len-
den, ik heb het onder in de rugge, het
döt mi-j zeer onder in de rugge (hdb).
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BILLEN 

gat: alm, amt, bab, blz, bor, dhm, die,
dka, dlt, eml, ens, ent, gie, glb, gmd, goo,
grb, has, hdb, hel, hks, hol, kam, kui,
mar, nht, nij, nls, omm, oot, rij, ros, sib,
ssv, stp, stw, tub, vas, vol, vrh, vrz, wan,
wrd
konte: bab, dhm, die, gie, gmd, goo, grb,
has, hel, hol, kam, nht, nij, nls, ols,
omm, raa, sib, sjk, stp, stw, vol, wan,
whr, wij, win, zwo; kont: amt, olm, whr;
koonte: hks, mar; koont: ens
kontwerk: amt
eers: grb; ears, aers: hks; Neers: eml;
Neerse: sch
achterheers: los
achterwerk; amt, dev, gmd, grb, hei, nht,
sib; achterwark; hel, hol, ols, omm;
achterwärk: wij
achtereande, achteraende: rij
billen: die, oot
bips: hei, nij, wij
britse: stp
zitvlak: bat, dev, kam, los, olm, ols, wij

’n Eerske kloarmaken: kind een schone
luier geven (amt).

Het woord ko(o)nte is ook vaak een spot-
tende benaming voor een (dik) achterwerk.
Andere spotnamen zijn:

batteri-je: grb, kam, sjk, vrh, whr; 
batterije: bab, bat, blz, nls; batterij: vas;
batteriej: alm, ens; batterieje: hel
reet: bab, gmd, kam, omm, stp, stw, whr,
zwo
poeperd: die, olm, wij
derrière: hol, kam, nls
krente: nht, nls, omm 
kedette: amt; kadet: whr
stoeten: hks, wan; stuten: rij
dikken eend: glb; dikken eine: mar

pearegat, paeregat (zeer dik): rij; 
peerdegat: ssv
eandengat, aendengat (steekt ver ach-
terwaarts): rij
hache(a)n(d), hach(a)en(d): bor, dka, tub;
acheand, achaend: ros
Achterwage: sch
achterdeure: raa
konte as een boerenachterdeure: has,
omm

Dén mag wa op stroat drieten, want hee
hef ’n peerdegat (ssv).

ANUS 

eers: alm, amt, ent, ens, grb, hdb, hol,
nht, omm, ros, tub, vas, vrz; ears, aers:
bor, die, dlt, hel, hks, nij, rij, ssv, wrd;
heers: los; Neerse: sch
earsdaarm, aersdaarm: mar
earswost, aerswost: dka
eerswos: glb
eerspat: ens
poepgat: bat, gmd, has, nij, raa, sjk, vrz,
wan, whr, win, zwo
poepgaatjen: dev; poepgagie: nht; poep-
gatie: vrh
poeperd: bat, hdb, nij, ols
kontgat: kam, ols; kontegat: hdb, sjk,
wan
kontgattie: olm
kont: nls
köttelgat: raa
Neersgat: eml
gat: dhm, goo, grb, los, nij, oot, rij, ssv
ende: bab, gie, nls, stp
anus: kui, sib; oanus, aonus: blz
oetgaank: amt, wrd; Oetgaang: eml;
uutgang: wan; uutgoank, uutgaonk: vrz
uutloat, uutlaot: sib
knalpiep: alm
sterregie: hdb
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Bikears: pijnlijke aars, ontstaat vaak
door transpireren (die), kapotgelopen
aars (rij); hee hef jök an de roggebrood-
straote ‘jeuk aan de anus’ (wij).

HART 

hatte: amt, bat, dhm, die, ent, hdb, hks,
hol, mar, nij, raa, rij, sch, vrh, vrz, wrd;
hat: alm, hks, oot; harte: bab, goo, hel,
nls, olm, omm, sib, whr, wrd; arte: gie,
has, kam, sjk, stw, vol; hart: alm; art:
blz; hätte: bor, daf, hei, nht, ols; härte:
dev, grb, wij; ärte: gmd, zwo; härt: ens;
hette: amt, nij, sch; het: dka, glb, ros,
ssv, tub, vas; herte: amt, goo, win; hert:
dlt, los, ros
tette: stp
tiktak: amt
rikketik: daf, wan
klökkie: daf

HUIG 

huig: alm, amt, daf, dlt, dev, goo, hel,
hol, los, mar, raa, vrh, vrz, wij, win, wrd;
uig: kam, zwo; hoeg: bab, hdb, whr; oeg:
gie; oege: gmd, stw, vol, wan; huge: kui;
huug: hdb, ssv, whr; uug: blz, has
hoeke: oom; hoek: ens
göagel: bor
sloeke: amt
strottenkleppe: ent
strotte: sib
lellegien: kam; lellegie: hdb, nij; lelleke:
hol
tonglelle: die
kleine tungske: mar
Zapfchen: sch

LONGEN 

longen: algemeen; loengen: dlt, sch;
longer: vrz

SLOKDARM 

slokdarm: algemeen; slukdarm: kui, sjk,
vol; sloekdarm: alm, omm, raa, rij, sib,
stp, vrh
sloekerd: daf, ens
sloeke: hks; sloek: rij, ssv
Speiseröhre: sch
strotte: goo, olm, ols; strot: ros
halsgat: hdb
hals: nht

MAAG 

maag: alm, dlt, ens, los, ros, ssv, tub,
vas; maaig: glb; maai: oot; moag, maog:
blz; mage: amt, bab, dhm, ent, grb, has,
hdb, hol, mar, nij, nls, omm, rij, sjk, vol,
whr, wrd, zwo; mäge: daf, gmd, hei, hel,
ols, raa, wij; meage, maege: gie, olm,
stp, stw, vrz, win; Magen: sch
pense: amt, ols; peanse, paense: gmd
plesse: amt
boek: amt, nij
balg:  gmd, ols
achiel: ens

LEVER 

leaver, laever: amt, bat, daf, dev, die,
dhm, goo, has, hdb, hei, hel, hks, hol,
mar, nht, nls, nij, nls, ols, raa, stp, wij,
win, wrd, zwo; leawer, laewer: amt, bor,
ens, ent, glb, los, oot, rij, ssv; ljeaver,
ljaever: vrz; lever: alm, bab, blz, dlt, gie,
gmd, grb, hdb, kam, olm, omm, raa, sch,
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sjk, stw, vol, vrh, wan, whr; lewe: alm;
lewer: dka; lewwer: dlt, ros; levver: tub;
levve: vas

NIEREN 

nieren: algemeen

BLAAS 

bloas(e), blaos(e): algemeen

DARM 

darm: alm, bab, bat, dhm, die, goo, has,
hdb, hks, hol, kam, kui, los, nht, nij, nls,
omm, oot, raa, sch, sib, sjk, vol, vrh,
wan, whr; daim: vrz; doarm, daorm: rij;
daarm: amt, blz, bor, ent, gie, mar, olm,
stp, stw, wrd; därm: daf, dev, grb, hei,
hel, ols, wij, win, zwo; dearm, daerm:
amt, dka, ens, gmd, los, tub, ros, ssv,
vas; deerm: glb

Meervoud op -s (bab, nls, olm, vol, vrh).

BLINDE DARM 

blinde darm: amt, bab, bat, blz, bor, daf,
dev, has, hdb, kam, kui, los, nht, nls, ols,
raa, sch, vol, vrh, whr, wij, win, zwo;
blinden darm: alm, die, dhm, ens, goo,
grb, hei, hel, hol, nij, omm, tub; bliende
darm: amt, bab, gie, gmd, hks, nls, olm,
sjk, stp, stw, wan; bleende darm: dka,
oot, vas; bleenden darm: dlt, glb, mar,
rij, ssv, vrz, wrd; bleinden darm: ros

Blinde darm etc. wordt soms verkort tot
blinddarm.

ENDELDARM

endeldarm: algemeen; enneldaarm: tub;
eendeldaarm: amt; eandeldarm: ens, rij
eersdarm: amt, omm; earsdaarm, aers-
daarm: mar
earswors, aerswors: glb; eerswos: glb
Mastdarm: sch
achtersten darm: nij
oetgaank: alm, ssv; uutgaank: hol; 
uutgoank, uutgaonk: vrz
uutende: nls; uuteinde: sib
achtereane, achteraene: nij
ende: bab
gat: goo

BAARMOEDER 

baarmoeder: algemeen
lief: daf, has, omm
boek: daf
drach: alm; dracht: dlt
henhok: rij

Een vrouw die gecuretteerd was zei: zo,
het kippenhok is weer schone emäk
(wij); het kiepokke is operuumd: de
baarmoeder is verwijderd (wan).
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ARM 

arm: alm, bab, bat, die, dka, dhm, goo,
grb, has, hdb, hei, hel, hol, kam, kui,
nht, nij, olm, omm, vrh, whr; (h)arm:
blz; aarm: alm, amt, bor, dlt, dlt, ent,
ens, glb, hks, los, mar, oot, ssv, stw, tub,
vas, wrd; oarm, aorm: rij; ärm: dev, hdb,
nht, raa, wij, zwo; erm: win; a(a)im: vrz;
narm: bab, nls, ols, sjk, vol, wan; naarm:
gie, stp; nearm, naerm: gmd

ELLEBOOG 

elleboog: algemeen; elboog: alm, amt,
ens, hks, oot, rij, tub, vas

Bij het pijnlijk stoten van de elleboog, wordt
algemeen gesproken van telefoonböttie, -
bötke etc.

ONDERARM 

o(o)nderarm: algemeen

Evenzo heet de bovenarm
bo(a)vena(a)rm, of: 

hoge in ’n aaim: vrz

POLS 

pols(e): algemeen; pools: ens, ent, mar,
rij, tub, vas, wrd; pöls: dka; Puls: eml

Ik zal oe prikkeldroad geven: dan dreai-
en ze bie oe het vel umme de pols tegen
meka in (nij).

HAND 

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

Onvriendelijke benamingen zijn fikken
(gmd: fekken), jatten, klauwen, tengels,
poten. Andere benamingen voor (grote)
handen:

(grote) kolenschuppen: amt, bab, bor,
dev, dka, ent, goo, glb, grb, has, hdb, hei,
hel, hks, mar, nht, omm, raa, vrz, wan,
wij; (grote) kolenskuppen: gmd, kui, nij,
vol, wrd, zwo; (grote) kolenschöppen:
die, hol, nls; koleskoppen: blz; 
koleschoppen: kui; kolenscheppen: olm
(grote) klavieren: bab, bor, hdb, hol, wij,
wrd
griepstuwers: alm, glb; griepstuvers:
amt, whr, wrd
griepvingers: hdb
tien geboden: alm, amt, bab, bor, rij, wrd
pökkers: ent; pikkers: dev
vitten: dka, ssv
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vlerken: wrd
Flossen: sch
graaiers: hdb
klöafkes, kläofkes: rij
knuust(e): dka, wrd

Vlerken of jatten: onvreendelijk, klau-
wen: meest smerig en onvreendelijk, de
klavieren: spottend, tiengeboden,
knuuste: vreendelijk (wrd).

De rug van de hand heet rug, bo(a)ven-
kant of:

hoge op de haond: vrz

De binnenkant heet binnenkant,
(hand)palm of: 

vlakke van de haand: mar
Flachte: eml
bal(le) van de (h)aand: amt, vol

MUIS VAN DE HAND 

Het dikke gedeelte onder de duim.

moes: alm, amt, bab, bat, bor, dev, die,
dka, dlt, ens, glb, goo, grb, hdb, hei, hks,
hol, kam, hel, los, nij, nht, ols, raa, rij,
ssv, tub, vas, vrh, vrz, wan, whr, wij,
win, wrd, zwo; muus: blz, gie, kui, nls,
vol
moes van d’and: has; moes van de
haand: mar, olm
moes onder ’n doemen: los
muuske: oot; moesien: stw
balle: grb, nls, omm, sjk
balle van de doem: gmd
balle onder ’n doem: grb
Doemballen: eml
dikke van ’n doem: omm
dikke van d’aand: stp

VUIST 

voes: alm, amt, bor, dhm, die, ent, glb,
goo, hel, hol, mar, nij, ols, raa, rij, wij,
wrd; voest: bat, dka, dlt, eml, ens, gmd,
hks, los, nht, oot, ros, sch, ssv, tub, vas,
vrz, win; voeste: bab, dev, gie, grb, has,
hdb, hei, kam, nls, olm, omm, sjk, stp,
stw, vol, vrh, wan, whr, zwo; vuust: blz;
vuuste: kui
voeshaand: nij
voesmaker: amt

VINGER 

vinger: algemeen; finger: blz; vinge: alm

Meervoud:

vinge: alm
vinger: bor, die, dka, dlt, eml, ens, glb,
goo, hel, los, mar, oot, ros, sch, ssv, vas
vingers/fingers: amt, bab, bat, blz, dev,
dhm, ent, gie, gmd, grb, has, hdb, hei,
hel, hks, hol, kam, kui, mar, nht, nij, nls,
olm, ols, omm, raa, rij, sib, sjk, stp, stw,
vol, vrh, vrz, wan, whr, wij, win, wrd,
zwo
fikken: ens
jatten: nij
tengels: tub

DUIM 

doem: algemeen; doeme: bab, kam, stw,
vol, wan, zwo; doemen: dlt, eml, sch,
wrd; duum: blz, vrz; dume: kui

Bijzonder is de uitspraak doem en daar-
naast altijd: duumstok (wij); maar wel:
duumstok en duumsholt (hei).
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WIJSVINGER 

wiesvinger: algemeen; Wiesefinger: eml
Zeigefinger: sch
veurste vinger: omm

MIDDELVINGER 

middelvinger: bab, bat, blz, dev, die, dlt,
ens, gmd, goo, grb, hdb, hel, hol, kam,
nij, nls, omm, oot, raa, ros, sch, sib, stw,
tub, vol, wij, win, wrd, zwo; 
middenvinger: bor, gie, glb, has, hdb,
hei, hks, kam, kui, olm, ols, sjk, vrz,
wan, whr; millenvinger: alm, amt, dhm,
dka, eml, ens, ent, los, mar, nht, nij
middelste vinger: hdb; milsten vinger:
ens, mar, rij, vas; milsen vinger: hel,
hol, vrz; mildsten vinger: vrz; 
middelsten vinger: ssv
lange vinger: nht, stp, vrh
lange jan: raa, nij
lange jaap: nij

RINGVINGER 

ringvinger: algemeen; reenkvinger: dlt,
ens; reengvinger: los; reinkvinger: ros

PINK 

pink: blz, dhm, die, dka, gmd, goo, grb,
hdb, hei, hel, hol, kam, nht, nij, nls, ols,
omm, oot, raa, stp, vas, vrz, whr, wij;
pinke: bab, dev, has, kui, nij, sib, sjk, stw,
vol, wan, win, zwo; peenk: alm, amt,
bor, dlt, ens, glb, hks, los, mar, oot, rij,
ssv, tub, vas, wrd; pienk: amt; peink: ros
pinkie: gie, hdb, olm, vrh
kleanen vinger, klaenen vinger: amt; 
kleine Vinger: eml, nht; klenen Vinger: 

lutje vinger: glb
klean ding, klaen ding: dka
piekelo: amt

KNOKKEL

knokel: olm; knokkel: bab, bat, blz, dev,
dlt, gmd, goo, has, hdb, hei, kam, kui,
los, nij, nls, oot, raa, sib, sjk, stw, vol,
vrh, wan, whr, win, zwo; knökkel: alm,
amt, bor, dhm, die, dka, ens, ent, glb,
grb, hdb, hei, hel, hks, hol, mar, nij, nht,
ols, omm, oot, rij, ssv, tub, vas, vrz, wij,
wrd; Knöchel: eml; kneukel: gie, sib, stp

NAGEL 

negel: alm, amt, tub; neggel: dlt, ros,
sch, vas; neagel, naegel: amt, bat, bor,
dev, dhm, die, ens, ent, gie, glb, goo, hei,
hel, hks, hol, mar, nij, olm, ols, oot, rij,
ssv, stp, stw, vrz, wij, wrd; nägel: eml,
gmd, grb, los, raa, wij; nagel: bab, dhm,
eml, has, hdb, hel, kam, kui, nht, nij, nls,
omm, sib, sjk, vol, vrh, wan, whr, win,
zwo; noagel, naogel: blz

Hoe mear vlekken (witte stippen) a-j op
de neagels hadden, hoe mear a-j elöön-
gen [gelogen] hadden. Lange skulpen op
de vingers (het is tied de-j de neagels
knipt) (nij).

Reupnegel: vel los op de nagel (amt);
streupneagel: wanneer de huid op een
pijnlijke wijze van de nagel afstroopt
(die).

Meervoud van nagel eindigt op:

–el: alm, bor, dka, dlt, eml, ens, glb, goo,
los, oot, ros, sch, ssv, tub, wrd
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De armen

–els: bab, bat, blz, dev, dhm, die, ent, gie,
gmd, has, heihks, hol, kam, kui, nht, nij,
nls, olm, ols, omm, raa, rij, sib, sjk, stp,
stw, vol, vrh, vrz, wan, whr, wij, win,
zwo
–el(s): amt, grb, hdb, hel, mar, vas

Neagel, maar neagels knippen (oot).

Het lichter gekleurde maantje aan de groei-
kant heet, naast (halve) maantje:

wit van ’n/de nagel: alm, hol, los, mar,
ssv
Hoff von ’n Nagel: eml
leaven, laeven: raa

Er was geen woord voor bekend. Wel
kwam de opmerking: hoe groter het
maantje, hoe gezonder men was (wij);
as een boer vrogger een varkn bie de
bear deu, dan maken e met een spieker
een kras achterop de neagel (an de
raand van het meuntie). As dén kras
hemoa veuran was egreuid, dan mos
het varken bingen (nij).
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LIES 

lies: bat, bor, dev, goo, has, hei, kui, los,
nht, olm, raa, sib, ssv, tub, vrh, whr, zwo;
lieze: amt, dhm, grb, nij, win; liesche:
dhm; lieste: bab, gmd, kam, nls, sch, sjk,
stp, vol, wan; leze: hel; leeske: alm, amt,
dka, dlt, ens, gie, glb, hks, mar, rij, vrz,
wrd; leesche: eml, vrz; leest: blz; leeste:
eml, hol, ols, stw, wij
straampe: omm; strampe: amt; 
straampen: wrd
strie: hdb
gestrit: wrd

HEUP 

hop: ent, wrd; höp: dlt, los, oot; hup:
alm, dhm, dka, ens, glb, grb, hdb, hei,
hel, nht, nij, nls, ols, ssv, tub, vas, vrh,
vrz, wij; huppe: amt, bat, bor, die, eml,
goo, hks, hol, mar, nij, omm, rij, sch,
vrh, vrz, wrd; uppe: gmd; heup: olm,
raa, sib, whr, win; heupe: bab, dev, hdb,
kui; eup: blz; eupe: gie, has, kam, sjk,
stw, vol, wan, zwo
tup: stp

Het hup (dhm, nij, nls).

BEEN 

been: alm, amt, bat, blz, bor, dev, die,
dka, dlt, eml, ens, ent, gie, glb, goo, hel,
hks, hol, kam, kui, los, mar, nij, nls, ols,

oot, raa, rij, ros, sch, ssv, stw, vas, wij,
wrd; bien: bab, dhm, gmd, grb, has, hdb,
hei, hel, nht, olm, omm, sib, sjk, stp, vol,
vrh, wan, whr, win, zwo; bein: vrz
poot: los, nij, oot, tub, wrd

X-benen worden x-benen genoemd, of:

taxe benen: stw; taxbenen: hol
vuurslaande kniene: grb

O-benen worden o-benen of kro(e)mme
benen genoemd, of:

varkenvangers: has, hol, ols, omm, whr;
vearkenvangers, vaerkenvangers: bor;
varkensvangers: nls; värkenvangers: hei
zwienenvangers: nls
varkenvangersbienen: grb, win
tekse poten: stp

Din hef te lange met een dikken doek
(luier) veur elopen (hdb); van iemand
met o-benen wordt wel spottend
gezegd: hee hef beste värkensvangers
(wij).

Naast varkensvanger wordt ook het tegen-
overgestelde gezegd:

Iemand met O-benen is een slechte vär-
kensvanger (dev); gen goeie varkens-
vangers (amt); he is nich good veurt
verken vangen (dka).

Speciale woorden voor dikke benen

De benen
Hoofdstuk 8
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pöal, päol: bor, dlt, hks, ssv, vas, tub 
stalpoalen, stalpaolen: bab, sib, wan
gleentpoalen, gleentpaolen: dka
hoekpoalen, hoekpaolen: raa
stalpoten: amt, blz, grb, nls, ols, sjk, vrh
stalbenen: amt, vol
beste, dikke, stevige pösten: bat, hei,
hel, hol, nht, nij
olifantsbenen, -poten: bat, bor, dev, hei,
kui, wij, wrd, zwo

kalverbenen: alm
stampers: eml, olm, omm, sch, whr
zoerkoolstampers: grb
stieuwige stappers: gmd
stievig eunderstel: vrz
zwoor onderstel: grb
Kachelpiepen: eml
kachelpoten: nls
dikke poers: hol
boomstammen: nht
klaboengsbenen: dev 

Hee hef beste paolen onder het driet-
huus (wij); flinke pöste onder het schijt-
huus (omm).

• Nummer tiene op de schoot en nummer negen

op de knie.

De Mens A  14-12-2009  21:20  Pagina 61



Niet altijd duiden de bovengenoemde woor-
den dikke benen aan:

Stalbienen zijn rechte benen, zonder
onaardige vorm (gmd); kachelpoten
voor benen waar geen kuiten aan zit-
ten, ook als ze niet dik zijn (nls).

Dunne benen heten (bone)staken, bone-
stokken, spillebenen, (lange) stelten,
(lange) latten of:

stökkebeinties: vrz
stöckerige Beene: sch
Störkenbeene: eml; storkenbenen: vas
prikken: stw
sprikkies: wan
angelstökken: alm

Andere al dan niet spottende (maar door-
gaans aardige) namen voor benen:

onderdanen: bat, bor, die, gmd, hdb, nij,
nls, ols, stw, wan, wij, zwo; 
onderdoanen, onderdaonen: dev, dhm,
tub; onnerdanen: ssv
onderstel: alm, bor, ros, stw; onnerstel:
dka; oonderstel: wrd
landingsgestel: alm
kuierlatten: bat, dev, ens, kam, nij, nls,
wan, wrd
billewagen: bor, hdb, wan; billeweagen,
billewaegen: hei
bienewagen: hdb; benewaag: oot
loopstök: alm
lijn twee: stw

DIJ 

bille: bab, bat, dev, dhm, eml, ent, gie,
gmd, grb, has, hdb, hei, hol, kam, kui,
nht, nij, nls, omm, raa, sib, sjk, stp, stw,
vol, vrh, vrz, wan, whr, wij, win, zwo;

bil: amt, blz, bor, ens, ros, ssv, tub, vas
bas: alm, amt, dka, dlt, ens, ent, glb, ssv,
vas; basse: die, goo, hks, hol, mar, nij,
rij, vrz, wrd; baste: amt
di-j: dlt, oot; di-je: hol, omm; diej: amt;
dieje: die; dij: hdb, raa; dije: kam 
dijbeen: ols
boavenbeen, baovenbeen: dev, los, mar,
nij
Bovvenschenkel: sch

Billen is dijen, terwijl men de billen
waarop men zit de konte of het achter-
wark noemt (nls); dijen werd niet
gezegd (gmd); het Deaventers kent geen
dijen (dev).

SCHOOT 

schoot: alm, amt, bab, bat, dev, dhm,
die, dlt, gie, goo, grb, hdb, hei, hel, hol,
mar, nht, nls, olm, ols, omm, raa, sib,
sjk, stp, vas, vrh, vrz, wan, wij, win, wrd;
skoot: blz, ens, ent, gie, glb, gmd, has,
kam, nij, rij, stw, vol, whr, zwo; schoat,
schaot: dka, dlt, eml, los, ros, sch, ssv,
tub; skoat, skaot: kui
slip: bor

Doorgaans kan alleen een vrouw tegen een
kind zeggen: Kom maar bi-j mi-j op de
skoot zitten. Een man spreekt van: op de
kni-je. (voorbeeldwoorden uit Giethoorn,
opmerking is algemeen gemaakt).

KNIE 

knie: bab, dhm, gmd, grb, has, hdb, hei,
hel, hks, kam, nht, nij, nls, omm, raa,
sib, sjk, stp, vol, vrh, whr, zwo; kni-je:
gie, wan; knij: blz, ent, hol, mar, ros,
sch, vas, vrz, wrd; knije: olm, stw; knee:
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alm, amt, bat, bor, dev, die, dka, dlt, eml,
ens, glb, goo, hel, hol, los, mar, ols, oot,
rij, ssv, tub, vas, wij, win; kneje: kui

Het knie (hks).

Meervoud eindigt op:

-s: amt, bor, dlt, ent, oot, ros, ssv, tub,
vas
-(e)n: alm, amt, bab, blz, dev, gie, kam,
kui, oot, raa, sib, sjk, stw, vol, vrh, wan,
whr, zwo
-ne: amt, bat, dhm, die, goo, grb, hdb,
hel, hol, mar, nht, nij, ols, omm, rij, stp,
vrz, wij, wrd
-nen: gmd, has, hei, nls
-e: eml, ent, sch
Geen uitgang: dka, dlt, glb, hks, los, vas

KNIEHOLTE 

kniewagen: bab, dhm, has, hks, hol, nht,
nij, nls, omm, win; kniewoagen,
kniewaogen: gmd; kniewoage,
kniewaoge: kam; kniewägen: hei, ols,
raa, wij; kniewage: bat, die, ens, hel, rij,
wrd; kneewaag: glb
knieholte: bab, bat, bor, dev, dlt, ent, gie,
goo, grb, kui, los, mar, nij, olm, omm,
oot, ros, sib, vas, vrh, vrz, whr; 
kneehölte: alm, amt, tub; knie-olte: blz,
gie, kam, stw, vol, wan, zwo
kneeham(me): hdb, ssv
Kneehamer: eml
kniebroa, kniebrao: stp; kniebroake,
kniebraoke: stp
Kneikuhle: sch
achter (in) de  knie: dhm, wan
kneep (van de knie): sjk, whr
beuge: hdb

Vroeger kniebroa, in Rouveen kniebroa-
ke (stp).

KUIT 

kuut(e): algemeen
Wadenbeen: sch

Hie hef kuten an de bene as dobbelste-
ne (nij).

SCHEEN 

schen(ne): alm, amt, bat, bor, dev, dhm,
dka, dlt, eml, ent, glb, goo, grb, hdb, hei,
hel, hks, hol, los, mar, nht, ols, omm,
oot, raa, ros, ssv, tub, vas, wij, wrd;
sken(ne): ens, nij, ols, rij, wrd, zwo;
scheen(e): die, gie, olm; skeen(e): blz,
has, kam, kui, stw; schjenne: vrz;
schien(e): bab, nls, sch, sib, sjk, stp, vrh,
win; skien(e): gmd, vol, wan, whr; 
schinne: hdb

Het woord wordt vaak in het meervoud
gebruikt, of in een samenstelling met
been/bien.

Bie voetballers bint scheenbeschermers
schennentrappers (dev); “alns veraan-
dert”, zear de keerl, “mer schennen 
stoaten blif zeer doon.” (ssv).

VOET 

voot: alm, amt, bat, dev, die, dka, dlt, eml,
ens, ent, glb, goo, hel, hks, hol, los, mar,
ols, oot, raa, rij, ros, sch, ssv, tub, vas,
wij, wrd; vote: stw; voet: blz, dhm, gmd,
grb, has, hdb, hei, hel, kam, nht, nij, nls,
olm, omm, win, zwo; voete: bab, gie, sib,
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sjk, stp, vol, vrh, wan, whr; vout: vrz
been: kui

Al dan niet spottende benamingen voor
(grote) voeten: 

poten, peut: algemeen
smakkers: alm, bor, dhm, die, dka, grb,
hol, nht, omm, raa, ssv, vas, vrh, vrz,
whr, wrd
palestinasmakkers: amt, dlt, nht, oot
smakvoeten: bor, eml, ens, grb, hdb, hel,
nij
smakpoten: hei, ols, vrz, wij
smakhakken: omm
zweetsmakkers: rij
zwietkakkies: wan
zwietkakken: bab
plarke(r)s: bor, die, ens, glb, goo, hks,
hol, ros
plarken: amt, ent, hol
plarren: amt
pladden: dev, hks
plakke(r)s: tub, ssv, vas, wrd
staampers: grb; stampers: vrh
pleerders: ssv
flappoten: bab
platjakker: zwo
Kwanten: eml
slepkontakten: grb
Quadratlatschen: sch
botterällevies: zwo
zwemvliezen: zwo
striekiezerties: omm, zwo

Doorgaans worden met bovenstaande 
benamingen grote voeten aangeduid, maar
platvoeten (smakvoot, striekiezerties) of
zweetvoeten kan ook.

Hee mag in Deaventer neet deur “De
Steegjes” (nauw winkelstraatje) want
hee trapt alle winkeldeuren lös (dev).

HORRELVOET

peerdevoet: bab, dlt, grb, has, hdb, hei,
nht, nls, omm, ssv, whr, wij; 
perevoot: alm, hol, los, vas; 
pearevoet, paerevoet: hel, mar, nls, wrd;
paardevoot: ens 
peerdepoot: bat, gmd; pearepoot,
paerepoot: nij
klompvoet: blz, bab, dev, die, gie, hdb,
hel, hei, hol, omm, sjk, stp, stw, vrh,
wan; kloompvoet: alm, bor, dka, glb,
hks, rij, vrzl; klompevoete: vol
horrelvoot: dev, goo, ols, tub; 
örrelvoet: zwo
horrelpoot: goo
klapvoet: olm; klopvoet: nij

ENKEL 

enkel: bab, bat, blz, dev, dhm, die, dka,
eml, gmd, goo, grb, has, hdb, hei, hel,
hks, kam, kui, los, nht, nij, nls, olm, ols,
omm, raa, sib, sjk, stw, tub, vas, vol, vrh,
wan, whr, wij, zwo; eankel, aenkel: dlt,
ens, ent, hol, mar, nij, oot, rij, ros, ssv,
vrz, wrd; eenkel: alm, amt, bor, glb, hel;
aankel: gie, stp [Rouveen]; inkel: stp

Het enkel (hks); het aankel, het inkel
(stp).

Soms is er een speciaal woord voor de 
knobbels aan de enkels:

snorhakken: amt
snoodhakken: vas
snoad, snaod: ssv
maihakken: amt
klitsen: hdb
skupenkel: stw

Gauw beschadigd door de klompen
(amt); skithakken sloan: bij het lopen
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op klompen tegen de enkels aan schop-
pen (nij).

HAK 

(h)ak(ke): algemeen

WREEF 

vriejer: nht; vrieje: amt, bat, dhm, die,
dev, dhm, hei, hel, nht, nij, ols, raa, rij,
vrz, whr, wij, win, wrd; vriej: alm, bor,
ens, tub, vas; vri-je: eml, ent, gmd, grb,
has, hdb, hks, hol, mar, nls, omm, vrh,
whr; vri-j: alm, dlt, glb, oot, ssv; 
vrije: vrh; vrij: tub, vas; wrieje: hel, nij;
wriej: ens; wrie: bor; wri-je: kam, sjk;
wri-j: dlt, glb; wrije: sib; wrij: dka; 
vree: amt; wreje: kam
wringe: bab, stw; vringe: stp, wan;
wronge: gie
wreef: blz, dev, goo, kui, los, nij, olm, sib,
stw, vol, win; wreve: dev, gie, goo, hdb,
ols, sjk, stw, zwo; vreve: kam, ols
vrigte: vol

De schaatsenband drukt mien op de
vrieje (dev).

TEEN 

teen: alm, amt, bat, bor, die, eml, ens,
glb, goo, hel, hks, hol, mar, nij, ols, oot,
rij, sch, ssv, tub, vas; tee: dev, raa, wij;
teej: los; tien: bab, dhm, grb, hdb, hei,
hel, nls, omm, sib, vrh, whr; tie: bab,
gmd, has, hei, hel, kam, lut, nht, raa, sjk,
stp, vol, win, zwo; tein: vrz; tei: dka, dlt,
ent, ros, vas, wrd; tije: olm; ti-je: gie,
stw, wan; toon: blz; tone: kui

De grote teen heet grote(n) teen, of: 

dikke(n) teen: gie, mar, nij, omm, rij, vrh,
wan, whr
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DOORSLIKKEN 

deursloeken: alm, amt, bor, daf, die,
dka, grb, hdb, hei, hel, nls, ols, omm,
raa, stp, vrh, whr, wij, zwo; 
duursloeken: amt, dhm, ens, ent, glb,
hks, hol, mar, nht, nij, rij, ros, ssv, vas,
vrz, wrd; doarsloeken, daorsloeken: sib;
deurslikken: blz, dev, dlt, kam, nij; 
deurslokken: gmd, has, olm, stw, wan;
deurslökken: sjk; deurslukken: kui
sloeken: alm, bab, bat, die, dka, dlt, ens,
ent, goo, hks, kam, los, nij, omm, oot,
tub, vas, vrz; schlukken: sch; 
slokken: gie, stw; slukken: vol
kauwen: dev, gmd, win, zwo

Op feestje hoor je wel eens: zie hem,
mummelen as een kniene moar sloeken
as een ko (van iemand die weet dat het
hem nu niks kost en dus veel naar
binnen werkt) (dev).

BOEREN 

boeren: alm, amt, bat, blz, bor, dev, dhm,
dlt, ens, ent, gmd, goo, grb, has, hdb,
hol, kam, kui, los, nht, nij, olm, oot, raa,
sjk, stw, vol, vrh, wan, whr, wij, win, wrd
opboeren: alm, amt, bab, dka, ens, hdb,
hei, hel, nij, omm, sib, vas
opbrekken: amt, dhm, ens, hdb, hel, hol,

mar, omm, rij, ssv, vas, wrd; 
opbreken: alm, bab, has; 
opbreaken, opbraeken: bat; 
opbräkken: vrz
bulken: bab, blz, dev, ens, gie, gmd, has,
hdb, hel, hks, nht, nij, olm, omm, raa,
rij, sib, sjk, tub, vrh, wij, win, zwo; 
bölken: die, glb, hdb, nij, nls, ols, oot,
sch, wan
opbulken: hdb, hei; opbölken: alm, die,
hdb
opstoten: amt; upstoaten,
upstaoten: sch
kölken: stp
böaken, bäoken: rij
köaken, käoken: vrz

Wie geleuve wie hep ne hoond in de
kökke (amt); bulken wanneer het geluid
erg hard is (dev); een boer laten: boeren;
oprispen: opbrekken (oprispen is niet
hetzelfde) (dhm); vroeger was boeren
voor kleine kinderen (gmd); soms as der
ene ’n boer löt dan zeg e: apenötjes
(lange a en lange ö klanken) (nij);  a’j ’n
boer leuten dan zeaden ze soms: geef
den boer gauw ’n stoel, ze zeaden ok
wè: dan krie-k verlichting van onder of
van boaven (nij); bulken as ne koo (heel
hard) (rij).

Verwerking van eten
en drinken
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WIND 

scheet: alm, bab, bor, daf, dev, die, gie,
goo, grb, hdb, hei, hel, hol, los, mar, nht,
nls, ols, omm, sib, sjk, stp, vas, vrh, wij,
win; skeet: ens, gmd, has, hks, kam, kui,
nij, olm, stw, vol, wan, whr, zwo
dreet: gmd
weend: amt, dka, ens, glb, hks, los, mar,

ssv, tub, vrz, wrd; wiend: amt, bab, blz,
gmd, nls, olm, wan; wind: bat, dev, dhm,
ent, hdb, hel, hol, nij, wij; wend: rij
vot: dlt, ros
poet: dat
poertie: gie
foesterd: ols
poepien: gmd
knap: vas
boer van onderen: nij
lössen flodder: rij

• Een boom opzuken (omm).
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Een wind laten is algemeen een scheet,
wind etc. loaten (goan), of: 

fluiten: nht
stinken: daf
rotten: daf, rij
gassen: rij
drieten: sib
poeten: vrz
ofschieten: kui, olm

Bericht uut Darmstad dat er vanuut
Hamburg worst ankump (dev); veront-
schuldigend: noe heur ie het ook es van
een andere kante (dev, wij); een vlegen
laoten (dka); ien/ene loaten vl(i)egen
(grb, hks nij, ols, sch, zwo); raodsellied-
je: ek zage een dingien/ männegien
strieken, tussen twie oge dieken, het ad
gien oor of wolle, moar kon bleren as
een bolle (oplossing: wind) (gmd); der
gong der iene wieken, tussen twie-j
hoge dieken, hi-j had gien hoar of wolle,
mar kon bleren as ’n bolle, ra, ra, wat is
dat? (hdb); pochen op de kostvrouw
(hdb); scheurt mi-j der ok een lappe of
(hdb); hi-j hef last van broekhoest (daf,
hdb); de wind is better af in de wiede
wereld as in ’n nauw gat (hdb, nij); hoe-
sen oaver ’n köttel (nij), boeren van
onderen (nij), raodsel: welke skeet is
zwoarder: van ’n vrouwe of van ’n keal?
Van ’n vrouwe! As ’n keal ’n skeet löt,
zeg e riejaal: pond, as ’n vrouwe ’n
skeet löt dut e det wat zachies en zeg e:
kilooooo (nij, hdb); d’r een oet loaten
(tub).

NAAR DE WC MOETEN 

naar de wc moeten: algemeen
achteroet moeten: alm
noar achteren moeten: blz, ens, hdb

nodig moeten: blz
neug moeten: hel
oet/uut de boks(e) moeten: hks, tub, vrz
uut de broek moeten: omm
oaver ’n poal hen moeten: nij
kleine of grote bosschop moeten: dka
de sikke verzetten moeten: ols

Voor de woorden die in omloop zijn voor wc:
zie Het Huis-B, p. 95-96.

EEN PLAS DOEN 

pissen: alm, bab, bat, blz, bor, dev, dhm,
die, dka, dlt, ens, ent, gie, gmd, glb, grb,
has, hdb, hei, hel, hks, hol, kam, kui, los,
mar, nht, nij, nls, olm, ols, omm, oot,
raa, rij, ros, sch, sib, sjk, ssv, stp, stw,
tub, vas, vol, vrh, vrz, wan, whr, wij,
win, wrd, zwo; piesen: blz
miegen: alm, bab, die, ens, ent, gmd,
hdb, hks, hol, nij, olm, omm, raa, rij,
vas, vrz, wan, wij, wrd, zwo
zeiken: bab, dev, die, dka, hdb, hei, kam,
nij, olm, omm, wij; seiken: ens, wan
plassen: bab, dev, dka, ens, gmd, has,
hdb, hei, hol, kam, los, olm, wan, wij,
win
plas doon: amt, hel, ols
strullen: ens, hdb, rij
wateren: grb, nij, omm, wrd

Miegen wordt algemeen als plat ervaren.

Uitdrukkingen:

Mien/de eerpel ofgeten (amt, daf, mar,
nij, ols); knientje van stal hoalen (amt);
eamen ’t peerd van stal haelen (daf); ik
moet er effen een oet de knippe hoalen
(amt); de sik verzetten (amt, ens, mar,
nij, ols, omm); ’n sik verstekken (hdb);
bie mannen: eaven mien zwoager de
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haand doon, eaven met ’n jongenheer
proaten (ens); eamen mien zwaoger een
haand geven (daf); eaven mien breur ’n
haand geven (nij); de kleine jonge uut-
loaten (daf, hdb); eaven kieken of ik nog
’n jochie/kealtie binne (nij); ’n kleane
boskop doen (nij); eaven tegen de plan-
ke anpissen (nij), een boom opzuken
(omm).

PLAS 

pisse: daf, ent, gie, grb, has, hdb, hel,
hol, kui, mar, nht, nij, olm, omm, raa, rij,
sib, sjk, stw, vrz, wan, whr, wij, wrd; 
pis: alm, blz, dka, dlt, ens, glb, gmd, los,
oot, ros, ssv, tub, vas, zwo; pies: blz, hdb
plas: bat, dev, dka, ens, gmd, hdb, hei,
hel, los, mar, nht, nls, ols, wan; 
plasse: daf, kam, vol
water: alm, bab, bor, daf, dhm, ens, hdb,
hei, hel, hks, kam, kui, mar, nht, nls,
omm, sch, vas, vrh, vrz, whr; 
weater, waeter: gmd, stp
mieg: ens; miege: amt, daf, die, ent,
gmd, hdb, omm; miegsel: wrd
zeike: daf, has, kam, nij, ols, raa, stw,
wij, zwo, zeik: goo, tub, wrd; seik: ens
urine: wan, win

ZIJN BEHOEFTE DOEN 

poepen: alm, amt, bab, blz, dev, dhm,
die, ens, ent, gie, glb, gmd, grb, has, hdb,
hel, hks, hol, kam, los, mar, nht, nij, nls,
olm, ols, omm, oot, rij, sib, sjk, stp, stw,
vas, vol, vrh, vrz, wan, whr, wij, win,
wrd, zwo
drieten: alm, amt, bab, die, dka, ens, gie,
gmd, goo, grb, hdb, hks, los, nij, olm, ols,
raa, rij, ssv, tub, vas, vrz, wij, wrd, zwo
schijten: bab, die, gie, goo, hdb, los, nls,

olm, ols, stp, vas, wij; skijten: ens, gmd,
has, kam, nij, rij, zwo
drukken: blz, gmd, kam, wan
köttelen: ens
kakken: wrd
hopen: olm
hoop doen: bat, bor, dev, dka, dlt, hdb,
hei, hel, nij, wan
hopen maken: sch
ne grote bosschop/boodschap doen:
amt, bat, hdb, los, nij, wrd
groten doen/dreaien: nij
naor het huuske(n) moeten/gaon: alm,
amt, ssv, vas
naor de wc mutten/goan: hdb, hel
oet de boks(e) goan: ens, grb, rij, ros, vrz
uut de broek goan: hdb, nij, omm
noar ’n pot goan: rij
ziene behoefte doen: ens
broen in de were doen: amt
ne haas oet strik doon/loaten: amt, mar
ulk oet de stap doon: amt
splinter uut de rugge trekken: dev, nij
nest jonge hundjes verzoepen: dev
veur het grote wark goan: nij
’n möalke leggen: rij

Drieten en schijten worden over het alge-
meen als grof, ordinair ervaren.

Telefoon uut Darmstadt, d’r mut een
wagen stront elöst wörden (plat) (hdb).

HOOP

hoop: amt, bat, bor, dlt, dev, glb, hdb,
hei, hel, mar, nij, vas, whr, wij; hoap,
haop: dka, dlt, los, oot, ros, ssv, tub;
hopen: sch; oop: blz, zwo
hopie: bab; heupie: dhm
hoop stront: amt, ens, ols; 
hope stront: bab
stronthoop: die, wrd
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driethoop: vas
bult: blz, kam, wij, zwo; bulte: sjk, stw,
wan, whr
bultie: hdb
bulte stront: gie, kui, olm, stp; 
bult stront: hdb, omm, raa
bultie poep: hdb
opper: tub
opper stront: hdb
stront: alm, bab, blz, gie, gmd, goo, grb,
hdb, hol, los, nij, olm, omm, sib, stw, vol,
whr, win; stroont: ent
poep: alm, bab, blz, bor, ens, gmd, hol,
mar, nht, vrh; poepe: dhm, ent, hdb, hol,
kui, nij, nls vrz, win, wrd
driet: dka, ens, los, ssv; driete: hol, nij;
dreet: rij
drek: nij
skijt: ens; schijt: hol
mop: dev, zwo; mops: rij, zwo
mop stront: kam
bolus: dev
ontlasting: hol, vrz
oafgoank, aofgaonk: vrz
batse: whr
koekedaal:  amt

Een zinnetje voor nieuwsgierige kinde-
ren: kiek is achter dat bossie, jonges.
Doar lig het binnenste van ’n mense
(hdb); poepe zonder lidwoord – dus “doa
lig poepe” (wrd); mops bij een kind (rij).

KEUTEL 

köttel: alm, amt, dev, dhm, die, dka, dlt,
ens, glb, grb, ent, has, hdb, hei, hel, hks,
hol, mar, nij, nht, ols, omm, oot, raa, rij,
tub, vas, vrz, wij, win, wrd, zwo; 
kjöttel: vrz; keutel: bab, blz, gmd, kam,
kui, nij, nls, stp, vrh, whr
drol: amt, bab, die, dlt, ens, grb, hdb, hel,
hks, kui, nij, omm, stw, vrh, vrz, whr;

drolle: dev, gmd, has, ols, raa, vol, wan,
wrd, zwo

OVERGEVEN 

spi-jen: alm, bab, daf, dlt, ent, gie, glb,
gmd, grb, hdb, hol, kam, mar, omm, oot,
sjk, tub, vas, vrh, wan, whr, zwo;
spiejen: alm, amt, bat, bor, dev, dhm,
die, ens, goo, hei, hel, hks, nht, nij, ols,
raa, rij, ssv, vrz, wij, wrd; spijen: dka,
los, nls, sib, stw; spejen: stp, vol
kotsen: alm, amt, bab, blz, daf, dev, die,
ens, gmd, grb, has, hdb, hei, hks, hol,
kam, nij, nls, ols, sch, vrh, whr, wij
oavergeven, aovergeven: dhm, goo, hei,
hel, hol, mar, nij, wij; overgeven: bab,
gmd, hdb, kam, stp, wan, whr; 
oawergieven, aowergieven: amt; 
oawergewwen, aowergewwen: dlt, glb;
oawergewen, aowergewen: wrd; 
oavergeaven, aovergaeven: ens, hks,
oot; ovvergevven: vas; owergevven: ros;
owergiewen: ent
braken: bat, dev, hdb, hel, kam, kui, nij,
omm, sib, wan; bräken: hei, wij;
breaken, braeken: gmd, stp, stw, win;
brekken: hdb, sch; broaken,
braoken: blz, olm
noametten, naometten: ens, wrd; 
noameaten, naomaeten: ols, raa
sausen: gmd
o(a)ver de nekke goan: bab, daf
aover de tonge poepen: daf
de mage ummekeren: hdb
kiesken maken: ens
ketrien an het spinnen hebben: ssv

Spiejen as ne reaiger (rij); spi-jen over
ledder en wagen: heel erg overgeven
(ent); sausen: modern, onder de jonge-
lui (gmd); noametten noa oavermoatig
etten of in drankgelag (wrd); het spient
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mie: ik heb de neiging om over te geven
(amt).

BRAAKSEL 

spi-je: bab, daf, gie, has, kam, omm, sib,
sjk, stw, wan, whr; spi-j: dlt, ros; spieje:
goo, nht, nij, rij, ssv, vrz, wrd; spiej: bor;
spije: nls; spij: ent
spiejsel: alm, hel, wrd; spi-jsel: daf, hdb;
spejsel: vol; spiesel: die; spijsel: los
beane speejt, baene speejt: stp
broaksel, braoksel: amt, blz, hdb, olm,
raa; braaksel: bat, dlt, dev, hel, hol, nij,
vrh, wan; brääksel: gmd, hei, ols, win,
wij; braakse: lut; brake: kui
Gebrokken: sch
oavergiefsel, aovergiefsel: amt; 
oavergeefsel, aovergeefsel: dhm, mar;
oavergeafsel, aovergaefsel: zwo; 
oawergefsel, aowergefsel: oot; 
overgeefsel: hdb
kots: bab, ens, ent, grb, has, hei, hks,
hol, mar, nij, tub, vrh, whr; kotse: kam;
kotsel: daf

SPUGEN 

spi-jen: alm, bab, daf, dka, dlt, ens, ent,
gie, glb, gmd, grb, has, hdb, hol, kam,
mar, nht, omm, oot, ros, sib, sjk, ssv,
stw, tub, vas, vrh, wan, whr, zwo; 
spiejen: alm, amt, bat, bor, dev, dhm,
die, goo, hei, hel, hks, nij, ols, raa, rij,
vrz, wij, win, wrd; speien: amt, los, nls,
olm; spejen: stp, vol; spaien: sch
spiegen: blz; spugen: kui
kwalsteren: daf, nij

SPUUG 

spieje: amt, bat, dev, die, dhm, goo, hei,
hel, hks, mar, nht, nij, ols, raa, rij, vrz,
wij, win, wrd; spiej: alm, amt, bor, ens,
ssv; spi-je: bab, daf, ent, gie, grb, has,
hdb, hol, kam, mar, omm, sjk, stw, vrh,
wan, whr, zwo; spi-j: dlt, glb, gmd, oot,
ros, sib, vas; spuuj: ens; spei: los, tub;
speie: nls; speje: stp, vol; spaie: sch
spieg: blz; spiege: kui
speeksel: hdb
kwalster: daf, dev, ssv; kwaalster: rij

Kwalsteren is dikke slijm ophoesten
(dev); kwaalster is een rochel (rij).

KWIJLEN 

zeveren: amt, bab, bor, daf, die, dhm,
goo, grb, hdb, hei, hel, hol, mar, nht, nij,
nls, ols, omm, raa, sib, tub, vas, vol, vrh,
vrz, wan, whr, wij, win; zeaveren,
zaeveren: wrd, zwo; zeweren: ens; 
seweren: amt; severen: amt, los;
zevelen: die; zewelen: glb; zeiveren: bat,
dev, wij; zeivelen: ols; zieveren: olm, stp;
zeven: has; zeeuwen: alm, hks, rij; 
ziwwen: ent
kwielen: blz, bor, daf, gie, gmd, kui, sjk,
wan, kam, olm, stw, vol, whr; 
kwijlen: dev, dlt, hdb, hei, nij, ols, raa;
kwealen, kwaelen: oot
lullen: amt, dka, hks, sch, ssv, tub, vas
jabbelen: sch
kwalsteren: amt
gegelen (oet de mond): amt

Lullen bie kinders, oet de mond gegelen
bie ouderen (amt); zeveren bij oude
mensen, bij baby’s alleen: kwielen (vol);
asse vulle lult da wor sanges (die veel
kwijlen, dat worden zangers!) (amt).

71

Verwerking van eten en drinken

De Mens A  14-12-2009  21:20  Pagina 71



KWIJL 

zever: amt, bab, bor, daf, dhm, grb, hdb,
hei, hel, hol, los, mar, nht, nij, nls, omm,
raa, sib, vol, vrh, vrz, whr, wan, wij, win,
zwo; zeaver, zaever: wrd; zevel: amt,
hol; zewer: alm, amt, ens, rij; 
zewert: amt; ziever: stp; zeiver: bat, dev,
wij; zeivel: dev, ols; ziewel: glb; ziwwe:
ent
kwiele: gie, kam, kui, olm, sjk, stw, vol,
wan; kwiel: blz, bor, daf, gmd, kam, whr;
kwijl: nij, ols, zwo; kwijle: dev; 
kweal, kwael: oot
kwalster: amt
spi-je: daf, grb, has; spi-j: ros; 
spieje: dev, die, goo, hel, wrd
lul: dka, ssv, tub, vas; lulle: hks, sch
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HITSIG 

geil: die, grb, stp, stw, wan
hetsig: bat
heet: hks, hol
o(a)versekst, (a)oversekst: nls, olm

Een vriekloas (nht); vri-jklöate (oot);
vrejkleut (vas); warkzaam volk (hdb); zie
kunt slecht stille liggen (nht).

MASTURBEREN

oftrekken (mannen): alm, bab, die, ens,
gie, has, hel, hks, hol, kam, mar, nij, nls,
omm, rij, stw, vol, zwo; aftrekken: whr,
wij
masturberen: alm, mar, wij; 
mastbearen, mastbaeren: nij
vingeren (vrouwen): die, kam
zich(zulf/zelf) kloarmaken/kloormaken:
bab, dlt, grb, kui, nht
(zelf) bevredigen: bat, dev, olm
zichzelf redden: vrh
de hand an zichzelf sloan: win

Een dreugneuker (ols); ken we nig! (ie
hebt met fleenke keerls te doon!) (tub);
wiej keant gen Twents woord (wrd).

MENSTRUATIE 

ongesteldheid: bab, blz, dev, dhm, tub,
vas, wij
menstruatie: bab, ens, grb, hdb; 
menstruoatie, menstruaotie: blz

Met hebben:

moand, maond: daf, grb, zwo
moandelijkse ongemak, maondelijkse
ongemak: glb
moandelijkse zaken, maondelijkse
zaken: mar
moandstonden, maondstonden: nls
rooie wekke: mar, nij, wrd; rooie weke:
bab; roo wekke: rij
rooie loop: olm, ols, wan, wij, zwo
errevee [afkorting van rode vloed]: gmd
kwoaie weake, kwaoie waeke: has
slimme wekke: hks
trutlappenwekke: hdb
wek(ke): alm, nij
dagen: daf, die, dka, hks, mar, omm
stonden: daf, gmd, wan
termienen: hdb
opoe op bezuuk: has, hei, vol, wan;
opoe op bezeuk: rij; opoe op bezoek:
hks, sib, whr
opoe op visite: die, grb, hol, nht, nls, ols,
raa, wij; opoe op visiet: wij
bezeuk van ’t oale means: alm

Sexualiteit, voort-
planting en geboorte

Hoofdstuk 10

De Mens A  14-12-2009  21:20  Pagina 73



• Noar Kaampen mutten (gmd).

De Mens A  14-12-2009  21:20  Pagina 74



75

opoe: bab, blz, daf, gmd, los, nij, vrh,
win, wrd, zwo
oma: dka
regels: blz, dka, ens, glb, hei, hol, nht,
stw, vrh, vrz, wij, wrd
zaken: alm, bab, dhm, dlt, hdb, hei, kui,
rij, wan; zeaken, zaeken: stp, vrz
vlag(ge) uut: hol, nij, nls, ols, omm, vrh,
vrz, wan
vlaggetjesdag: nij
fees(t): gmd, omm, rij, vrh
dat/det spul: hdb, hel, rij
rommel: olm
zere boek: whr
modder veur de kool: ols
zunde van Eva: nij

De vlagge hangt uut, of: vlaggetjesdag
(alle baanddoeken hangt an de liene)
(nij); zunde van Eva (“oh Eva woarum-
me he-j toch ezundigd”, as ze het had)
(nij); ik roeke (det zean de meisies op de
febriek a-j is vaste pakken bie het don-
derjaangen, dan wus ie a genog) (nij).

Met we(a)zen:

ongesteld: bat, daf, die, hdb, hel, hol,
kui, mar, nht, nij, nls, oot, rij, vrh, whr
niet goed: daf, nij
joarig, jaorig: omm

Er is geslacht (nht); het olde mense is
ter weer (hdb); a-j ongesteld waren dan
moch ie nie helpen met het wecken, nie
helpen in de slagerieje. As ze wussen
da-j ongesteld waren, dan slachen ze
nie bie huus (nij).

GESLACHTSRIJP 

(geslachts)riep(e): algemeen
groot: algemeen

wies: alm, nht
Meaks zeent d’r earder biej (rij); de
magies bint d’er eerder bi-j (omm); de
proemen bint eerder riep as de nöt
(ens).

In mijn jeugd (geb 12-01-37) vierde de
preutsheid hoogtij. Voor een heleboel
woorden op dit terrein zijn eenvoudig-
weg geen dialectwoorden, daar werd
eenvoudigweg niet over gesproken. “De
meaks zunt t’r eerder an tou dan de
jongs”: met t’r werd hier dus eigenlijk
geslachtsrijpheid bedoeld, maar dat
werd dus verder niet benoemd.
Hoe ver die preutsheid vroeger ging
moge o.a. blijken uit onderstaande
historische anekdote.
Eande december 1937 krig Homans
Bennad vuur het eerst bezoek van zien
anstoande schoonzuster Trees. Trees
köm oet ’n Haag en was nog neet eerder
in disse strekke van ’t laand ewes. Bie
de kennismaking, zo dachen Bennad,
heuren ok n’n roondgaank duur ’n stal.
Bie elke kou wörden d’r ewen estopt en
gaf Bennad commentaar, zo van: en 15
meert dan möt dén, en 10 april möt dén
en 25 meert dan möt dén enz. An ’t
eande van de roondgaank stealen Trees
de zeer vuur de haand liggende vroage:
“En Bernard, als ik het vragen mag, wat
moeten ze dan eigenlijk?” Die vroage
brach Bennad in ’n moeilijk parket en
hij tottelen iets van “Ja doar vrögste mie
wat, wat za-k doar nou van zeggen. Och
gewoon hetzölfde as Juliaantje za-k mer
zeggen”.
N.B. Eind december 1937 was Juliana
hoogzwanger van Beatrix die immers 30
januari 1938 geboren werd (ent).

Toen ik veur de eerste keer ongesteld
worden was ik 13 jaor. Ik gunge nao
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mien mo en zea dät ik blood in mien
brook hadde. Wus ik völle wat dät bete-
kenen. Mien mo zea: Mooi, dan bin ie
noe een grote meid. Gao mär nao oew
zuster, die zal oe wel vertellen wa-j noe
mut doon. Mien mo was bäker in ons
dörp en mien zuster wus een book te
liggen. Daor stund ’n heleboel in wa-k
nog niet wusse. Dät mos ik mär ’s lea-
zen. Dät heb ik toen allemaol deur elea-
zen, mär mien mo moch dät niet weten.
Zo krege ik dus anno 1943 sexuele veur-
lichting.
(wij).

Wie hadden nao de legere schole op
zundag nao de läte kärke (nao de
Hoogmis) nog altied een godsdienstles
van de pastoor. Dät duurden twee jaor
naodät wie van schole of waren. ’s
Zommers hadde wie een weake of vieve
vriej. De leste keer veur de vakantie was
d’r een lesse apärt, de ene keer veur de
vente, de andere keer veur de deerns.
Dan worden d’r epraot aover sex, hoe ’n
jonge en ’n deerne in mekäre zat, hoe
iej oe hadden te gedrägen, wat moch en
niet moch. Disse lessen bint deur egaon
tut veur in de jaoren ’50. Toen verveulen
die lessen en worden d’r op schole meer
aover espröken. (wij).

VAN ELKAAR HOUDEN 

van menare/mekaar ho(o/a)lden: daf,
dhm, dlt, ens, ent, goo, glb, hdb, hol, nij,
olm, ols, omm, raa, wij, wrd, zen; van
mekare olden: kam, wan; van mekoar
ouwen: blz; van mekaar howwen: kui
van eenaander olden: gie
tomekar holden: noh
gek op mekare/mekaar/menare wezen:
bab, bat, blz, daf, die, dka, grb, hdb, hei,

nht, nij, nls, ols, omm, raa, sjk, vol, vrh,
wan, whr, wij; gek met mekaar wezen:
hdb, hel, hol, mar, nls, rij, vrz; gek/gäk
van mekeare/mekaar wezen: gmd, ssv
mekare graag mogen/meugen lieden:
bab, has, hdb, nht, vrz
mekaar naar mogen lieden: wrd
zich mogen lieden: oot
sick gearne mogen lieden: eml, sch
mekaar geern/graag mogen: alm, dhm,
dka, ens, glb, nij
mekaar wa mogen: bor
mekaar/mekaere mogen: grb, hei, hel,
hks, ros, ssv, vas
wies met mekaar wezen: omm
op mekaar wezen: hdb
mekaar leefhebben: hol

VRIJEN 

vriejen: alm, amt, bat, dev, die, dhm,
ens, goo, hei, nht, nij, ols, raa, rij, sjk,
ssv, tub, vrz, wij, win, wrd; vri-jen: dlt,
glb, gmd, hdb, hks, hol, kam, mar, omm,
oot, wan, whr; vrijen: blz, kui, stw, vol,
vrh; vrejen: stp; vrejjen: vas
knooien: los
met mekaar gangs wezen: hel
um ’n hals hebben: nij

GEMEENSCHAP HEBBEN 

neuken: alm, bab, bat, blz, daf, die, dka,
ens, goo, hdb, hol, kui, mar, nht, nls, nij,
ols, stp, stw, tub, vol, vrh, vrz, whr, wij,
win, wrd, zwo
neijen: alm, bab, die, grb, nht, ols, omm,
tub, vol, whr, wij; neaien, naeien: daf,
hol, stw, wrd; nejen: hol, rij; naaien: blz,
win
nummertie(n) maken: bab, daf, grb, has,
omm, zwo; nummertie mäken: wij;
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nummerdie maken: nls; nummertje
maken: hks, hol, nij, sib, vas, wrd
ummetje maken: nht
doppie maken: bab
wippie maken: wan; wippie mäken: wij
wippen: daf, nht, wij
vrijen: bab, blz, dev, gmd, nls, tub; 
vriejen: bat, bor, die, dhm, goo, hel, nht,
raa, vrz, wrd; vri-jen: daf, ent, grb, hdb,
kam, mar, wan, zwo; vrejen: stp; 
vreajen, vraejen: hei
het doon: dlt, hel, hks, los, mar, oot, rij,
ssv; het doan, het daon: hol; het doen:
blz, daf, hdb, hei, nls, olm, vas, vrh, wan,
win
het tehoop doon: glb
kunsies doon: wij
met mekaa dön: vas
met mekoar(e) no(a)r bed(de)/berre
(hen) goan: blz, daf, dhm, dka, ens, gmd,
grb, hdb, hel, hei, nht, nij, rij, wij
met mekoar ’n koffer in duken: rij
in ber kroepen: alm
samen sloapen, samen slaopen: daf;
seamen sloapen, saemen slaopen: gmd
sloapen met mekaar, slaopen met
mekaar: hks
bi-j mekaar kommen: hol; bie mekaar
kommen: vas
naakt wosselen: alm
an ’t naogeslach deenken: alm
drok bezig wezen: bab
van de klos goan: grb
trouwgereedschap uutproberen: sib
pakken: mar
dekken: omm
pinnen: alm
soppen: alm
wosselen: alm
rollebollen: nls
leefhebben: mar
de liefde bedrijven: dev; de liefde
bedrieven: hdb
gemeenschap hebben: dev, wrd;

gemeenschaop hebben: ros
samenleving hebben: wrd
gangs we(a)zen: daf, hol
der oaverhen goan: hol, nij
seks hebben: nij, omm
de vrouw noakieken: alm

Ze hebt drok gangs (alm); ze hadden
good gangs (amt); ’t met mekaar good
gangs hebben (ssv).

EEN KIND VERWEKKEN 

Naast de woorden voor gemeenschap heb-
ben, wordt ook gezegd:

kind maken: algemeen
poppie(n) maken: bab, hdb, wan
d’r ene maken: rij; d’r iene maken: zwo
bij het jong stikken: nls
bie het jonk zetten: sib; bi-j het jonk
zetten: whr
met het jonk zetten: zwo
met het klokken luden blieven zitten:
mar

Eerst achteraf kun je vaststellen dat
iemand een kind verwekt heeft. Dus: hij
heeft een kind verwekt (dev).

ZWANGER 

in verwachting wezen: bab, bat, blz, bor,
daf, dev, dhm, die, ent, grb, hdb, hei, hel,
hks, kui, mar, nht, nls, olm, ols, oot, raa,
ros, sib, sjk, vol, wan, wij, wrd, zwo; 
in verwochting wezen: bor, vas
nen kleanen verwachten, nen klaenen
verwachten: hol, nij; nen kleanen ver-
wochten, nen klaenen verwochten: ens;
een kleine verwachten: hdb
een kiend verwachten: bab
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wat verwachten: grb
ene verwachten: nij
nen kleanen kriegen, nen klaenen krie-
gen: ens, hel, los
een kleine(n) kriegen: omm, vrh
een kiend/keend (mötten) kriegen: nht,
oot, stw
(d)er iene bi-j/bie kriegen: daf, stp
uutbreiding kriegen: daf
een dikke boek kriegen: daf
wat in de weeg kriegen: dka, glb
wat kriegen: rij, vrz
wat jongs kriegen: dka
bi-j het jonk zitten: hdb
in berre komen: vrz
in beade mutten, in baede mutten:
gmd; in bedde mutten: hdb, wan
in de/’n kroame mutten, in de/’n krao-
me mutten: dhm, has, wan
wat onder het schoet hebben: grb, hdb
wat onder de skulk hebben: gmd
het zo vear hebben, het zo vaer hebben:
rij; het zo verre hebben: whr
het zo wied hebben: alm, bor, glb, vas
het veur het gat hebben: dlt
het an het gat hebben: rij
het er an hebben: rij
wier met doon: ssv
tuuntien in het zoad hebben: hdb
zwanger wezen: ent, whr, win
over tied wezen: blz
op alle dagen/dägen lopen: nij, omm,
wij, wrd
op het leste lopen: wij
an het ende lopen: omm
met een dikke(n) boek lopen: omm, zwo
bie het meziek wezen: tub
deur een bieje estökken wezen: nht
noar Kaampen mutten: gmd

Met mien vrouw is het zover (ens); de
ooievaer kömp (daf); van een vrouw die
vaak zwanger was, werd gezegd: het
anrech is altied drächtig. Of: het is daor

lössen en läden (wij); bij gedwongen
huwelijk: zej ef water in de kelder (vol);
wiej hebt nen knop in ’n clivia (wrd).

DIKKE BUIK

Namen voor de buik van een vrouw die in
verwachting is: 

dikke(n) trom: goo, hks, oot
tromme: wrd
poest(e) op de/’n veurba(a)nd: bat, die,
raa; poes an ’n baand: amt
boek vol botten: bab; boek met botten:
wij; boek vol bienties: bab
bultie onder het oge: grb
eierköarfke: bor

Die ef de wiend onder de schulk had
(gie); dén hef wat onder ’t schoet
(schölk) (grb, hdb, nls); die is deur een
wepse stökken (nht); dén hef ongaarn
pork op-evretten (mar); ze is bie ’t
meziek (tub).

BARENSWEEËN 

weeën: algemeen
vlagen: gmd, hol; vleagen, vlaegen: stp
kraken: alm
geboortepiene: daf
zeerte: hdb

Doar is het ok gangs (ols, rij); doar is het
ok an het dreien (ols); zee hef het op de
hoed (rij); het is op-estökken (rij).

KRAAMBED

Zee/zie/zi’j (soms ook hee etc.!) ligt/is in
’t/’n/de…
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kroamber, kraomber, kroambedde,
kraombedde: alm, amt, bat, dev, dhm,
die, dka, dlt, ens, ent, oot, glb, grb, has,
hdb, hei, hel, hks, hol, kam, kui, mar,
nht, nij, olm, ols, omm, raa, ros, tub, vas,
vol, vrh, vrz, wij, wrd, zwo
kroam(e), kraom(e): bab, blz, gie, goo,
gmd, hdb, hel, los, nls, nij, stw, wan
bedde, ber(re): daf, dka, kam, rij, sjk, ssv,
stp, wan, whr, wrd
waarme bedde: stw

Hij zit in bedde (daf); ’t meanske zit in ’t
ber (ssv); zee is van de vloer (ens); hee
lig in berre van nen kleanen (rij); zi-j lig
in berre van een kleinen (whr).

Soms is de man het onderwerp:

Piet hef de vrouwe in bedde/berre (daf,
grb, hdb, hel, hol, rij, vrz, omm, oot, sjk,
stp, vrh, whr, wrd); Piet hef de vrouw in
’t kraomberre liggen (amt); Piet hef de
vrouw in ’t ber zitten (dka); Piet hef de
vrouw in kroam(e) (grb, wij).

VRUCHTWATER

water: algemeen
vruchtwater: algemeen

Het woord water (ook weater, wäter) was
vroeger gebruikelijk; vruchtwater is 
nieuwer.

Vroeger gewoon waeter; nu vruchtwae-
ter (stp); vroeger werd die name
[vruchtwater] niet gebruukt (wan); 
’t water was al ebröken (grb).

VLIES 

(vrucht)vlies: alm, bab, bat, blz, bor, daf,
dev, has, hdb, hel, nht, nij, omm, raa,
ros, sib, tub, vas, vol, vrh, whr, wij, wrd,
zwo; vleus: dhm, die, ens, mar, rij;
vluus: gmd, hei, nls, sjk, stw
vlus: kui
geboortevleus: hol
kroamvlies, kraomvlies: hdb
vlee: stp
vel: los
vruchtzak: wrd

De woorden vlies, vleus etc. worden vaak
in het meervoud gebruikt.

Soms wordt een kind geboren terwijl dit
vlies nog om het hoofd zit. Dit heet alge-
meen:

met/mit de/’n (h)elm op geboren

Aan zo’n kind wordt algemeen de gave van
helderziendheid toegeschreven. Andere
eigenschappen:

Scherp verstand (vol); helper in de nood
(dev); kon mäkkelijk wat klaor kriegen,
was veur het geluk geboren. Mien grov-
va zea vrogger, det ze nog vrogger dach-
ten, det zo iene met de geesten kon
praoten (daf); hebben vaak veel geluk
(nht, nls, ols); bracht geluk (omm); extra
sterk (omm); daarvan werd gezegd dat
zij kogelvrij waren. Op oudere leeftijd
moesten ze ’s nachts ook altijd lopen.
Ze kondigden een overlijden aan d.m.v.
het openzetten van een tuinhekje (stp);
hoog IQ (hks).
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BEVALLEN

bevallen: algemeen
kind, kleine kriegen: algemeen
an ’t  kroamen wezen: glb
bezig wezen: gmd, has
in ’n kroam wezen: goo, grb
in de kroame liggen: has
in berre kommen: wrd
kroamen, kraomen: dlt, nij

’t Is gengs (die); ’t is gangs (dan zijn de
weeën begonnen) (hol); het is zo wied in
de kroam (los); ’t grommelt doa (vas).

Bevalling:

bevalling, bevallige: algemeen
kroameri-je, kraomeri-je: mar; 
kroamerieje, kraomerieje: nij, raa; 
kroamerije, kraomerije: olm
kroam, kraom: die, dka, ens
geboorte, geboarte, gebaorte: algemeen

Vroger kroameri-je (mar); zie hebt doar
’n kroamerieje (nij); de kroamerieje is
gangs (nij).

Vanuit het perspectief van het kind: 

geboren/geboaren worden: algemeen
joonk worden: ens; joonk wörden: ssv;
jonk worden: los; jounk wörden: dlt, ros
te weald kommen: bor

Jounk wörden is niet meer gangbaar
(dlt); ook dit werd niet echt bij name
genoemd (omm).

NAVELSTRENG 

navelstreng(e): algemeen; navelstrenk:
has, hol; naffelstreink: mar; 

neavelstrink, naevelstrink: stp; naffel-
straank: ens, mar

Bie een gestrengd kind zeaden ze: hij
had de naffel um ’n hals of um de
nekke (daf); dat kiend was estrengd
(gmd).

NAGEBOORTE 

noageboorte, naogeboorte: algemeen
moederkoek: hdb, nht, olm, whr; 
moederkoeke: zwo; moederkoken: dka;
moderkook: tub
voel: alm, los
het läste: daf; het leste: mar

Deze werd vaak begraven.

De mogelijkheden waren toen ook
beperkter (geen vuilniszakken of
emmers e.d.) (dhm); werd soms in de
tuun begroaven, soms argens aanders
om erof te wezen (blz); begraven in de
tuin, soms bij een vruchtboom (vol); a-j
een droevenstruke hadden dan daorbie
(daf); d’r werd een boompie op-eplant!
(whr); a-j kwoad op ene waren zeaden
ze: ze hebt oe wegegooid en de noage-
boarte in de wiege eleg (nij); zie gebroe-
ken het um de vruchtbeume te
bemesten, b.v. de wiendruve (mar); diep
begraven, zodat er geen dier bij kon
komen (hol).

MISKRAAM 

miskroam(e), miskraom(e): algemeen
missen: alm, dka, dlt, ens, hdb, hel, nij,
rij, ssv, vrh, vrz, whr, wrd; misse: bab,
gmd, hdb, nls, sjk, vol, wan; misser: grb,
hks
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Uitdrukkingen voor een miskraam gehad
hebben: 

de koare (um-)ekiept hebben: hdb, hel,
omm, vrh
de koare veurtiedig ekiept hebben: daf
de koare op-ewipt hebben: die, mar
het is mis-egoan: daf, omm, rij
het is over de kop egoane: wan
de koar is eer opslagen: glb
het nöst oet ’n boom estöt hebben: grb

Noa een misse kump een wisse (gmd);
noa ne missen koomp ne wissen (vrz);
op een missen, een frissen (hol).

VROEDVROUW 

vroedvrouw(e): bab, bat, blz, daf, dev,
dhm, gmd, grb, hdb, hel, hol, kui, nht,
nls, ols, omm, sib, stp, stw, vrh, vrz,
wan, whr, wij, win, wrd, zwo; 
vroedwief: hdb, vrz, whr; vreudwief: ssv;
vreutewief: ent
vreudwiefke: wrd: vruudwiefke: dka;
vrutewievie: nij
vreutken: dka
vroedjuffrouw: nij
poppiesjuffrouw: whr
juffrouw: alm, bor, daf, dka, ens, glb,
hdb, hel, nij, wrd
baakster: daf, dhm, die, glb, grb, has,
hol, los, mar, nij, nls, olm, omm, raa, sjk,
vol, wan; beakster, baekster: gmd, hei,
ols; boakster, baokster: hel, nht
baker: dka, has, hdb, ols; boaker,
baoker: blz
hebamsche: oot, ros, tub; 
hebamske: hks
wiezemoor: ens; wiesmoor: dlt, ssv
broene zuster: vas
kroamhulp, kraomhulp: nls
verloskundige: hdb

kieper: tub

Baekster: niet gediplomeerd, vroedvrou-
we: gediplomeerd (gmd); broene zuster;
vrouw op motor in bruine kleding (vas);
vroeger meestal een buurvrouw (nht).
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GAPEN 

gapen: algemeen; geapen, gaepen: gie,
olm, stp, stw; gäpen: hei; goapen,
gaopen: blz
geeuwen: bab, ent

SLAPEN 

sloapen, slaopen: algemeen

Ik ga…..

noar ber, bedde etc.: alm, bab, blz, dlt,
dev, dhm, dka, ens, gie, goo, glb, gmd,
grb, has, hdb, hei, hel, hks, kui, nht, nls,
los, omm, ssv, vas, vrh, vrz, win, zwo;
naar bedde: olm, sjk, wan; nor berre:
ent, mar
noa ber, bedde etc.: alm, bat, bor, die,
hol, kam, ols, raa, tub, vas, vol, vrz, whr,
wij; noa ber(re) hen: die, ens, nij, oot, rij,
ssv, wrd
en bedde: stp
hen te berre: vrz
hen liggen: alm
hen sloapen, hen slaopen: dhm, ens,
hdb, hei, mar, nht, omm, vrz
op bedde: gie, kam, stw
de sökken goan inleaveren: omm
plat goan: nij
noar de koetse goan: nij
tussen de lappen kroepen: nij
onder de dekkens kroepen: nij
tussen de AaBee gaon: nij
noa Rusland goan: wij

SLAAP

sloap, slaop: algemeen

DUTJE

Kort slapen wordt meestal met een bijwoord
(kort, evven, efkes sloapen) aangeduid.
Verder:

een töchtke sloapen: ens
een schuffie sloapen: grb
een sköffien sloapen: has
een gaankie sloapen: gie
klein steugie sloapen: hel

Zelfstandige naamwoorden voor dutje:

duttie(n): grb, has, hdb, hei, kam, nht,
nls, olm, ols, raa, stp, stw, vol, vrh, vrz,
wan, whr, wij, zwo; dutje: alm, dka, hol,
mar; dutjen: blz, dev; dötje: amt; dutke:
los
tukkie(n): bab, gie, gmd, hdb, hel, kam,
nij, nls, olm, omm, sjk, stw, vol, vrh, wan,
win, wij, zwo; tukje: bat; tukjen: blz, kui
slöapke, släopke: alm, amt, bat, bor, dev,
dlt, ens, ent, oot, rij, ssv, wrd; sloapke,
slaopke: ens, goo, hks; sloapie(n), slao-
pie(n): bab, gie, hdb, hei, kui, ols, omm,
stw; slöapie, slaöpie: dhm, grb, hel, nht,
nij, vrz; slöapien, slaöpien: vrz, zwo;
sleupke: glb, los, tub, vas
hazensloapke, hazenslaopke: alm;
hazenslöapke, hazensläopke: bat, ens,

Slaap
Hoofdstuk 11
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mar; hazesloapie, hazeslaopie: omm;
azeslöapien, azesläopien: has;
haze(s)löpie: grb, vrz; haze(n)sleupie:
kam, nij; hazensleupke: amt, die;
häzenslöpie: wij; heazesloapie, haeze-
slaopie: olm; oasesloapjen,
aoseslaopjen: blz

Bij middagdutje spreekt men van middag-
/mirragslöapke, middag-/mirragduttie
etc.

Eaven ’n dag in tweeën doon (hel); ’n
dag duurzagen (mar).

Geen woord voor, overdag slapen is/was
niet gebruikelijk (nls); as ze ’n middag-
slöpie deuden, dan deuden ze vake ’n
zaddoek oave ’n kop hen tegen de vlie-
gen (nij).

• Evven vot wezen.
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Werkwoorden voor ‘kort slapen’:

dommelen: alm, bab, dhm, die, grb, hdb,
kam, tub, vas, wrd
wegdommelen: sjk
de ogen dichtdoon/hebben: alm, bor,
ens, gie, hdb, hel, hks, los, nij, rij, stw,
vrz, wrd
effentjes een oogje dichtdoen: blz
effen de ogen todoon: glb, ssv, wrd
ev(v)en liggen: alm, grb, ssv, stw
evven vot wezen: alm, omm, ssv
eaven weg wezen: hel
even vertrökken wezen: hdb
eaven tussen uut wezen: nls
even plat wezen: die, grb, vrz
even de loeken dichtdoen: bab
evven tegen de post anstoan: ssv
effen met de kop op toafel liggen: wij
d’r vieve nemmen: die
van de been goan/wezen: los
eaven de bene strekken: nij
eaven op de kniene in berre wezen: nij
doezen: dhm, wij
dutten: goo, los; dutken: dka, vas
wegzakken: gmd

SLAPERIG WEZEN 

sloaperig wezen, slaoperig wezen: bat,
blz, dhm, dlt, ens, ent, gie, gmd, goo,
has, hdb, hei, hel, hks, hol, nht, hdb,
kam, kui, nij, olm, ols, sjk, raa, stp, stw,
tub, vol, vrz, wan, whr, wij, win, wrd,
zwo; slöaperig wezen, släoperig wezen:
alm, vrz; sleuperig wezen: alm, amt,
die, ent, glb, hol, mar, rij, ssv
lui wezen: alm, amt, bab, bor, dhm, dka,
dlt, grb, hdb, hel, los, nij, nls, omm, rij,
ssv, vas, vrh, wrd; läi wezen: vrz
doesterig wezen: hel; doezerig wezen: olm
sloederig wezen: sjk
meu wezen: los, tub

sloap hebben, slaop hebben: dev, die,
hdb, hks, oot, stw

Ik kan de ogen niet lös hoalen, de ogen
zakt mi-j dichte (omm); hie mut noar
berre hen, hie kan ziene ogen nie lös
hoalen, de ogen zakt ’m dichte, hie hef
lucifers neurig um ziene ogen lös te
hoalen, ie mut ’m eaven ’n luciferspin-
negie tussen de ogenleden stekken, hie
hef kramp in de ogen, hie hef sloap-
ogen, hie hef van die kleane eugies (nij).

AAN SLAPELOOSHEID LIJDEN 

slech(t) (kunnen) slaopen: algemeen
ne/een slech(t)e(n) slaoper wezen: alm,
gmd, grb, hdb, kui
nich/neet/nit/niet kunnen slaopen: dlt,
ent, goo, los, nij, omm, rij, tub, win, wrd
niet bes(t) sloapen kunnen: hdb, nij,
olm, vrh
niet in sloap kunnen komen: ols
de sloap nie bes vatten kunnen: hei
an sloaploosheid lieden: ens, has, kam,
sjk, vol, wij, wrd, zwo
last van sloapeloosheid hebben: dlt

DROOM 

dreum: alm, amt, bat, bor, dev, dhm, die,
dlt, ens, glb, goo, grb, hdb, hei, hel, hks,
hol, los, mar, nht, nij, ols, omm, oot, rij,
raa, tub, vas, vrz, wij, win, wrd; dröam,
dräom: dlt, ssv; dröm: ent; druim: dka,
kui, hdb; droom: bab, blz, gmd, gie, has,
nls, sjk, stp, stw, vol, vrh, wan, whr, zwo;
drome: kam

Een nachtmerrie wordt algemeen
nach(t)merrie of nare(n) dreum genoemd,
of:
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nachtmarrie: has, vol; nachtmarie: whr
schrikdreum: tub

of men zegt: 

Ik hebbe naar edreumd (bat, die),
onröstig slaopen (alm).

SLAAPWANDELEN

sloapwa(a)ndelen, slaopwa(a)ndelen:
algemeen
kuieren in ’n sloap: grb
dwellen: los

WEKKEN

Wil je me om zeven uur….

ropen: alm, amt, bor, dev, dhm, die, dka,
ens, glb, hel, hol, los, ols, raa, rij, ssv,
tub, vas, wij, wrd; roepen: bab, blz, gie,
grb, hdb, hei, kui, nht, nij, olm, omm,
raa, sjk, stp, vol, wan, whr; roupen: vrz
wakker maken: alm, bat, dev, dlt, ens,
ent, goo, has, hdb, hks, kam, mar, nij,
nls, oot, vrh, vrz, wan, win, wrd; wakker
mäken: hei; wakker moaken, wakker
maoken: blz; wakker meaken, wakker
maeken: gmd, stw
wekken: zwo
eaven porren, aeven porren: nij

WAKKER WORDEN

Ik moet morgen om zeven uur…

wakker worden: amt, bab, bat, dev, gie,
goo, kui, mar, olm, ols, oot, raa, vol, vrh,
vrz, wan, whr, wij; wakker wörden: alm,
dlt, ens, ent, gmd, hdb, hol, kam, tub, zwo

(d)er uut: blz, dhm, hei, hel, nht, nij,
omm, sjk, stp, stw; (d)er oet: bor, die,
dhm, dka, glb, grb, hks, los, mar, rij, ssv,
vas, wrd
uut bedde/berre: hdb, nij, vrz
opstoan, opstaon: has, nij, nls
op: omm, stw, win

OPSTAAN

Ik moet morgen om zeven uur…

opstoan, opstaon: dev, dlt, ens, gie, glb,
grb, hei, hel, kam, mar, nij, ols, vas, vol,
vrh, whr, win, wrd, zwo
(d)er uut: bab, bat, blz, gmd, has, hdb, hel,
hol, kui, nht, nij, nls, olm, omm, raa, sjk,
stp, vrh, vrz, wan, wij; (d)er oet: alm, amt,
bor, die, ent, goo, grb, hks, los, oot, rij, wrd
uut bedde/berre: hdb, hel, nij; 
oet ’t ber: ssv
op: stw
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ADEM 

oasem, aosem: amt, bab, bat, blz, bor,
daf, die, dhm, ens, gie, glb, gmd, has,
hdb, hel, hks, hol, kam, los, mar, nht,
nls, nij, ols, omm, raa, rij, sib, sjk, stp,
stw, vol, vrh, vrz, wan, whr, wij, wrd,
zwo; oadem, aodem: alm, amt, bab, blz,
dev, daf, dhm, hdb, hel, nij, olm, oot, ros,
vrz, wan, whr; odem: vas, win; oam,
aom: alm, amt, bor, dka, dlt, ens, goo,
grb, hdb, hei, rij, sch, ssv, tub, vrz, wrd;
oom: vas; noam, naom: ent
locht: hdb
luch: nij
poeze: hks

Ademhalen is oasemen, oasemhalen etc.

OOGDREK

drek (in de ogen): alm, bor, goo, hel, nht,
nij, nls, ols, rij, sib, vas, whr; dräk: gmd,
vrz; drak: dhm, omm
ogendrek: ent
drieke in de ogen: rij
sloapdrek, slaopdrek: bat, die, dka, hol,
mar, nij, rij, ros, wrd; Schloapdrek,
Schlaopdrek: sch; sloapendrek, slao-
pendrek: dlt
sloap (in de ogen), slaop (in de ogen):
alm, bab, daf, dev, dlt, goo, gmd, has,

hel, kam, los, nij, vrh, zwo
sloapkössen, slaopkössen: amt, glb; 
sloapkussen, slaopkussen: amt
sloapkörskes in de oagen, slaopkörskes
in de aogen: ens
köskes: dev; kössies: ols
sloapköttel, slaopköttel: amt, bor, daf,
grb, hdb, omm, ssv
köttel: wrd
sloapkörrel, slaopkörrel: sib; sloape-
körrel, slaopekörrel: lut
sloapkladden, slaopkladden: hks
klad in de ogen: amt
sloapkukken, slaopkukken: vrz
sloappitties, slaoppitties: vrz
sloapdoedels, slaopdoedels: hdb
sloapkrummels, slaopkrummels: nls
sloapzand, slaopzand: olm
zaand: tub
kodde (in de ogen): bab, blz, gie, sjk, stp,
stw, vol, wan
dodde: bab
dorre: bab
ogensmeer: amt
smear, smaer: nij
oagvocht, aogvocht: oot
kneppen: bor
porregies: nls
grömkes: wrd

Drek: nog half zacht met randjes (nls);
hard opgedroogd: köskes (dev); niet
bekend bij de groep, zelf herinner ik me

Andere lichamelijke
verschijnselen
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dat mijn moeder het altijd had over
köchies in de ogen (kaantjes) (wij).

ZWEET 

zweet: algemeen; Schweet: sch; zwiet:
bab, gmd, hdb, sjk, vol; swiet: wan;
zweat, zwaet: wrd

Het werkwoord is hiervan afgeleid (zweten,
zwieten etc.).

Uitdrukkingen voor zweten: 

daampen van de hoed: grb
oet de hoed dauwen: rij
de(a)mpig weazen: nij

Uitdrukkingen voor heel erg zweten: 

Etter en blood zweten (ols); het zweet
drift d’raf (amt); hie hef ’t knap in ’n
daamp: hie is nat van het zweet (nij); ie

• Gaper en niezers an de Diezerstraote in Zwolle.
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hef ’t hemp nat op de rugge (omm); ’t
dauwt miej oet de hoed (rij); ’t löp miej
in ströalkes tegen de rugge op (rij).

HARTKLOPPINGEN 

hartkloppingen: bat, bor, daf, dlt, ent,
gmd, goo, hdb, kui, mar, nij, olm, omm,
raa, ros, ssv, wij, wrd, zen; 
artkloppingen: blz, stw, vol; 
hartklöppingen: ens, oot; hartkloppings:
alm, bab, dlt, hei, nls, ols, vrh, whr; 
hartekloppings: gie; artkloppings: has;
artklöppings: wan, zwo; artklöppigen:
sjk; hartkloppige: dhm, hdb, hol, rij, vrz,
wrd
hartkloppen: dka, eml, grb, noh, sch,
tub, vas, wtm
harte van slag: hel, wrd
harte op hol: omm
härtzeerte: daf

(Erge) hartkloppingen hebben:

Het harte boemst mij in het lief (bab);
mien het boosket (dka); het het boskes
um in de hoed (glb); het harte bonkst
miej in het lief (hel); het harte slöt d’r
miej van oaver (hel); hee hef het harte
van de rit (hks); het harte bonst mie in
de hood (nht); het harte bonkt (omm);
harte op het rabat hebben (wrd).

BEVEN (VAN ANGST)

beven: bab, daf, dev, gmd, hei, nls, raa,
stp, vol, vrh, wan; beaven, baeven:
omm, zwo; bevven: tub, vas; bewwen:
dka, oot; bieven: vrz; bieuwen: ent, glb,
ssv, wrd; beeuwen: amt, eml, uls
fidderen: amt, bor, daf, dhm, grb, hdb,
hel, mar, nij, ols, omm, rij, wij

gudderen: ens
bibberen: whr
trillen: hks, hol, vas

Vaak werd gezegd: hee was zo bange, de
brook fidderen ’m an de konte (wij); de
bokse fiddert miej an ’t gat (rij); hie fid-
deren ’t uut (nij); 

HUIVEREN

Korte tijd beven door kou, angst of ziekte.

huveren: bat, daf, dhm, die, dlt, ens, grb,
hdb, hol, kui, mar, nij, olm, ols, omm,
raa, sib, whr, wrd; uveren: blz, gie, gmd,
has, kam, sjk, stp, vol, zwo; heuveren:
amt
rillen: alm, dev, dka, goo, hdb, hei, hel,
hol, nij, vrh, vrz, wij, win
trillen: nht, stw, wan
grillen: gmd
groezelen: bor, hks, ssv, vas
griwwelen: eml
griezelen: nls
fidderen: rij
fiesteren: dev, rij
fröstelen: sch
gudderen: ens, glb, los
schudderen: dka
schudden: vrz
bibberen: wan

Mi-j guddert (goo); ’t guddert mi-j oaver
de rugge (hol); ik groezel mie (vas); ik
heb ne Güdderij, kaule Grillen loopt mij
oawer de Rügge, ik heb kaule Schuurs
(uls).
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HUIVERING

(h)uvering: algemeen; heuvering: amt
rilling: algemeen 
ril: dka
Grille: uls
guddering: dka, ens, los
groezel: ssv, vas
Freseköttel: wtm

HUIVERIG

(h)uverig: algemeen; heuverig: amt
rillerig: alm, dka, gmd, goo, hdb, hel,
hol, mar, nij, nls, omm, tub, vrz, wij; 
rilderig: daf, dev, vol
trillerig: nht
gudderig: dka, ens, glb, hol, los
griwwelig: eml
groezelig: ssv
twiefelig: omm
schüttachtig: eml

KIPPENVEL

kippe(n)vel: algemeen; kiepevel: blz, gie,
gmd, kui, olm, sjk, stw, vol, wan
hoon(d)ervel: amt, dka, dlt, ros, ssv, tub,
vas
honerhoed: los
Gosehoed: sch, wtm; gansehoed: die,
eml, uls
gaanzevel: omm; gaanzenvel: rij
purren: stp; porren: stw
muggentitjes: amt

BIBBEREN VAN DE KOU 

bibberen: alm, bab, bat, blz, daf, dev,
eml, glb, gmd, grb, hdb, hei, kam, nht,
olm, ols, omm, oot, raa, stp, vas, wan,
wij, wrd

beven: amt, die, has, stw, vas, vol, wan,
wls; bewen: alm, eml, noh, uls; biewen:
glb, ssv; bieven: vrz; bewwen: dlt, noh,
oot; bevveren: sch
rillen: amt, bat, daf, dev, dhm, dka, ent,
goo, hdb, mar, nij, nls, ols, omm, raa,
ros, tib, sjk, ssv, stp, tub, wan, whr, wij,
win; trillen: eml; grillen: gmd
fidderen: die, dhm, ens, ent, grb, hei,
hel, hol, mar, nij, ols, omm, rij, vrh, vrz,
wrd; fitteren: vrz
fiesteren: bor, dev, nht, nij, rij, zwo;
fisteren: rij; fiskeren: goo
huveren: die, nls
gudderen: bor, dka, los, mar, wrd; 
gödderen: ens
rappen: hel, vas

De griezels goan mi-j over de rugge
(gmd); het guddert oe oaver de hoed
(mar); de kolde rilt mij aover de rugge
(stp); de koolde grillen goat mi-j over de
rugge (hdb); mie vrös (glb).

KLAPPERTANDEN 

klapperta(a)nden: algemeen
klapbekken: tub, vas

De taanden rettelt ’m in de moond (rij).

VERKLEUMD

verkleumd: blz, daf, dev, dlt, gie, grb, has,
hdb, kam, kui, nls, ols, raa, sib, stw, vrh,
wan, whr, wij; verkluumd: gmd, sjk, vol
verklommerd: alm, amt, ens, mar, ssv,
tub, vrz, wrd; verklummerd: dka, eml,
ens, noh, uls; verklammerd: nij
stokverkleumd: hdb
klam: wtm
deur/duur en deur/duur ko(a)ld/koold:
bor, dev, glb, hei
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deur-ekeald, deur-ekaeld: nls; deurkeld:
omm; deurkoald, deurkaold: oot
deur-eköld: stp; ko(o)ld as een bot: bat,
dhm, nht, rij
ko(a)ld/koold tot op ’t/’n bot: daf, dka,
goo, grb, nij, olm, zwo 
tot het bot toe kold: gie
stief van de koude: hks, los, nht, sch, vas
ieskoald, ieskaold: hol
in en in koold: rij
stienkold: bab
deur/duur de koude bevangen: die, gmd,
hol, win

Voor de juiste uitspraak van koude zie De
Wereld-A p. 174.

KOUKLEUM

koldfiester(d): daf, dev, ols, wij, zwo;
kooldfiester(d): alm, amt, bor, die, ent,
hks, rij, mar, ssv, tub, vas, vrz; 
koaldfiester(d), kaoldfiester(d): dhm,
dka, dlt, ens, glb, goo, hel, hol, los, nij,
omm, vrh, wrd; koldefiesterd: hei; 
kollefiesterd: nht
Fisseler: uls
koukleum: blz, kam, kui; kolkleum: sib;
koldkleum: has, kam, olm, ols; 
koldkleumer: hdb, nls, stp, stw, wan,
win; koldklumer: vol; kooldkleumer:
bab, hdb; kooldkleumerd: grb; 
koldekleumer: gie; koukleumerd: raa;
kleumerd: omm, sib, whr; klumerd:
gmd, sjk
Freseköttel: sch

TINTELEN

De vingers doen pijn van de kou, ze…

kelt/kellen (deur/duur): bab, daf, eml,

gmd, grb, has, hdb, hei, nls, noh, ols,
omm, oot, raa, sch, vrh, whr, wij;
kilt/killen (deur): bab, dlt, zwo
stekt (deur/duur): alm, amt, bat, dhm,
die, dka, ent, glb, goo, hel, hks, los, nht,
ols, rij, ssv, tub, vas; stjäkt: vrz
jökt van de köölte: nij

Vaak in combinatie met een persoonlijk
voornaamwoord, bijv. de vingers kelt mie.

Ik (h)eb…..

voegeltjes/-ties in de vingers: kui, olm
veugelties in de vingers: sjk, vol, wan
kniepertjes in de vingers: blz

Zulke vingers heten…

kniepneagels, kniepnaegels: gie, stw

Het weer warm worden van de vingers
wordt als volgt aangeduid:

tintelen: algemeen; teentelen: amt, vrz
glujen: grb, hdb, omm, nij; gleujen: amt,
bat, hks

Ook wordt wel gezegd: 

Het blood kömp mie weer (los); het
blood löp weer (glb); het blood ko(o)mp
d’r weer in (alm, stw); d’r kump weer
leven in (win); het bloed kump er weer
in (gmd); er kump weer gevuul in (vol);
d’r kump wir Geföhl in (wtm).

SNUITEN 

snuten: alm, amt, blz, bor, dev, die, dlt,
ens, ent, glb, hks, hol, kui, los, mar, oot,
rij, ros, ssv, tub, vas, vrz, wrd; 
snoeten: goo
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oetsnuten: alm
snoeven: bab, has, hel, kam, nht, nls,
olm, ols, omm, raa, sib, sjk, stw, vol, vrh,
wij, zwo
uutsnoeven: daf, hdb, dev, gie, gmd, hei,
hel, kam, nls, stp, stw, wan, whr, wij;
oetsnoeven: bat, dhm, grb
snotteren: dka, glb, has, nij, ols, zwo;
schnotteren: sch; snotten: gie
schneutzen: sch
veagen, vaegen: nij
afvegen: hdb

De woorden (oet)snuten, snoeten,
(uut/oet)snoeven worden meestal in com-
binatie met de neuze, ’n nös etc. gebruikt.

Vroeger - en soms nog steeds -  snoot men
ook wel de neus door een neusgat met twee
vingers, of tussen duim en wijsvinger, dicht
te knijpen, en dan te snuiven. Alleen man-
nen deden het, en alleen wanneer ze buiten
waren. Dit heet: 

van oe of snoeven: bat; van oew of
snotteren: hel; van zich of snuten: wrd
met doem en wiesvinger snoeven: nij
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oetsnotteren: dlt
kloaren in de vrije natuur: los
de neuze uutmelken: omm
wegrotzen: sch

Met de vinger tegen linker neusgat en
dan snoeven, dan tegen het rechter neus-
gat en dan snoeven en doarnoa de neuze
ofveagen met de mouwe van de jasse of
met ’n haand. Sommige boeren hadden
’n köste op de mouwe van de duffelse jas
zitten, doarvan (nij); nu nog te zien bij
sporters, m.n. wielrenners (dev).

SNOT 

snotter: alm, amt, bab, bat, daf, dev,
dhm, die, ens, ent, gmd, hdb, hei, hel,
hol, kam, los, mar, nht, nij, nls, ols,
omn, oot, raa, sib, sjk, ssv, vol, vrh, vrz,
wan, whr, wij, wrd, zwo; snotte: gie, hks,
kui, stw; snot: blz, bor, dlt, ens, gmd,
goo, has, hks, kam, nht, nij, olm, omm,
ros, tub, vas, wan, wrd

Een snottebel heet snotte(r)bel(le) of:
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grune piepe: kam
plegel: nij
punter: nij
snotdompe: stp

Punter van punter [gewicht] van ’n
klokke (nij).

DRUPPEL AAN DE NEUS 

De druppel vocht die (bijvoorbeeld bij koud
weer) aan iemands neus hangt.

dröppel: alm, amt, bat, bor, dev, die, ens,
ent, glb, hel, hks, hol, mar, oot, rij, ros,
tub, vas, vrz, wrd; druppel: nij, vrh
drup: bab, dhm, blz, gmd, grb, has, hdb,
hei, hel, kam, nij, nls, ols, omn, sjk, stp,
stw,vol, wan, whr, wij
nösdröppel: dlt, dka, vas; neusdröppel:
die; neuzedruppel: gie
neuzedrup: kui
Doppen under de Nösse: sch
belle: zwo

Zo’n neus heet:

lekneus(e): amt, nht, olm
drupneuze: gmd; dröpneuze: zwo
dröppelneuze: amt
druupneuze: daf
natte(n) neuze: raa, rij
snotteneuze: amt
nijmelkenneuze: omm
lekkerieje: rij

Gezegde: tappen zonder vergunnige
(wan).

HIK 

hik: alm, bab, bat, bor, daf, dhm, die, dlt,
dev, ent, goo, has, hdb, hei, hel, hks, hol,
los, mar, nht, nij, olm, ols, oot, raa, ros,
sib, stw, tub, vas, wij, win, wrd; ik: blz,
kam, zwo; hikke: dka, hks
snik: daf, has, nij, sjk, vol; snuk: alm,
bab, daf, dhm, ens, glb, grb, hdb, hei,
hol, kui, nls, omn, raa, rij, sib, ssv, stp,
vrh, vrz, wan, whr; snok: gie; snek: gmd
sloekop: los; Schluckup: sch

Vroeger de snuk, nu de hik (dhm).

De hik hebben is hikken, de hik/snuk
hebben, of:
opbrekken:  amt

De volgende zin steeds herhalen als je
de hik hebt zonder ademhalen: “snuk
en ik ging over zee, snuk bleef achter ik
kwam weer…” (hdb); “ik heb de hik, ik
heb de snik, geef ’m an ’n aandre man,
die ’m goed verdragen kan.” Det mos ie
zes moal achter meka zengen, dan wa-j
van de hik of (nij).

HOESTEN 

hoosten: bat, bor, dlt, dev, ens, goo, hks,
mar, oot, ros, ssv, wij; hosen: alm, amt,
die, dka, ent, glb, hel, hol, los, nht, ols,
rij, ros, sch, tub, wrd; hoesten: bab, daf,
gie, hdb, hei, kui, nls, olm, raa, sib, vrh,
whr; hoesen: alm, daf, dhm, grb, hdb,
nij, omm, raa, vas, win; oesten: blz, gie,
gmd, kam, sjk, stw, vol, wan, zwo;
oesen: has, stp; housten: vrz
blaffen: daf, gmd, nht, omm, vrh
kuchen: daf, hei; knuchen: rij
blekken: nij, ols
pochen: rij
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rochelen: gmd
kwalsteren: ols

Ie hoost as ne peerd (amt); blaffen as
een olde keeshond (dev); pochen op ’n
shag (hoesten van ’t roken) (rij); bij een
klein kind: heustekes doon (dev).

Wanneer het hoesten benauwd opklinkt,
spreekt men van:

rochelen: algemeen
hiemen: daf, nij, ols, rij
humen: vrz
giemen: nls, ssv
gieren: los, stp
piepen: gie, kam, nij
ophoosten: amt, bat
löshoesten: bab
kwaalsteren: ens
bökke(re)n: amt
schrottelen: ssv
reutelen: vrz
blaffen: has

Zelfstandig naamwoord:

dreugen hoost: dlt; droge hoest: hei
blaf(h)oest: gmd, wan
dempe op de böst: stp

ROCHELEN 

rochelen: amt, bab, blz, bor, daf, dev,
dhm, die, dka, dlt, ens, gie, glb, gmd,
goo, grb, has, hdb, hel, hol, kam, mar,
nht, nij, nls, olm, ols, omm, raa, ros, sib,
sjk, ssv, stw, tub, vas, vol, vrh, vrz, wan,
whr, wij, wrd, zen, zwo; rachelen: kui,
los, stw, whr; röchelen: noh, wtm
oprochelen: glb
schrapen: amt, bab, bat, daf, die, hdb,
mar, nht, ssv, vrh, whr; schräpen: hei,

ols, wij; schreapen, schraepen: stp; 
skrapen: nij
kwalsteren: bab, bor, dhm, gmd, hel,
nht, nls, tub, vrz; kwaalsteren: ent, rij
kwalleren: wtm
ophoesten: daf, dev, dka, grb, hdb, olm,
whr, wij; ophoesen: daf, grb, hdb, hel;
op-oesten: kam, zwo; ophoosten: bat,
dka, ens, hks, wrd; ophosen: bor, die,
goo, hol, rij, wrd
diepe vuthoesen: omm
löshosen: rij
hoosten: ols, oot, ros; hosen: ent;
oesten: wan
ophalen: nij, oot; op-alen: zwo; 
op-oalen, op-aolen: blz
opsnoewen: alm; opsnoeven: daf
snoeven: amt
anstoaten, anstaoten; sch
upstoaten, upstaoten: sch
schroeten: hol
hiemken: alm; hiemen: grb; chiemen:
dka
schröttelen: sch; schroddelen: eml
kokken: sch
piepen: mar

Rochelen as ne old peerd (amt); hie
hoolt ne greune achter de hals of ne
klodder oet de hals (amt); het woord
kwalsteren werd ook gebruikt voor het
uitspugen van pruim-nat (gmd): kokken
bij volwassenen, schröttelen bij een
kind (sch); i-j ef het oardig op de borst-
rok (has); vol op de böst (kam).
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SLIJM 

Het vocht dat bij verkoudheid opgehoest
wordt.

sliem: alm, amt, bat, blz, bor, daf, dev,
die, dhm, ens, glb, goo, grb, has, hdb,
hei, hel, hks, hol, kam, kui, los, mar, nht,
nij, nls, olm, ols, omn, raa, rij, ros, sib,
sjk, stp, stw, tub, vas, vol, vrh, vrz, wan,
whr, wij, wrd, zwo; Schliem: sch
kwalster: amt, bab, bor, die, dlt, ens, glb,
grb, hdb, hei, hel, hks, hol, mar, nls, ssv,
stp, uls, vas, vrh, vrz, whr; 
kwaalster: ent, wrd
snot: amt; snotter: ent
snotterdompe: hdb
rachel: gie, gmd, olm, stw, wan; 
rochel: has, zwo
flumme: hdb; flume: zwo; fluum: nij
spi-j: dlt
kloetie: hdb
grunen: daf, omm
kikker: vrz

Kwalster is riepe snotter (hdb).

NIEZEN 

proesen: alm, amt, daf, dhm, die, ent,
glb, gmd, goo, grb, hdb, hei, hel, hks, hol,
mar, nht, nij, nls, ols, omm, raa, rij, sjk,
stp, vas, vrh, vrz, wij, win, wrd; 
proezen: alm, dlt, gie, los, ssv, tub;
proesten: bab, bat, blz, bor, dev, ens, has,
hdb, kui, olm, stw, vol, wan, whr;
pruzen: oot
niesen: zwo
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1900/1910.
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GEZOND 

gezond: algemeen; gezoond: bor, ens,
glb, los, mar, vrz, wrd; gezound: dlt

Ze zien er…..

good/goed oet/uut: algemeen.

Ze zeet t’r oet as ’n leggend henke (ent).

(ER) SLECHT (UIT ZIEN) 

slecht: alm, bab, blz, daf, dev, dlt, ens,
hdb, kui, los, nij, oot, ssv, sjk, stw, vas,
vol, vrh, vrz, wan, whr, wrd, zwo; slech:
dhm, ent, glb, goo, slech, hel, mar, raa,
rij, wij; slächt: gmd
wit: alm, bab, dhm, dka, ens, gmd, hdb,
hel, kui, mar, nls, omm, ssv, sjk, stp, stw,
vrz, wan
witties: daf, whr, win, wij, zwo
bleek: amt, blz, dev, dlt, goo, grb, los, nij,
oot, vas, vrh; bliek: vol
blekies: daf
blas: dlt, ent, glb, goo, grb, hdb, wrd
pips: alm, ent, grb, hei, nht, wan
minnegies: hdb, hks
pierrotterig: die
wallig: grb
flets: nht
ofgetrökken: nij

galperig: rij
bescheten: olm
nit zo bes: bab, nht; nich zo bes: dka,
tub; niet zo best: nls
niet goed: gie

Hee is wit um ’n nebben (ens); wit om
de snute (kui); ze kieken niet goed toe
(gie); ze kiekt wit uut (hdb, omm); foj
wat een bleekscheten (dev); ze ziet er
uut as de dood van Pierlala (hdb); wit
um de neuze, ze kiekt hol uut (hol); ze
zien d’er slecht uut, zie kieken wit toe
(sjk); kieken wit toe, ze kieken er slecht
uut (wan).

NIET LEKKER 

Ik veule/vule miej/mi-j…

niet/nich/neet/nit lekker/lakker/läk-
ker/good/goed (te pas): algemeen.
sloerig in ’n rakke: vas; sloerig in ’n rak-
ker: ent; sloerig in de rakkert: nij, wrd
sloerig in de hoed: ens, grb, hel, omm
sloerig: goo
loederig in de hoed: hel
poesterig in de hoed: nls
nit lekker in de hoed: rij
nich good in de hoed: ssv
wat alleraande: gie
gammel: zwo

Gezondheid en 
ziekte

Hoofdstuk 13
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Hoofdstuk 13

nich best terecht: los
nit trechte: rij
nich best: tub
niks te passe: vrz
niet fit: wij

PIPS ZIEN 

wit wezen: alm, gmd, hol, mar, vrz, vrh,
wrd
d’r wit oet/uut zien: alm, amt, ols, oot
wit um(me) de neuze zien: die, nij,
omm, vol, zwo
wit langs de neuze zien: nij
wit um ’n nebben zien: ens
wit um ’n/de snoete(n) wezen: rij, wij
wit zien: dev, dlt, kui, nij
wit uut/oet kieken: bab, grb, hdb, hel,
nls, omm
wit toe kieken: gie, sjk, stp, wan
wittig uut kieken: bab
een wit bekkie hebben: grb
witties wezen: whr
bleek wezen: bat; bliek wezen: sjk
bleek zien: blz, dev, dlt, hei, los
blekies zien: daf, hdb
d’r bleek oet zien: vas
grauw zien: los
of(g)etrökken wezen: bor, hol, rij
d’r of-etrökken uut zien: ols
pierig zien: dev, rij
d’r pips oet/uut zien: dhm, ent, hel
pips zien: hdb, nht, raa
blas zien: dka, goo
blas oet zien: grb
blas oet kieken: glb
blas in het gezichte wezen: die
d’r blas oet zien: wrd
blas wezen: wrd
gesem toekieken: vol
gesem wezen: vol
d’r slech(t) uut zien: nls, raa, stw
slech uut kieken: omm

gien goeie kleur hebben: gmd

IJ zöt er uit of e in de sni-j esketen ef
(has); hee hef ne kluur as een ofgewas-
ket hemd (rij).

SLAP 

slap: algemeen; slop: bab, gie, kui, sjk,
stw, vol; schlapp: eml, noh, wtm; sloap,
slaop: blz
slap in de hoed: grb, rij
slok: hdb, hei, hel, nht, omm, rij, ros,
tub, vrz, whr, wrd
slok in de hoed: bor, vrz
slok in de ratte: daf
slok in de botte: daf
slok op de bienen: vrh
sloerig: bat, daf, hdb, nht, zen
sloerig in de rakkert: grb
sloerderig: zwo
meu: alm, hks, nht, wrd; mu: dhm, hdb,
kam; meude: blz
lamlendig: daf, has, hdb, hel, zwo; 
lamlenig: vas
lamenarig: sjk
op: alm, blz, ens
versletten: alm; versleten: nls
futloos: hdb, nht, nls
lusteloos: nij
machteloos: gmd
gammel: gmd
zwak: ent
kepot: alm
gasterig: zwo
oetleawd, oetlaewd: ssv
uut-espöld: has
löag, läog: wrd

Slap als een wasseldoek [vaatdoek]
(daf); slap as ne waschedook (dka); slap
as nen vasseldook (goo); slap as een
wasseldook (ols).
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ZIEKTE 

zeekte, ziekte: algemeen
kwoale, kwaole: bab, gmd, hdb, hol, rij
kraankheed: dlt, tub, wtm; 
kraankheid: glb; Krankhäit: eml
Krankte: noh; kränkte: oot; kreankte,
kraenkte: dlt
ongemak: die, gmd
mekeer: gie
schelling: dlt

ZIEK 

ziek: alm, bab, blz, daf, gie, glb, gmd,
has, hdb, hei, kui, nls, nht, nij, omm,
raa, sjk, stw, vol, vrh, wan, whr, zwo;
zeek: alm, amt, bat, bor, dhm, die, dka,
eml, ent, goo, hel, hks, hol, mar, ols, oot,
raa, rij, ssv, tub, wij, wrd, zen; zeik: vrz;
siek: stp
kraank: dka, dlt, ens, los, noh, oot, ros,
tub, vas, vol, wan; krank: dka, dlt, eml,
wtm
niet goed: bab, daf, gie, grb, olm, sjk;
niet good: stw; niet goud: vrz 
neet good te passe: die, hel, mar
neet good in odder: zen
niet in ödde: kam
slecht in orde: goo
niet veur mekeare, niet veur mekaere:
gmd
niet veur mekaar: grb
neet terechte: hel
slech te passe: hel, rij
niks te passe: omm
slech op de lappen: nij
het niet veur de klungels hebben: grb
sloerig in de hoed: hei
sloerig in de rakkert: nij

ZIEKELIJK

ziekelijk: algemeen
kwakkelig: bab, daf, gie, hdb
sukkelig: grb, sjk, wan, whr; 
sokkelig: stw; sjökkelig: vrz
kränklig: noh; kränklik: eml, wtm
krakkemikkig: has; 
krukkemikkerig: olm
krimmeneerderig: blz
niet stark: daf, dhm, hdb; neet stark:
hel; nit staark: mar; nit stoark, nit 
staork (van inpos): rij

ERNSTIG ZIEK

slim ziek: alm, amt, blz, daf, die, dka,
dlt, ens, ent, glb, gmd, hei, hel, hks, hol,
los, mar, nij, omm, rij, ssv, stw, tub, vas,
vol, vrz, wij, wrd; slum ziek: gie
arg ziek: bat, goo, has, hdb, sjk, vrh; 
ärg ziek: daf; erg ziek: kui
oarig ziek, aorig ziek: bab, dhm, stp,
wan, whr
zwoar ziek, zwaor ziek: goo, hdb, nij,
wrd
arnstig ziek: nij, ols; ärnstig ziek: zwo
ard ziek: blz
na zeek: bor
knap zeek: hol
goed kraank: oot
minnegies: olm
erg minnetjes: dev
er slecht an toe: grb

Hee ligt veur het groondhoalt (hks).

99

Gezondheid en ziekte

De Mens A  14-12-2009  21:20  Pagina 99



100

Hoofdstuk 13

ONDER DE LEDEN 

Een ziekte……hebben

onder de leden: algemeen; oonder de
leden: ens, glb, oot, rij; oender de 
leaden, oender de laeden: bor; unner
Ledden: noh; onder de lieden: ent, wrd;
oonder de lieden: vrz
onder de hoed: daf, dhm, nij, omm, raa;
oonder de hoed: dka, ssv; onder de
hood: nht
in de hoed: dka, dlt, ens, zen
in de but: tub

MANKEREN 

Wat zou hem ………

schellen: amt, dhm, hei, hol, los, mar,
nht, omm, raa, ssv; schealen, schaelen:
daf; skealen, skaelen: zwo; schelen: dlt,
hdb, kui, wan; skelen: blz, sjk; schillen:
grb, hdb; skielen: stp; schjöllen: vrz
mankeren: bat, ent, hel, olm, vol; 
mankearen, mankaeren: nij, oot; meke-
ren: alm, gie, goo, has; mekieren: gmd
schotten: alm, bor, vas; skotten: ens, glb

Wat zul hi-j toch ebben (bab); wat (h)ef
e toch (daf); wat zol e hebben (dev, die);
wat hef he (dka); wat hef e oonder de
leden (ens).

SUKKELEN 

sukkelen: bat, blz, dev, die, gmd, has,
hdb, hei, hel, los, nls, olm, omm, raa,
stp, vol, vrh, whr, wij; sökkelen: alm,
dhm, hol, mar, oot; sjökkelen: vrz; 
sokkelen: stw
an de sukkel wezen: bab, nls, omm; 

an de sökkel wezen: gie
an de sökkeligheid wezen: gie
sukkelig wezen: grb, kui, nij, wan, whr;
sökkelig wezen: dhm, gie
kwakkelen: dev, has, hei, hdb, tub, wan,
zwo
kwakkelig wezen: grb
knooien: amt, bor, ens, mar, rij, ssv;
knoeien: vas
knooien met ziene gezoundheid: dlt
zekelijk wezen: dlt, ent, goo; ziekelijk
wezen: nij
krankelijk wezen: dlt
min wezen: los
klungelen: hks, nht
klongelen: ols
klungelen met ziene gesundheid: dka
neet/niet stark wezen: hdb, hel
’t neet good in de hoed hebben: alm
in een slecht vel steken: dev
klötteren: hks
kremmelen: vas
vedan martelen: ens
altied wat hebben: hdb, win

Aait ziek/kraank en nooit dood (glb, grb,
nij, omm, wrd).

Knooien, sukkelen kan ook met wezen
gebruikt worden: an ’t knooien wezen, an
’t sukkelen wezen etc.

ZICH BETER VOELEN 

beter wezen: kui
better terecht wezen: los
bette te pas wezen: alm; better te passe
wezen: dhm, hel, hol, nij, omm; better
te pas wezen: hks, ssv; beter te passe
wezen: dhm, hdb; beter te pas wezen:
nls; bjätter te passe wezen: vrz
better te passe zitten: rij
better te passe veulen: bat
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better veulen: alm, amt, dlt, ens, ent,
glb, goo, grb, mar, nht, oot, vas, wrd; 
better vulen: daf, hdb, hei, nij, raa; 
beater vulen, baeter vulen: daf, zwo;
beater veulen, baeter veulen: ols, wij;
beter veulen: blz, gie; beter vulen: gmd,
has, hdb, olm, sjk, stp, vol, vrh, wan,
whr
beaterder veulen, baeterder veulen: dev
lekkerder veulen: stw
fitter wezen: win
niet minder vulen: bab

ACHTERUITGAAN 

achteroet/achteruutgoan, achteroet/
achteruutgaon: alm, amt, bab, bat, blz,
bor, daf, dev, dhm, die, gie, gmd, grb,
hdb, hei, hel, hol, hks, kui, los, mar, nls,
nht, nij, olm, omm, rij, sjk, stp, stw, tub,
vas, vrz, wij, win, wrd
neet veuruutgoan, neet veuruutgaon:
hel
slechter worden: dev, dlt, ens, ent, glb,
goo, grb, mar, ols, oot, raa, ssv, vol, zwo
minder worden: dka, glb, gmd, has, hdb,
hei, nij, vrh, wan, whr; meender
worden: ens

WEGKWIJNEN 

wegkwienen: amt, bab, daf, die, dhm,
ent, gie, gmd, goo, grb, has, hel, hol, kui,
nls, olm, raa, sjk, vol, vrz, wan, whr, wij,
zwo
votkwienen: alm, bor, daf, die, dka, goo,
hei, mar, rij, tub, vrz
verkwienen: daf; verkwennen: daf
wegteren: dev, ent, hdb, nht, ols, omm,
sjk, stw, vrh
votteren: dlt, ens, hel, nij, ssv, tub, wrd
uutteren: hel

votzakken: alm
achteroetgoan, achteroetgaon: alm, hks,
los, vas
oftakelen: die

Wegteren is lichamelijk, wegkwienen
meer psychisch (ent); wegkwienen
wördt deur de meesten van oes niet
völle gebroekt, wi-j zegt vaker wegteren
(hdb); lichamelijk: wegteren, geestelijk:
wegzakken (dev); lichamelijk verzwak-
ken: votteren, geestelijk verzwakken:
nich meer bie de tied wean (dlt); licha-
melijk: wegteren, geestelijk: wegkwie-
nen (sjk).

ONGENEESLIJKE ZIEKTE 

ongeneeslijke ziekte/zeekte: algemeen
nare ziekte: amt
ziekte woar aj neet/nich/niet better/
baeter van kan wörden/worden: alm,
glb, hdb, hks, nij, olm, ols
ziekte waor aj nich/neet/niet/nit (an)
betteren/bjätteren/beteren kan:  bor,
dhm, dka, eml, ens, ent, hdb, hel, omm,
rij, ssv, vas, vrh, vrz, zen
ziekte waorvan je niet betteren könt:
omm
ziekte die niet/nich te betteren is: daf,
glb, oot, ssv
zeekte waar nich an te betteren is: dka
ziekte woar aj niet van weer kloar wör-
den kan: gie, nls, stp
verkierd ongemak: gmd

GEEN WEERSTAND HEBBEN 

Hij is….

neet/nich/niet sta(a)rk: alm, dhm, stw,
uls, wrd
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slok: grb, has, ssv
slop: has; slap: olm
vaeke/altied/ait ziek/zeek: blz, dka, hei
ziekelijk: zen
zwak: dka, ent
krökkelig: dhm
overal vatbaar veur: bat, hdb
d’r altied biej: hel
een klongel: nht

Hij heeft…..

niks/niet völ(le)/niet veule/niet vjölle
(um(me)/om) bij/bi-j/bie(j)/bej te zetten:
bab, blz, bor, daf, die, dka, ens, glb, hel,

hks, hol, kam, mar, nht, nij, nls, omm,
oot, raa, rij, ssv, tub, vas, vol, vrh, vrz,
wan, whr
niks teggen de setten: noh
gien/gin/gen/niet veule weersta(a)nd/
wearstand/wiersta(a)nd: blz, dka, dlt,
gie, gmd, goo, kui, olm, oot, sjk, stw,
wrd, zwo
gin Offweerstoffe: eml
gien kracht: hdb
een zwak gestel: wij

Biej ’n betje weend tegen vaalt e van de
fietse (alm); hee kann niks mehr, geht
te ende (wtm).

Kaart 6: lichamelijk niets meer waard zijn. In de Kop is het niet op wezen, maar o(a)f wezen.
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LICHAMELIJK NIETS MEER WAARD ZIJN 

op wezen: alm, blz, daf, die, dka, dlt, glb,
gmd, goo, has, hel, kam, nij, nls, olm,
ols, omm, rij, stw, vas, vrh, vrz, wij, whr,
wrd, wtm; up wezen: eml, uls
het op hebben: hks, oot, tub
o(a)f wezen, (a)of wezen: blz, gie, kui,
vol, wan
verslet(t)en wezen: bat, blz, daf, dhm,
die, dlt, ens, ent, glb, hdb, hel, hol, nht,
nls, noh, omm, oot, ros, wrd, wtm, zen
oetleawd, oetlaewd wezen: ens, ssv; 
oet-eleefd wezen: grb; oetleafd wezen,
oetlaefd wezen: vas; oet-eleafd wezen,
oet-elaefd wezen: mar; uut-eleafd
wezen, uut-elaefd wezen: has, hol, ols;
uut-eleefd wezen: sjk
ofleawd wezen, oflaewd wezen: dka; 
of-eleafd wezen, of-elaefd wezen: hks
an het ende wezen: bab, hdb
an de latten wezen: bab, hei, ols
het had hebben: alm, bor
niks meer bie te zetten hebben: dka

Vaak met een versterkend bijwoord: hele-
maal, totaal, kats etc.

Skone op (gmd, has); kaant op (whr);
kant versletten (hol); löp met de neuze
an de grond (omm).

Het vlammeke was op (goo); het keersie
göng zachies uut (vrz); het keersien was
op-ebrand (zwo).
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ZICH ZEER DOEN

zich zeer doen/doon: algemeen; 
zich zear doen/doon, zich zaer
doen/doon: hei, nht, nij, oot, rij, wrd
zich bezeren: alm, die; zich bezearen,
zich bezaeren: nij
zich bezerigen: grb

KREUNEN 

kreunen: blz, daf, dev, dhm, gie, goo,
hdb, hei, kui, mar, nht, nls, olm, sjk, vol,
stw, vrh, whr, wij zwo; krönnen: bor, dlt,
ens, glb, los, rij, ssv, vas, wrd; 
krunen: gmd
steunen: alm, dka, nht; stönnen: die, rij
karmen: bab, bat, grb, hdb, hol, hks,
omm, wan; kaarmen: alm, stp;
kaaimen: vrz; kermen: vas
karmejakken: die, ent, hel; kärmejak-
ken: daf, ols; karmejanken: nij
knarpen: has, hdb, omm, oot
schreeuwen: daf, raa; skreeuwen: nij
rearen, raeren: daf
janken: daf
jammeren: nij
piepen: daf
böllen: tub

ZERE PLEK 

zere(n) stee: amt, bab, bor, gie, gmd, grb,
has, hdb, hei, kui, nls, olm, omm, sjk,
vol, vrh, wan; zere stea, zere stae: bat,
daf, ens, glb, hol; zere stjea, zere stjae:
vrz; zeare stea, zaere stae: hel, hks,
mar, nij, rij, wrd; zere stie: vas; 
zere stiej: ssv; zere ster: dlt
zere plek(ke): blz, daf, dev, dka, grb, hdb,
hei, los, raa, sjk, wan, whr, wij, win;
zeare plekke, zaere plekke: hel, nht, nij
zeare plaats, zaere plaats: oot
pienlijke stee: hei, stw
pienlijke plek(ke): goo, stw
geveulige stee: die; geveulige stie: tub
zwakke plekke: omm
stea, stae: ols, raa, stp
stekke: hel

Vaak met de toevoeging: in het lief, in de
hoed.

Het döt miej doar zeer (alm); ’t dut mie
door zeer (bijv: in de buik, in de rug;
met aanwijzing waar) (dhm); ne stea
woer ’t mie zeer döt (ent); die plekke
dut mi-j döör zo zeer (zwo).

Bijzondere 
lichamelijke 
verschijnselen

Hoofdstuk 14
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PIJN 

zeerte: alm, amt, bab, bat, bor, die, ens,
ent, gmd, gie, glb, gmd, goo, grb, hdb,
hel, hks, hol, los, nht, nij, nls, olm, ols,
omm, raa, rij, ssv, stp, stw, vol, vrz, wan,
wij, win, wrh, wrd; zearte, zaerte: dhm,
mar, nij, oot, rij, stp, wrd; zeert: alm,
amt, dka, dlt, ssv, tub, vas; zeer: alm
piene: bab, bat, daf, dev, dhm, die, gie,
goo, grb, has, hdb, hei, hel, hks, hol,
kam, kui, mar, nht, nij, nls, olm, ols,
omm, raa, sjk, stw, vol, vrh, wan, whr,
wij, win, zwo; pien: alm, blz, bor, dlt,
ens, hks, los, oot, raa, wrd
smarte: kam; smärte: zwo

Balgsmarte ‘buikpijn’ (kam); vroeger:
zeerte, nu: piene (nls).

KOORTS 

koors: alm, los; koorse: gie, gmd, kui,
sjk, vol; koorsen: daf, dhm, ens, hdb,
hol, omm, raa, rij, ssv, stp, wij, wrd;
koortsen: ols, vrz; koortse: zwo; koorts:
alm, bab, bat, blz, bor, die, dlt, ent, grb,
hdb, stw, vas, vrh, whr, win; koarse,
kaorse: wan; koarsen, kaorsen: hei, hel,
nij, vas; koartsen, kaortsen: mar, oot;
koarts, kaorts: nij
verhoging: blz, grb, nht, nij; verheuging:
daf, hel, tub
fieber: die

Lichte koorts: roze in de hoed (ens, hel);
bibberkoarsen: bibberig (nij); fieber: heel
oud, hoor je nauwelijks meer (die).

IJLEN  

ielen: alm, bor, daf, dlt, gie, goo, hks, nij,
ssv, vrz, whr; ijlen: blz, dka, hdb, los,
olm, oot, wrd, win, zwo
dazen: alm, vol
bazelen: bab
roazelen, raozelen: ens, wrd
malen: dev
dollen: dlt, hol, nht, ols, raa
baloren: sjk
van alles deur mekoare (hen) proaten/
kuieren: daf, die, glb, gmd, nij, omm, rij,
vas
alns duur mekaar halen: amt
in het wilde weg proaten: hdb
in het wilde wezen: bab, gie, stp, wan
in de warre wezen: bat, has, kui, mar,
nls, nht, vrh
wartaal praoten/uutsloan: nij, wij
kats van de wieze wezen: hdb

Het löpt ’m er duur/deur (dhm, ent, grb,
hdb, hei, vrz).

VERKOUDEN

verkoalden, verkaolden: alm, dka, dlt,
ens, glb, goo, has, hei, hel, nij, nls, omm,
oot, vrh, whr; verkolden: bab, bat, dev,
die, hdb, gie, gmd, goo, hdb, mar, nht,
nls, ols, sjk, stw, vol, wan, wij, wls, zwo;
verkoolden: grb, hks, los, rij, ros, ssv, tub
win; verkölden: dhm, ent, hdb, hol, wrd;
verköalden, verkäolden: vrz; verkoawen,
verkaowen: kui; verkouden: blz
verkollend: stp
verklommed: tub, vas
snotterig: amt, bor, dka, gie, hdb, nht,
nij, olm, ols; snötterig: grb

De d van verkoalden etc. wordt doorgaans
niet uitgesproken.
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Roze of kolde in de hoed is griep (hei).

SNOTTEREN 

snotteren: algemeen; schnotteren: eml;
snötteren: grb, hdb; snotten: alm, wan
snoeven: daf, goo, raa
kwalsteren: kam

Een loopneus heet een lekneuze (nht) of
een niejmelkse neuze (hei).

BIJZONDERE KWAALTJES 

Naast bijzondere en aparte kwaaltjes
kan ook nog worden gezegd:

aparte ongemakken: bat; apärte onge-
makken: gmd
apatte mankementen: nij
aparte dinge: amt
eigenoardige kwoaltjes, eigenaordige
kwaoltjes: kui
vremde ziektes: olm
flantuten: hks

Den mekeert aait van alles, aait zeek,
nooit dood, hef altied wat (alm); aait
wat, aait wat bezunders, aait ziek en
nimmer dood, kroakt aait (grb); altied
wat bezunders, ’t is singelier, dan hef e
dit en dan weer dat, valt van ’t ienen in
’t aandere, aait wat (te klagen), aait ziek,
nimmer dood (hdb); aalt wel wat aans,
wat aparts, aalt zeek en nooit dood, aalt
iets wat ’n aander nit hef (rij); is altied
zeek, mär nooit dood (wij).

Hoofdstuk 14
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JEUKEN 

jökken: alm, amt, bat, bor, daf, die, dlt,
ens, ent, glb, goo, has, hdb, hel, hol, hks,
mar, nls, nij, ols, omm, oot, ssv, rij, tub,
vas, vrh, vrz, wij, wrd, zwo; jokken: bab,
dhm, gie, grb, hei, lut, nht, olm, raa, sjk,
stp, stw, wan, whr; jukken: dka, kui, los,
win; jeuken: blz, dev, vol; juken: gmd

JEUK 

jök: alm, bor, daf, dlt, hdb, hel, hol, mar,
nht, nij, ols, omm, oot, ssv, tub, vas, wij,
wrd; jok: grb, hdb, whr; juk: dka, los;
juuk: gmd; jeuk: blz, dev, kui, sjk, vol;
jökke: die, ent, goo, hel, nij, wrd; jokke:
nij
jökken: amt, hks; jokken: raa, stp
jökt: glb; jökte: gmd, has, ols, zwo; 
jokte: gie, olm, sjk, stw
jokkeri-je: bab, hdb; jökkeri-je: daf, hdb,
mar, nls, wan; jökkeri-j: vas; jökkerieje:
bat, rij, vrz; jukkerie: win

Jok is arger as piene (grb); jökke is slim-
mer as zearte (wrd); mien moe zea
jokke (nij).

BLAUWE PLEK 

blauwe plek(ke): bab, bat, blz, dev, dhm,
gie, gmd, goo, grb, hdb, hei, hel, kui, nht,
nij, olm, omm, oot, raa, ros, sjk, stp, stw,
vol, vrh, wan, whr, wij, win, wls, zwo
blauwe stee: alm, amt, die, ens, goo, grb,
hdb, omm; blauwe stea, blauwe stae:
ent, hks, mar, ols, wrd; blauwe stie: glb,
tub, vas; blauwe stiej: ssv; blauwe stier:
bor
blauwe ster: dlt; blawe stear, blawe
staer: rij
blauwe stiek: alm
blawen plear, blawen plaer: rij
blauwe vlak: los
blonde plekke: hdb, nij; bloonde plekke:
vrz
blonde stee: hdb, nls; bloonde stea,
bloonde stae: hol; bloonde stjää: vrz

SCHRAM 

krab(be): alm, daf, dhm, grb, has, hdb,
hei, hol, nht, nls, olm, tub, vol, vrh, vrz,
wij; krabe: gie, hel
schram(me): bab, bat, bor, daf, dev, die,
dlt, goo, hdb, hei, hel, hks, los, mar, nls,
ols, oot, sjk, ssv, vas, vol, wan, whr, wij,

Gebreken aan de
huid

Hoofdstuk 15
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• Poesen, vrarren, rujerieje? (dhm). Detail portret

midden 18e eeuw, collectie Stedelijk Museum Kampen.
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win; schrömme: vrz; skram(me): blz,
ens, ent, glb, gmd, nij, stw, wrd, zwo;
skrame: kui

BLAAR 

bloar(e), blaor(e): algemeen; blore: gmd,
vrz; blöre: dev, zwo
bloaze, blaoze: dev, die

Een klemblaar, maar ook een bloedblaar,
wordt vaak kniepbloare genoemd.

WOND 

wonde: bab, bat, dev, dhm, gmd, gie, grb,
has, hdb, hel, kui, nls, olm, ols, omm,
raa, stp, stw, vol, vrh, wij, win, zwo;
wond: blz, nij, whr; wongt: vas; 
woond: bor, dka, ens, oot; woon: glb,
ssv; wone: amt, die, ent, hol, mar, rij,
vrz, wrd; wonen: tub, vas; woan,
waon: alm; wound: dlt
glippe: dev, hol, hks; gloppe: grb;
gluppe: hdb
stegien: gmd
zere stee: gie
kapotte stea, kapotte stae: hol
gat: blz, hei, hks, nht

GROTE GAPENDE WOND 

(groot, best) gat: alm, amt, bat, bor, blz,
dhm, die, dka, dlt, gie, gmd, glb, grb, has,
hdb, hei, kui, los, mar, nij, nls, olm, ols,
omm, oot, raa, rij, ros, sjk, stp, stw, tub,
vas, vol, vrz, wan, whr, wij, win, wls, wrd
(grote, beste) gluppe: bab, grb, hdb, hel,
omm, zwo; (beste, grote) glippe: dev,
hol, vrz; (groten) glip: ens, hks, ssv;
glöppe: vrh

bessen kleuw: alm
klöf: vas
grote lösse wonde: ent
groten slob: nij
jaap: whr
beste jaapse: nht

SNEE IN DE VINGER 

snee: alm, blz, dev, dhm, gie, gmd, goo,
grb, has, hdb, hel, kui, nht, nij, nls, los,
ols, raa, rij, sjk, stp, stw, vol, vrh, wan,
wij, win, wls, zwo; snie: wrd; snieje: vrz;
sner: dlt, oot, ros, tub, vas; snit: amt
glip: bor, dlt, ens, ssv, vrz; glippe: hol, rij,
vrz, whr; gluppe: grb, hel; gloepe: omm
jaap: grb, hdb, nij, nht, rij, stp
japse: hei, olm

KLOVEN IN DE HANDEN 

kloven: blz, dev, gie, hdb, kui, win, zwo;
kloaven, klaoven: omm; klöaven: dlt;
klöawen: ssv; kleuven: bab, ens, goo,
grb, whr; kleuwen: alm, oot, rij, wrd;
klauven: stw
kleufies: hel, omm, wij; kleufkes: ens
barsten: bab, blz, grb, has, olm, sjk;
basten: bat, bor, dhm, los, nls, stw, vol;
barsen: die, hdb, nht; bassen: nij, omm;
bässen: hei, hel, ols, raa, wls; 
besten: mar; bearsten, baersten: gmd;
bossen: glb; bösten: hks, los, rij, vas;
börsten: ros, tub; beusten: amt
barstjes: dev; bassies: hdb, vrh; 
bässies: wij; bäskes: hol; bästies: vrz;
beskes: hol; bosjes: alm
kienen: stp; kenen: wan

Vaak met de toevoeging: in de ha(a)nden.

Harig: rood zien van de huid (hol).
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BLOEDEN 

bloden: alm, amt, bor, die, dka, dlt, eml,
ent, glb, goo, hel, hks, mar, oot, rij, ros,
ssv, uls, tub, vas, wij, wrd, zen; 
blooien: bat, dev; blonen: noh; 
bloeden: bab, blz, daf, dhm, gie, gmd,
grb, has, hdb, hei, kam, kui, nht, nls,
omm, raa, sjk, stw, vrh, wan, whr, zwo;
bloeien: nij; blouwen: hol, vrz; blouden:
vrz

Bloeden als een….

varken: alm, bab, bat, dhm, die, has,
hdb, hel, hks, hol, nht, nij, omm, raa,
sjk, vol, vrh, whr; värken: daf, hei, wij;
verken: dka, tub, vas; vearken, vaerken:
dlt, ens, glb, zen; voarken, vaorken: rij;
vaarken: gie, mar, stw, wrd; vaiken: vrz
Schwien: eml, wtm; Swien: uls
biggen: rij
rund: bab, blz, dka, ent, gmd, goo, grb,
hdb, kam, kui, nht, vol, vrh, zwo
ossen: ens, ent, grb, hdb, nij, oot, ros,
wrd
ko: alm, bor, dka, ssv
Beest: uls
gek: hdb

KORST 

korst(e), körst(e): alm, amt, bab, bat, blz,
bor, daf, dev, dhm, die, dka, dlt, ens, ent,
gie, gmd, goo, grb, has, hdb, hei, hel,
hks, kui, los, mar, nht, nij, olm, ols, oot,
raa, rij, ssv, sjk, stp, stw, tub, vol, vrh,
wan, whr, win, wij, wrd, zwo
kjöste: vrz
roaf(e), raof(e): daf, ens, glb, gmd, hdb,
hel, hol, mar, nht, rij, wij; roeve: omm;
rof: vas

Vaak opgegeven in verkleinwoordvorm. De r
van korst(e) en körst(e) wordt doorgaans
niet uitgesproken, de t soms ook niet.

LITTEKEN 

litteken: alm, amt, bab, bat, blz, daf, dev,
dhm, dlt, ent, gmd, goo, has, hdb, hel,
kui, nht, nij, nls, olm, ols, omm, raa, rij,
sjk, stw, vol, vrh, wan, wij, win, zwo; 
littieken: stp
litstee: whr
likstee: goo; likstea, likstae: bor, ens,
hel, hol, mar, wrd; likstie: oot, tub; 
likstieje: glb; liekstea, liekstae: daf,
dhm, rij; liekstjea, liekstjae: vrz; 
liekstee: die, gie, grb, hdb, hei, nls, omm;
liekstie: vas; liekstiej: ssv
liekster: dka, dlt
ster: los

Vroeger: liekstea, nu: litteken (dhm);
vroeger: liekstee (hdb).

JEUGDPUISTJES 

(jeugd)pusies: dhm, gmd, grb, has, hdb,
hel, kui, nij, nht, ols, omm, raa, vrh, wij,
win, zwo; (jeugd)puusjes: blz, ent, rij;
(jeugd)puuskes: alm, bat, bor, dev, dka,
ens, goo, hol, ros; (jeugd)poesies: bab,
gie, hdb, nls, olm, sjk, stw, vrh, wan, whr
jeugdpoesten: vol
vetpusies: nij; vetpuusjes: blz; vetpuus-
kes: hks, tub
gezichtpuuskes: ens
puiskes: die
pökkelties: hei, ols, wij
pukkels: bab, glb, hdb, mar, nij, wls
vetpukkels: nij
vetbulties: nls
vinnekes: amt, mar, oot; vinkes: rij, ssv
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vinnen: dlt, ens, los
mee-etters: goo; mee-eters: mar
pöddegies: hdb
pöchelties: vrz

PUIST 

poeste: bab, bat, daf, dev, gie, gmd, grb,
has, hdb, hei, nht, nls, olm, ols, omm,
raa, sjk, stp, stw, vol, vrh, wan, whr, win,
wij, zwo; poest: bat, bor, dka, dlt, ens,
glb, goo, hks, los, ssv, vrz; poes: alm,
amt, dhm, die, ent, glb, goo, hel, hks,
hol, mar, nht, nij, ols, raa, rij, wrd
puuste: kui; puust: blz, dlt, oot, ros, tub,
vas
vinne: grb, hdb, omm, rij, vas; vin: bor
bult: hdb, wls
zweer: alm, ssv, vas

Vinne is een klein puistje (omm, rij).

STEENPUIST 

steenpuist: alm, bat, blz, dev, dhm, die,
dka, dlt, ent, ens, gie, glb, goo, hel, hks,
hol, kui, los, mar, nht, nij, olm, ols, oot,
raa, rij, ssv, stw, tub, vas, wij, win, wrd;
stienpoeste: bab, gmd, grb, has, hdb, hei,
nls, omm, stp, vol, vrh, wan, whr, zwo;
steanpuust, staenpuust: ros; 
steinpoest: vrz
negenoog(e): alm, grb, hdb, nij, omm, rij;
neggenoag, neggenaog: dka
bloodzweer: alm, amt, bor, dlt, vas;
bloedzweare, bloedzwaere: nij
bloedvinne: bab, grb, hdb, sjk, vol
dikke vinne: dev

FIJT 

Ontsteking en ettervorming aan de vingertop.

fiet: algemeen; fiete: gmd, sjk, stp, vol

NIJDNAGEL 

De plaats waar de huid langs de nagel is
ingescheurd.

toajnagel, taojnagel: dev, ens, gie, gmd,
grb, hol, nls, omm, sjk, stw, vol, vrh,
whr, win, zwo; tooineagel, tooinaegel:
stp; tojnagel: vol; toanagel, taonagel:
dhm, hdb, hei, hel, nij, raa, vrz, wij, wrd
toandnägel, taondnägel: vrz
streupnagel: amt, bat, bor, dev, die, goo,
mar, ols, vas
reupneagel, reupnaegel: ens, glb, hks
splitneagel, splitnaegel: dlt; 
spleetneagel, spleetnaegel: ssv
noadnagel, naodnagel: omm
neagelloop, naegelloop: hei
neggelrui: los; näggelrui: los; 
nagelruuj: nij
leaven, laeven: oot, wij; leawen,
laewen: rij; lewen: alm

In het leawen/leaven trökken (oot, rij).

RUWE HANDEN 

roewe handen: alm, dhm, die, goo, hei,
hel, hol, mar, nht, omm, rij, vas, vrz, wij,
wls, wrd; rauwe handen: bab, gmd, grb,
has, hdb, nls, sjk, stp, stw, vol, wan;
rowe haanden: dlt, oot; rowwe handen:
glb, ros, ssv; roawe haanden, raowe
haanden: tub; röwe haanden: ens; ruwe
handen: ent, nij, raa, zwo
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ruge aanden: gie; roege haanden: olm;
rugge handen: kui
schroale haanden, schraole haanden:
hel, vrh; skroale a(a)nden, skraole
a(a)nden: stw, zwo; schroare hoanden,
schraore haonden: dka
spreu (handen): alm, amt, bor, ens, has,
hei, hks, vrz; spreuje haanden: dev, dka,
nij, ols, win; spreuwe haanden: los

EELT 

zwil: alm, amt, bat, bor, dev, dhm, die,
dka, dlt, ens, ent, gmd, glb, goo, grb, has,

hdb, hei, hel, hks, hol, los, mar, nij, nht,
ols, omm, oot, raa, rij, ros, ssv, tub, vas,
vrz, vrh, whr, wij, win, wls, wrd
eelt: bab, blz, dev, gie, hdb, kui, nij, nls,
olm, raa, stw, wan, zwo; ielt: gmd, sjk,
stp, vol

SCHILFERS

schilfers/skilfers: algemeen; 
schulfers: bab
schulferie: amt
schin/skin: dka, gmd, hdb, hel, hol, los,
mar, raa, stp, vas, vrz; skim: vol

Kaart 7: eelt. Het grootste deel van de provincie zegt zwil. In vier plaatsen in het noord-

westen is het niet eelt maar ielt.
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flisterties: nij
vliezelties: zwo
roew vel: alm; ruw vel: omm
rauwigeid: gmd
schroal vel, schraol vel: grb; skroa vel,
skrao vel: rij
schubberig vel: hdb

Schin/skin is vooral roos op de hoofdhuid.

UITSLAG 

oetslag: alm, alm, amt, bor, dhm, die,
dka, dlt, ens, ent, glb, goo, grb, hks, los,
mar, oot, rij, ros, ssv, tub, vas, wrd; 
uutslag: bab, bat, blz, dev, gie, gmd, hdb,
hel, hol, kui, nij, nls, ols, raa, sjk, stw,
vol, vrh, vrz, wan, whr, wij, win, wls,
zwo; uitslag: has, olm
rujerieje: dhm; reujerieje: hks, vrz; 
reujeri-je: hol; ruieri-je: hdb
eczeem: blz, nht
zweerderieje: hei
ongemak: nht

De woorden oetslag, uutslag en uitslag
staan vaak in een samenstelling: 
hoedoetslag etc.

belleroze: uitslag aan hoofd en gezicht
(gmd).

ECZEEM 

eczeem: algemeen
oetslag: bor, die, ent, hks; uutslag: hei,
nij
jökkerieje: nij, rij
ruierie: amt; ruieri-je: hdb

Oetslag zolang oorzaak niet bekend is - 

is de oorzaak bekend dan heet het
eczeem (die).

SCHURFT 

schurft: bab, bor, dhm, dka, dlt, ent, gie,
hdb, hks, los, olm, oot, ssv, vas, vrh, whr,
win; skurft: blz, gmd, kui, stw; 
schurf: goo, nht, wan; schörft: dev, grb,
nls, omm, sjk, stp, wan, wij; skörft: has,
vol, zwo; schörf: bat, die, hei, hel, hol,
ols, raa, wij, wls; skörf: nij; schjörft: vrz;
schorft: wrd; schorf: alm, amt, die, glb,
goo, mar; skorft: ens; skorf: rij; schöarft,
schäorft: ros
tater: grb

POKDALIG 

pokdalig: bat, dev, goo, grb, hdb, hel,
hks, mar, nij, nls, raa, rij, vol, vrh, vrz,
wij; pokkedalig: bab, die, wan; 
pokdoalig, pokdaolig: blz; 
pokdellig: has; pokdealig, pokdaelig:
gie; pokkedealig, pokkedaelig: kui
pukkelig: amt, glb, gmd, hdb, hol, whr;
pokkelig: dhm, hei, nij, omm; 
pokkerig: hdb, mar
poesterig: alm, ens, ent, grb, hel, mar,
nij; puusterig: rij, vas, vrz

Zo’n gezicht is een…..

poestenkop: bor, nht, ols, omm, zwo;
poestekop: sjk, win
ploeterkop: wrd
kop met pusies: daf
klein Zwitserland: olm
gezicht as nen kreentenstoeten: ssv

Hef in de krententonne ezeten (raa).
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ZWEREN 

zwe(a)ren: algemeen (zie hieronder).
etteren: daf, hdb
hellig worden: die
ontsteuken wezen: amt; ontstökken
wezen: nht, omm; ontstokken wezen:
hks

ZWEER 

zweer(e): alm, amt, bab, bat, blz, bor,
daf, dev, die, dka, dlt, ent, gie, gmd, goo,
grb, has, hdb, hks, hol, kui, los, nls, olm,
ols, omm, raa, sjk, ssv, tub, vol, vrh,
wan, whr, wij, win, zwo; zweeire: stp;
zwear(e), zwaer(e): dhm, dlt, ens, hei,
hel, mar, nls, nht, nij, oot, rij, vas, wrd;
zwjear(e), zwjaer(e): vrz; sweer: blz
poeste: dev; poest: dka, glb; poes: die
etterpoeste: hdb; etterpoes: die, hol
etterkop: hdb
vin: ens, grb
rauwgie: wan

Klean: nen vin (ens); meervoud zwjears
(vrz).

Hij zit onder de …..

zweerderieje: ols; zweerderiej: alm, bor,
tub; zweerderi-je: grb, hdb; zweerderi-j:
glb; zweerderij: blz; zweerderije: stw
zwe(a)ren: bab, blz, dev, dhm, die, dlt,
ens, gie, gmd, goo, has, hdb, hel, kui, los,
nht, nij, nls, omm, olm, ols, omm, sjk,
stp, vol, vrh, wan, whr, wij, win, wls,
zwo; zweers/ zwears, zwaers/ zwjears,
zwjaers: amt, bat, ent, goo, hks, hol,
mar, rij, ros, vrz, wrd
uutslag: hdb, raa, vrh; oetslag: rij
roven: vas; roawen, raowen: ssv
poesten: grb, sjk

kösten: oot

Hij hef ongemak (nht).

ETTEREN 

zweren: alm, amt, bab, bat, bor, blz, dev,
die, dlt, gie, glb, gmd, grb, has, hdb, hei,
hks, hol, kui, mar, nij, nls, olm, rij, sjk,
stp, stw, vas, vrh, vrz, wan, whr, win,
wrd
etteren: daf, dhm, die, ens, ent, goo,
hdb, hel, los, ols, omm, oot, raa, rij, ssv,
vol, wij
drakken: omm; dräkken: vrz
natten: rij
smetten: tub

ETTER 

etter: algemeen; ette: alm
drek: alm, amt, dlt, ens, has, hdb, hei,
hel, hks, hol, mar, nls, raa, rij, ssv, stp,
tub, vas, vrh, whr; drak: dhm, grb, hdb,
omm; dräk: hdb, vrz
pus: daf, dka, dlt, hdb, kam, kui, los,
nht, nij, nls, olm, zwo
voel: hdb
gevuligheid: daf
troep: nht
rotzooi: die
zweerderi-je: hdb

Het vocht wat eerst uit een blaasje o.i.d.
kan komen, heet: vurig water (gmd); d’r
zit gevuligheid in, daor mu-j suker
opdoen. Eerst kump d’r etter uut de
stienpoeste en op ’t läste de dodde, as
die d’r uut is, geneest ’t gauw (daf).
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LIKDOORN 

liekdoorn: alm, die, ens, gie, glb, gmd,
grb, hdb, kam, kui, mar, nht, nls, vol,
vrh, vrz, wan; likdoorn: blz, daf, dka, dlt,
ent, gie, goo, hdb, nls, raa, sjk, stw, tub,
wij; likdeurn: hel, hks, nij, omm;
Likdöörn: eml; likduurne: zen;
Liekdörn: noh, wtm; Liekdöörn: eml,
noh, uls; liekdeurn: dhm, hdb, hol, nij,
rij, wrd; liekdoarn, liekdaorn: dka, oot,
vas; liekdoarnt, liekdaornt: vas; 
liekdoant, liekdaont: dka; liekdore: vrz
likstie: ros; lekstee: goo
eksteroge: bat, ent, gie, goo, grb, has,
hel, hol, nht, nij, olm, ols, raa, vrh, wan,
whr, wij, wrd, zwo; eksteroog: blz, bor,
hks; äksteroge: daf; aksteroge: bab, hdb,
hei, omm
Hohnerogen: wtm
eeltpit(te): nij, whr

KNOBBEL 

Een harde verhoging in de huid.

knobbel: bab, bat, daf, dka, ent, glb,
gmd, grb, has, hel, hks, kui, mar, nht,
nij, nls, vrz, wan, whr, wij, wrd, zen;
Knubbel: eml, uls, wtm; knobben: dhm,
die, dka, dlt, ens, hdb, hol, oot, rij, ros,
ssv, tub, vas, vrz, wrd; Knubben: noh,
wtm; Knuppel: eml
eeltknobbel: olm, zwo
vetknobbel: vrh
zwilknobben: hol
bobbel: omm
bult(e): blz, bor, die, gie, gmd, hel, kam,
nls, olm, sjk, vol, wan, whr; bölt: ens
vetbult: nij, vrh
zwilbult: hei
eelt: goo, nls, raa
zwil: has, hel, ols, rij, ssv

wenne: hol
poes(t)(e): daf, nht, nij, ols, stw, vrz
knoes(t): alm, ent, vrz

De bovenstaande en onderstaande woorden
zijn vaak als verkleinwoord opgegeven.

GEZWEL 

Een verhoging die niet hard is.

bult(e): alm, bab, bat, blz, daf, dhm, dlt,
has, hdb, kui, nht, ols, stw, vas, wij, wrd,
zwo; bölt: noh, uls
vetbult: gie
poes(t)(e): bab, die, ent, hdb, hel, hks,
hol, mar, nij, rij, ros, vol, wan, wij, wrd,
zwo
etterpoeste: hei
steenpoes: nij
bloar(e), blaor(e): bor, daf, grb, raa, ssv,
tub, vol; blore: gmd
vetknobbel: olm
bobbel: dka, omm
Quaddel: eml
zwere: grb; zwear, zwaer: rij
zwelling: nht, nls
gezwel: vas
Schwölsel: wtm
vinne: grb, hdb, mar
eelt: goo
klier: nht
vressem: glb

WRAT 

wratte: bab, daf, die, gie, goo, kam, kui,
mar, nht, nij, nls, omm, raa, stw, vrh,
vrz, vrz, wrd, zen, zwo; wrat: alm, blz,
bor, dka, dka, dka, dlt, dlt, ens, glb, hks,
oot, ros, ssv, tub, whr; vratte: bat, daf,
ent, gmd, has, hdb, hei, hel, hol, nij,
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olm, nls, ols, sjk, vol, wan, wij; vrat: dka,
oot; Fratte: eml; vrätte: grb; vrotte: rij;
vradde: dhm; wrarre: mar; vrarre: dhm
Woarte, Waorte: noh, uls (Veldhausen);
Worte: wtm; Wüürte: uls (Uelsen).

Wat moet je doen tegen een wrat?

Inwrijven met de bast van een tuinboon
(alm, die, hei, hel, kam, ssv, stw, vol, vrz,
vrz, wan, wij, whr, zwo); de binnenkaan-
te van olde wieven (tuinbonen) erover
wrieven (bab, bor, dhm, dka, ens, glb,
has, hks, nht, olm, ols); met dikke boa-
nenschellen noa ’t waschen inriewen
(noh); insmeren met grote bonenbaste
en die begraven, is de baste verrot dan
bint de vratten vot (daf); (ochtendwater)
erover plassen (bab, dhm, gie, gmd, goo,
grb, hel, hks, hol, nls, omm, raa, rij, vol,
vrh, zwo); nuchteren spije (speeksel)
(bab, blz, dhm, eml, gie, gmd, grb, hdb,
hei, hel, hol, olm, sjk, zwo); door de
morgendauw halen (bab, nls); ofbin-
den/touwke der umhen doon (daf, dlt,
goo, hdb, hks (met naaidraad), raa, sjk,
ssv, vrz, whr); per wrat een knoop in ’n
touwtje en dit met paddendrek (afwas-
water uit het huis) gooien of leggen, als
het touwtje vergaan was, is de wrat weg
(dka, grb, hdb, omm); ofstrikken met ’n
mastworp in ’n visliene en dan antrek-
ken (nij); insmeren met sap van stin-
kende gouwe (daf, nij, wij); wrieven met
sap van huuslook (bab, hei, zen); melk
van nen melkdiezel d’r op doon (ens);
wrieven met melk van de peerdebloem
(hei); zoerblad opleggen (vas); weegbree
erop (wij); inwrijven met rauwe aardap-
pel (hol, nij, olm, sjk, wan); eerappel-
schelle erop (gie, grb, hdb, hel) en later
an nen sik voeren (hel); tuffelhelft over
strijken (vas); halve ui door zout halen
en erop smeren (gmd); met ’n siepel

vrieven (hdb); krimpöllie d’r up doon
(eml); ruw maken en wonderolie erop
smeren (nls); laten “belezen” door mag-
netiseur (alm); ); noa ’n besprekker
goan, besprekken loaten (uls, wtm);
wassen bi-j volle maone (gie); peer-
dezweet der an smeren (hdb, hel, nij);
inwrieven met oorsmeer (hdb); stroop
en cement erop smeren (nls); peerde-
miege d’r op (omm); mollenbloed (vol);
mierenzuur (bor); over een lijk wrijven
(dka, ros); weg laten bidden (dka, dlt,
tub); verkopen aan iemand anders (dka,
dlt, hdb, ssv, vrh, whr); weg laten halen
bij de dokter (anstippen) (dhm, dka, goo,
kui); stippen met zoutzuur (alm, nij);
aanstippen met vloeibare stikstof (mar);
wegbranden (dka, dlt, dlt, goo, tub).

VETKWAB

(vet)kwabbe: algemeen; vetkwab: bor,
dka, dlt, vas
(vet)kwabbel: dka, ens, hdb, rij, uls, wtm
Kwabbelbult: uls
(Fett)kwaddel: uls
kwättel: rij; kwettel: hel
(Fett)schwabbel: eml
vetkwal(le): nij, tub
vetknobben: alm, glb, ros, ssv, vas, wrd
vetknobbel: hdb
vetrolle: bat
(vet)rille: daf, gmd, hdb, ols, vrh, wij
vetrichel: nij 
vetbult(e): blz, grb, hel, stw, zen
vetpoes(t): goo, wrd
wenne: grb, hdb, hol
zwembandjes: nij

Wenne: op het hoofd (grb, hdb); kwättel:
oonder ’n kin (rij).

Hoofdstuk 15
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HOOFDPIJN 

kopzeerte: alm, amt, bab, daf, die, gie,
grb, hdb, hol, kam, nht, nls, omm, sjk,
stp, vrh, wan, whr, zwo; kopzeert: bor,
dka, dlt, ens, glb, los, ssv, tub; kopzeer:
grb, hdb; kopzearte, kopzaerte: hei, hks,
mar, nij; kopzeart, kopzaert: hel, oot, vas
heufdzearte, heufdzaerte: mar; 
heufdzeerte: ent, olm; heufzeerte: hol;
eufdzeerte: gie; eufzeerte: wan
zearen kop, zaeren kop: hel, nij, rij, wrd;
zeren kop: alm, dhm, omm; 
zere kop: vrh
zeer heufd: dhm, vrz; zear heuwd, zaer
heuwd: wrd
zeert in het eufd: gmd
koppiene: daf, hdb, hei, nht, nij, ols,
omm, raa, wan, wij, win, wrd, zwo; 
koppien: ent, glb, goo
heufdpiene: bat, daf, die, goo, hdb, nij,
nls, omm, vrh; heufpiene: hei, hel, ols,
raa, wij; heufdpien: oot; eufdpiene: zwo
piene in de kop: has, hdb, vol; pien in
de kop: ols, wan
piene in het hoofd: kui, olm; pien in het
oofd: blz; piene in het heuf: hol; pien in
het eufd: stw
pien in de hässens: ols
zear keaje, zaer kaeje: rij

Schele hoofdpijn:

schelle hoofdpijn: daf, die, goo, grb, hdb,
hol, los, nht; schellen hoofdpijn: dlt;
skelle hoofdpijn: ens, nij, wrd
scheale, schaele hoofdpijn: bat, dev, ols,
wij; skeale, skaele hoofdpijn: zwo
schele hoofdpijn: gie, raa, sjk, whr, win;
skele hoofdpijn: glb, has, kui, stw, vol
slimme hoofdpijn: alm, ssv
bassense hoofdpijn: omm
gleuinigen hoofdpijn: rij
knappende hoofdpijn: vrz

Geen apart woord: bab, blz, bor, dhm,
ent, gmd, stp, vas.

DUIZELIG

duzelig: alm, amt, bab, bat, daf, dev, die,
dlt, ens, goo, glb, grb, has, hdb, hei, hel,
hol, los, mar, nht, nls, ols, omm, oot, rij,
ssv, stp, tub, vrh, vrz, wan, whr, wij, win,
wrd, zwo; duuslig: dhm, vas; doezelig:
gie, gmd, olm, sjk, vol, wan; deuzelig: raa
dwiel: blz, kui, stw
dol: dlt; dolle: rij
dreaierig, draeierig: bor, ens, nij; 
dreierig: ent, hdb, omm; dreeierig: vrz

Gebreken aan het
hoofd

Hoofdstuk 16
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• Ie zollen der oorpiene van kriegen.

Carbidknallen in Hellendoorn.
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Het duzelt mi-j (grb), het duzelt mie
(hks); het giet mie duzelen (nij).

FLAUWVALLEN 

flauwvallen: alm, bat, daf, dhm, dlt, gie,
glb, gmd, nls, nij, oot, sjk, stp, vas, vol,
vrz, wan, wij
votvallen: amt, hol, hks; vötvallen: goo
in zwiem vallen: ent
van de groat vallen: win

van zien stokje vallen: kui
van zien stokkie(n)/stökkie(n)/ 
stökske(n)/stokken/stökken goan: bab,
dev, grb, hdb, hei, mar, nht, ols, raa, rij,
stw, vrz, whr, wrd, zwo
van de pinnen goan: ens, los, rij, ssv,
tub
van de been goan: bor, ens
van de sökken goan: hel
veur/vuur de vlakte goan: daf, wrd
tegen de vlakte goan: daf
begoawnis, begaownis: hks

Kaart 8: duizelig. In het uiterste noorden vinden we dwiel. Vlak ten zuiden daarvan wordt

doezelig gezegd, en voor de rest overheerst duzelig. Dat de uu-klank niet zo (noord-)westelijk

is als de oe-klank is opmerkelijk: bij woorden die in het Nederlands een ui hebben, is de oe in

Overijssel vrijwel altijd oostelijker te vinden dan de uu.
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Hoofdstuk 16

Niet flauwvallen:

het in de bene ouwen: blz; het in de
bene hoalen: hel, nij; het in de biene
holden: hdb
op de benen blieven/bliewen: die, glb
oaver-ende blieven, aover-ende blieven:
has

STUIPEN 

stoepen: alm, amt, bat, daf, dev, dhm,
dka, dlt, ens, ent, glb, gmd, goo, grb, has,
hdb, hei, hel, hks, los, mar, nht, nij, ols,
ssv, rij, tub, vas, vol, vrz, vrh, wij, wrd;
stupen: blz, kui
stoepies: bab, gie, lut, nls, olm, sjk, stp,
stw, wan, whr; stupies: daf, gmd, grb,
hdb, hel, nij, omm, raa, vol, vrz, wij, win,
zwo; stuupkes: bor, dev, ens, hol, hks,
mar, oot, rij; stuipkes: die
termienen: vas

SINT-VITUSDANS 

De zenuwziekte die vooral bij kinderen
voorkomt en gekenmerkt wordt door ondoel-
matige bewegingen zodra het kind een
bepaalde handeling wil uitvoeren 
(Lat. chorea minor).

fiedeldaans: bab, ent, gie, glb, gmd, grb,
hdb, hel, vrh, wan; fiedeldans: bat, daf,
ols, vol, vrz, wij, zwo ; fieteldaans: alm,
dlt, hdb, kui, nij, sjk, stw, wrd;
fieteldans: blz, dhm, die, has, hol, nls,
olm; viedeldaans: ens, hks, whr; 
vieteldaans: ssv; fiederdaans: hdb
stoepen: oot
stoeptrekken: zen
pierewipper: olm
termienen: vas

het heen en weer: zwo

I-j ef peerdevleis egeaten (has).

BEROERTE 

bereurte: alm, amt, bat, bor, daf, dev,
dhm, ens, gie, glb, goo, grb, hdb, hks,
hol, mar, nij, omm, rij, stp, vrh, vrz, zwo;
breurte: bab, die, hei, raa, wan, wij, win,
wrd; beröörte: hel, ssv, vrz; beruurte:
gmd, has, sjk; bruurte: ent; beroerte: blz,
dka, dlt, kui, los, olm, oot, stw, vas;
broerte: vol
hersenbloding: los; hersenbloeding: olm

OORPIJN 

oorpien(e): bab, bat, blz, daf, die, dlt, ens,
ent, goo, grb, has, hdb, hei, hol, hks,
kam, mar, nht, nij, nls, noh, olm, ols,
omm, oot, raa, vol, wan, wij, zwo
oorzeert(e): alm, bab, dka, dlt, gie, glb,
gmd, has, hol, mar, nij, nls, sjk, ssv, wan
Oarenpien, Aorenpien: noh; Orenpien:
wtm
Oarensearte, Aorensaerte: uls;
Orenseerte: eml
pien(e) in het oor: blz, kui, nij, ols, stw
zeerte an/in het oor: ens, nij
zinken: nij, whr
zeer oor: bor, dhm, dka, hel, nij, rij, tub,
vas, vrh, vrz, wrd, zen

Zinken: skarpe, pienlijke skeuten (nij).

Wat moet je doen tegen oorpijn?

Druppelen met warme of lauwe slaolie
(evt. daarna een watje erin doen) (alm,
bab, blz, bor, daf, dhm, die, dka, dka,
dka, gie, glb, goo, grb, has, hdb, hei, hel,
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hks, hol, kam, kui, mar, nht, nij, olm,
ols, nls, omm, raa, rij, sjk, ssv, stw, tub,
vas, vol, vrh, vrz, vrz, wan, whr, wij,
wrd); indröppelen (bat, dka, ros); lauw
water met een skeutien azien (zwo);
druppels in de oren doon (eml, oot, vrz);
watje met luk waarme öllie an doon
(ens); watte in de oren doon (eml, wtm);
heet kamillenbüülken upleggen, at dat
niks helpt, dann as de deksel noa ’n
dokter (uls); warme roggebrij tegenaan
leggen (dlt); wärme eulie d’rin, wättien
d’rin en een musse op (gmd); mosterd
achter het oor smeren (gmd); geranium-
blaadtie in ’t oor (hdb); druppeltje uien-
sap (hol); gehakte ui in zakje achter oor
(hol); ongewassen schoapenwolle d’r op
(nht); druppel klonnie/odeklonje (nij,
wan, whr); papaveröllie (nij); vennewa-
ter, al of nie ekokt (nij); koolblad erop
(olm); peterselie d’r in (omm, wan); snee
roggebrood of beschuit erop (whr); goed
warm houden (dlt, wtm); koude lappen
(dka); niet in de wind (dlt); naor de dok-
ter (dhm, dka, noh, nls).

OOGPIJN 

zeer oog: algemeen (ook als mv. opgege-
ven: zere ogen)
oogzeerte: gie, glb, has, hei; oagzeert,
aogzeert: oot, ssv; Oagenseerte,
Aogenseerte: eml, uls; Oagenserte,
Aogenserte: noh; Ogenserte: wtm; 
ogenzeerte: bab
zeert an de oagen, zeert an de aogen:
ros; zeerte in het oge: gie
oogpiene: goo, raa, vol, zwo
piene an het oge: has, hdb, nht; pien an
het oog: blz; piene in het oge: hdb, stw
last van de ogen: daf

De ogen stekt miej (hel); de ogen doot

miej zear (mar); het oge dut mi-j zeer
(wan); de ogen doot mie zeer (wij).

Wat moet je doen tegen oogpijn?

druppelen/spoelen (met boorwater of
gekookt water of gedestilleerd water)
(algemeen); ogen dichtdoen en natte
waslap erop leggen (dka, hks, nls); natte
compressen (hol); läppien met lauwe
thee (zwo); oetwasschen met lauw
water (ens, tub); zakje kamillethee erop
(wij); doar möt wöarmte up: kamillen-
büülken, anners noa ’n dokter (uls);
deppen met koale thee (nij); lopend
water (uit de beek) (ssv); meertsen snee
(ssv); komkommer (hol); zalf (dka);
afdekken (dka, dlt); beschermen tegen
licht (en tocht) (dlt, hdb, hks); donkere
bril opzetten (olm); rusten (hel, hks);
naor de dokter (dhm, dka, gmd nij, nls,
omm, raa); naor de oogarts (gie).

BLAUW OOG 

blauw oog(e): algemeen
blond oge: gmd

STRONTJE IN HET OOG 

padde(n)schieter: daf, grb, hdb, hei, hel,
nht, omm, raa, wan; paddenscheter:
bat, dhm, hol, ols, wrd; päddenschieter:
wij; padde(n)skieter: blz, nij, zwo; pad-
densketer: ent, rij; padschieter: mar;
paddenscheiter: vrz; pättenschieter: raa
padde(n)scheet: amt, bat, hel, hol, win;
paddenskeet: ens
weggescheet: dev
scheet(je): alm, bor, dlt, goo; skeetje: blz;
sketien: stw
padde(n)pisser(d): daf, gie, glb, has, kam,
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los, olm, stw, vol, wan; paddepister: bab,
has, hdb, nls, sib, sjk, stp, vol, whr; 
paddepiester: vrh; paddenpiste: kam
paddenvister: ens
pistepaster: gmd
beddepisser: blz, kui
strontje: dhm, die, dka, dlt, goo, nij, olm,
oot, tub; strontjen: blz, kui; strontie: gie,
whr; struntien: gmd, has, zwo; struntie:
daf; ströntie: omm
finneke(n): eml, hks; Finnegie: eml
Gastenkörn: wtm; Geerstenkoarn,
Geerstenkaorn: sch; Gerstenkorn: uls;
Gestenköörn: noh
drekoog: hdb, nij, rij, tub, vas, vrh; 
dräkoge: gmd, vrz
drekkerig oog: nls
dretje: goo
etteroge: hdb
siepoog: hks
Kittoage, Kittaoge: uls
ontstökken oge: ent; ontsteuken oog(e):
kam, nls, sjk; ontstokken oge: mar; oog-
ontstekige: vol

Hij hef op ’n pad edretten (amt, mar);
die hef ’n paddepister (altijd zonder de
toevoeging an ’t oge) (nls).

Wat moet je doen tegen een strontje in het
oog?

Daar leg je een compres op, gemaakt
van een beschuit (gmd); ’t hoartie uut ’t
zere bultien trekken (bab, has); warme
doek (blz); boorwater (blz, dhm, gmd,
has, hdb, hei, hel, hks, kam, nht, nij, nls,
rij, vas, vrh, vrz, wan, wrd); (gekookt)
water (blz, daf, dhm, die, dka, gie, goo,
hei, hel, hks, olm, nls, ols, omm, ros, sjk,
vas, vol, vrz, wrd); noa ’n dokter (dka,
mar, noh, raa); kold holden (dka); zalf
(dka, mar, uls); niet op de tocht gaan
zitten (dka); bloos wöärmte (uls); uit-

spoelen (grb, rij, tub); koale thee (hel);
stromend water uit de beek (hol); uit-
wassen mit een watjen (kui); ongezol-
ten varkensvet derop strieken (nij);
dröppels (oot); uutvrieven met kamille-
thee (wij); natte, warme deuke d’r op
zodat e gaauw riepe wördt (wrd); klapp
drup (wtm).

KIESPIJN 

tandzeerte: alm, die, ols, wij; 
taandzeerte: amt, hol; taandzeert: bor,
dlt, ens, glb, hks, los, ssv, tub; taand-
zearte, taandzaerte: mar, nij, wrd;
taandzeart, taandzaert: oot, vas
koezenzeerte: alm, bab, gmd, grb, hdb,
omm, raa, sjk, vrh, wan, whr; 
koezezeerte: olm, wij; koezenzeert: ens;
koezenzeer: grb, hdb; koezenzearte,
koezenzaerte: hei, hel, nij; 
kuzenzeerte: nls, stp; kuzezeerte: gie,
olm
tandpiene: bat, goo, wij; taandpiene:
hol, nht, nij
koezenpiene: daf, hdb, hei, nht, omm;
koezepiene: daf, has, olm, stw, vol, wij;
koespiene: daf; kiespiene: daf, dev, goo,
nht, win, zwo; kiespien: ens
piene in de koezen: ols
pien in de mond: blz; piene in de mond:
kui

Vaak wordt ook gezegd: ze(a)re koeze(n),
taand(en) etc.

Hoofdstuk 16
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HEES 

hees: alm, amt, die, dlt, ens, glb, hks,
hol, kui, mar, nht, nij, ols, raa, rij, vas,
vrz, wij; heesche: dhm; heaske, haeske:
wrd; hies: ent, grb, hdb; ies: sjk, vol,
wan; hiese: daf, hel, omm
hiesterig: hdb
schor: alm, dev, die, gie, goo, grb, hdb,
hei, hel, los, nht, nls, olm, oot, vrh, vrz,
whr, wij; schorre: bat, dhm, hdb, omm,
wan, win; skor: ens, stw; skorre: has,
nij; skör: zwo; skörre: gmd, vol
schrom: bab, olm, wan
schroamerig, schraomerig: stp

Hees zijn: 

(mien/de) stem(me) kwiet: blz, bor, dka,
hdb, hks
de sproak kwiet, de spraok kwiet: ssv
van de stem of: ens
kikker in de hals hebben: grb

Schor in de strotte (die); schor in de
keel (whr).

KEELPIJN 

Ik heb pijn in de.....

hals: alm, amt, bab, bor, dhm, dka, dlt,
glb, goo, grb, hdb, hel, hks, hol, los, nht,
nij, nls, ols, omm, rij, ros, sch, sib, ssv,
tub, vas, vrz, whr; haals: ens, ent, mar,
vrh, wrd; als: stp
keel: bat, blz, gie, gmd, raa, sib, sjk, stw,
vol, vrh, wan; kele: has, kam, kui, nij,
win; keal, kael: zwo; keale, kaele: dev,
ols, wij; kelle: eml; kel: oot
strotte: amt, bab, die, goo, hks, kam, nht,
nij, ols, sib, vrh, wrd; strot: alm
nekken: hel

Voor difterie zijn drie opgaven:

kroep: gmd, mar
valse kroep: grb

KORTADEMIG 

kot-eumig: alm, amt, die, ent, glb, los,
mar, nij, oot, tub, vas; kö(r)t-oamig,
kö(r)t-aomig: bab, daf, hdb, nht, nls,
omm, raa, whr; ko(r)t-oamig, ko(r)t-
aomig: dhm, goo, has, hel, nij, sch, vrh;

Gebreken aan romp
en hals
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kwot-oamig, kwot-aomig: vrz; ko(r)t-
öamig, ko(r)t-äomig: bor, dlt, gmd, hks,
rij, ros, ssv, wrd; kort-amig: olm; kort-
oademig, kort-aodemig: bab, blz, dev,
dlt, gie, grb, hdb, sib, stw, wan, wij; kot-
öademig, kot-äodemig: oot; kort-ade-
mig: daf, kui; kö(r)t-oasemig, kö(r)t-
aosemig: wan, zwo
kot op ’n oam, kot op ’n aom: alm, hei,
ols; kö(r)t op de oasem, kö(r)t op de
aosem: gmd, stp
oasem te kort, aosem te kort: kam
kot (wezen): ros
demperig: amt
dempig: die, has, hdb, hel, hol, kam, sjk,
sib, vol, wij; deampig, daempig: dka,
omm, tub
deampig op de böste, daempig op de
böste: nij
borstig: blz 
ambö(r)stig: bor, ent, hel, sib; ambostig:
mar, raa; aambö(r)stig: daf, omm; oam-
böstig, aomböstig: grb; oanbjöstig,
aonbjöstig: vrz
benauwd op de böste: hdb
benauwd: hol, vrh
amechtig: daf

GEBREK AAN ADEM HEBBEN 

achte(r) ’n/d’ adem: alm, bab, bor, dev,
die, dhm, dka, ent, gmd, grb, has, hdb,
hei, hel, hks, hol, los, mar, nij, omm, rij,
sch, sib, ssv, stp, vol, vrz, wan
buten adem: bat, blz, daf, dev, gie, hdb,
hei, kui, nij, nls, olm, ols, raa, sjk, stw,
vrh, wan, whr, wij, zwo; boeten adem:
alm, amt, dlt, ens, ent, goo, grb, oot, ros,
tub, vas, wrd
oet ’n adem: ens
ko(r)t op ’n adem: nij, rij
de adem kwiet: amt

achternoamig, achternaomig: amt
amechtig: daf, glb

Voor de juiste uitspraak van adem zie
hoofdstuk 12.

HIJGEN 

heggen: alm, amt, bor, die, ent, hel, hol,
mar, nij, nls, rij, tub, vas, vrh, wrd;
hegen: ens; hijgen: bab, dev, raa, stw,
wij; ijgen: blz, kam, wan; hiegen: amt,
daf, die, dka, glb, goo, hdb, mar, olm, sib,
whr; iegen: gie, gmd, has, sjk, vol; 
higgen: stp, vrh, whr; haggen: dhm, grb,
hdb, hel, nij, omm; häggen: daf, hei,
nht, ols, vrz
hichten: bab; hechten: bat, dev
heggelen: dlt, los, oot, ros, sch, ssv, wrd
häggebalgen: daf; hegbalgen: vas
boekslagen: bor, hks
hiemen: kui, raa, wij; iemen: hdb, zwo
giemken: ent
bloazen, blaozen: nij, omm, vrh

Giemken bij verkoudheid (ent); bij een
hondje: higgebalgen, iemen van een
kind dat bijv. astma heeft (hdb).

STIKKEN 

stikken: algemeen; stekken: gmd; 
stukken: nls; verstikken: sch
de moord stikken: bab
smoren: omm
d’r in blieven: daf
oasem te kötte kommen: daf
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HARTKWAAL 

hartkwoal(e), hartkwaol(e): algemeen

Een hartkwaal hebben:

het an/mit/met het hart hebben: alge-
meen
het op de böste hebben: rij

HARTAANVAL 

harta(a)nval: algemeen; hartonval: vrz
hartval: olm
hartslag: los

BUIKPIJN 

balgsmarte: kam; balgsmärten: zwo
balgzeerte: nht
piene in de balg: kam
boekzeer: eml, grb, hdb; boekzeert: dka,
ens, glb, tub, ssv, vas; boekzeerte: amt,
bab, die, eml, goo, grb, hol, mar, omm,
sch, sjk, vrh, wan; boekzeart, boekzaert:
dlt, oot; boekzearte, boekzaerte: nls
boekpien: hks; boekpiene: bab, die, eml,
goo, hol, kam, nht, olm, sch
pien in de boek: has, hei, ols, sib, vol,
vrh, wan, wij, zwo; pien in de buuk: blz;
piene in de boek: bat, dev, nht, raa, stw,
win, zwo; piene in de buuk: kui; pien in
’n boek: amt, hol
liefzeert: dlt, los; liefzeerte: amt, bor,
eml, gie, glb, hks, hol, ros, ssv; liefzeart,
liefzaert: dlt, oot
zeerte in de boek: gmd
zere boek: vrh; zeren boek: alm, dhm,
vrz, whr, wrd; zearen boek, zaeren
boek: hel, nij, rij
pien in het lief: ens, kam, los, whr, wrd;
piene in het lief: hol, kui, mar, olm, wij

piene in de pense: nht

MISSELIJK 

misselijk: amt, bat, blz, daf, dev, dlt, ent,
gie, goo, gmd, grb, hdb, hel, hei, kui,
mar, nij, omm, oot, sjk, stp, stw, vas, vol,
vrh, vrz, whr, win, zwo; mislijk: alm,
bor, dhm, ens, raa, wan; misselk: ssv
beroerd: alm, bat, blz, daf, dka, gie, glb,
grb, has, hdb, los, nij, nls, olm, ols, vas,
vol, wrd
naar: dlt, hol, omm; noar, naor: blz;
näär: hei; near, naer: olm
slech te pas: alm, tub
slecht: oot
niet goud te passe: vrz
nich good: dlt
slech in de hood: nht; slech in de hoed:
rij, wrd
oakelig, aokelig: blz
lillijk: hdb
niet läkker: daf
dreaierig, draeierig: nij; dreierig: stw
dreierig in de boek: wij
bulterig in de balg: dev
sloerig in de rakker: die
de maag van streek: hks

De mage dreit mi-j umme (grb).

BRANDEND MAAGZUUR 

zoerbra(a)nden, zuurbra(a)nden: alge-
meen
Soodbrannen: eml, noh, wtm
Suur opstoaten, Suur opstaoten: uls
upstoaten, upstaoten: eml; upstoten:
wtm
opbrekken: ent
zoerbra(a)nd, zuurbrand: bat, die, gmd,
goo, hks, hol, mar, nls, ssv, wrd
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maagzoer: dka, wrd, zen; moagzuur,
maogzuur: blz
zoer: goo; soer: stw
artwoater, artwaoter: blz
het hete water: rij, wij

Ik hebbe het zoer (daf).

SUIKERZIEKTE 

suker(ziekte/zeekte): algemeen; 
sokker(zeekte): dka, ens, ros, ssv, tub,
vas, vrz; soeker(zeekte): dlt

Hie hef het met de suker nie goed (nij);
hi-j hef het met ’n suker (niet veurme-
kaa) (hdb); heel vroeger werd dit
genoemd: eatende terige (stp).

STEEK IN DE ZIJ 

stek in de zied: alm, amt, dhm, dka, dlt,
ens, glb, hdb, hel, hks, nij, olm, oot, raa,
ros, ssv, tub, vas; stekke in de zied: bat,
goo, hel, hol, mar, nij, nht, rij; stjäk(ke)
in de zied: vrz; stekken in de zied: bor,
die, ent, los, wrd; stik in de zied: lut;
steak in de zied, staek in de zied: dev;
steake in de zied, staeke in de zied:
zwo; steek in de zied: blz, gie, kui, sjk,
whr; steek in de siede: stw
stee in de zied: bab, gmd, nls, vol, wan,
win; stea in de zied, stae in de zied: hei,
ols, wij
pien(e) in de zied: has, hks, nls, omm,
wls
mildestekken: hdb; milsteken: vrh;
middelsteek: whr

De milte stekt mi-j (goo, hdb).

HARDLIJVIG WEZEN 

Naast hardlievig wezen/verstopping
hebben ook nog:

laast van de keutel hebben: gie
hard wean op ’n köttel: rij
niet van ’n köttel ofkommen kunnen:
nij
de köttel niet kwiet kunnen: ols
het vaste hebben zitten: hel, wij
het lief vast hebben zitten: glb
gen vergaank in ’t lief hebben: dka
stieflievig wezen: gie
moeilijk achteruut kunnen: blz, wij
slecht noar de wc kunnen: dhm
er slecht of kommen kunnen: rij

AAMBEIEN 

aambeien: algemeen; oambäien, aom-
bäien: vrz

DIARREE HEBBEN 

an de schijt/skijt wezen: alm, bab, dka,
goo, has, hel, raa, los, nht, nij, olm, ols,
omm, rij, sjk, vol, vrh, wij, win, wrd, zwo
an de schijterij wezen: nls; an de 
schieterije wezen: nls; an de schijteri-je
wezen: wan
an de poeperije wezen: bab, nls, ols; 
an de poeperieje wezen: wls
an de drieterieje wezen: rij
drieterig wezen: goo
an de loperie(j(e)) wezen: alm, amt, glb,
hel, rij, tub, vrz; an de loperi-je wezen:
mar; an de löpperieje wezen: goo; an de
loaperej wezen: vas
an de/’n loop wezen: bab, dhm, ent, gie,
gmd, hdb, kam, kui, sjk, stp, stw, whr,
wrd
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an ’n/de dunne(n) wezen: blz, bor, dev,
nht, nij, olm, ols, raa, vol, vrh, wan, wij
een dunnen loop hebben: ens
het dunne deur het dikke poepen: dev
dunne op de gruppe wezen: nij
dunne op ’n mes wezen: nij
an ’n fienen wezen: vas
diarree hebben: bat, blz, dev, dhm, dlt,
goo, wan, wij
(het met) ’n duurgaank hebben: ens, ros
duurloop hebben: vas
duurval hebben: vrz; deurval hebben:
whr
schetterig wezen: die; schettig wezen:
dlt, vas
sketerie hebben: ens
de flap hebben: dka
reeskak hebben: nij, olm
reps an ’n ears hebben: ssv

BLAASONTSTEKING

bloason(t)steking, blaoson(t)steking:
bat, blz, dhm, dlt, gmd, gie, kam, kui,
nls, ols, oot, tub, vol, vrh, wan, whr, win,
zwo; bloason(t)stekking, blaoson(t)stek-
king: ens, grb, hdb, hel, hol, mar, nij,
olm, raa; bloasontsteaking, blaosont-
staeking: wij; bloosonstekking: alm,
amt, die; bloosonsteking: vas; bloasont-
stekige, blaosontstekige: has, vrz; bloas-
ontsteakige, blaosontstaekige: stp, wrd;
bloosonstekken: glb; bloasonsteken,
blaosonsteken: los
ontsteaking van de bloaze, ontstaeking
van de blaoze: dev
ontstökne bloaze hebben, ontstökne
blaoze hebben: ent
las van de bloase hebben, las van de
blaose hebben: omm
’t an de bloas(e) hebben, ’t an de
blaos(e) hebben: bor, dhm, dlt, ens, goo,
hdb, hel, hks, nht, stw

’t met de bloas(e) hebben, ’t met de
blaos(e) hebben: alm, omm, ssv
’t met het water hebben: bab, dka, hdb,
vrz
’t an het water hebben: ssv
kolde op de bloaze, kolde op de blaoze:
nls, stw
kolde op het water: nls, wij

PROSTAATAANDOENING HEBBEN 

las(t) van zien(e)/de prostaat hebben:
alm, bat, dev, die, dlt, ens, ent, goo, has,
hdb, kui, ols, raa, ros, sjk, vol, vrz, wls;
last van sien/zien prostoat hebben: blz,
zwo
het an/mit/met de/’n prostaat hebben:
die, gie, gmd, grb, hdb, hks, mar, nij, oot,
wan, whr, wrd
het an/met het wa(e)ter hebben: bab,
dhm, gmd, grb, hdb, nij, nls, rij, sjk, ssv,
stp, vas, vrz, vrh
last met het water hebben: nht
ne waterkwaol hebben: ssv, vas
(oale)mannenkwoal hebben: alm, bor,
glb, hol, nls, oot, raa, wan, wij
het met ’n pisboek hebben: tub

Ziene waterleiding dög nich (dka); hee
hef ’t met water neet good (hel); hee hef
’t an zien gemach (los); ie kan het water
niet kwiet (omm); ij sokkelt mit het
water (stw).
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TRILLEN 

Het (ongecontroleerd) bewegen van hoofd,
handen etc. bij zeer oude mensen.

beven: bab, bat, blz, daf, die, gie, gmd,
goo, hdb, hel, kam, kui, mar, nij, nls, ols,
omm, sjk, stw, vol, vrh, wan, wij; 
beaven, baeven: has, hks, zwo; bevven:
tub, vas; bieven: vrz; bewen: bor, dka,
oot, rij; bewwen: dlt, noh, uls, wtm; 
biewen: glb, wrd, zen
bibberen: ens, gie, gmd, nht
fidderen: hel, nht; vidderen: dhm
trillen: blz
schudden: nht, wtm; skudden: nls
schuddekoppen: dhm, goo, grb, hei,
wan, zen; schüttkoppen: eml
trekken met het heufd/de haande: grb
met ’n kop sloan, met ’n kop slaon: dhm

N.B. beven wordt vaak uitgesproken als
bee:m (lang aangehouden ee).

OPEN BENEN 

lösse benen: bab, bat, bor, dhm, daf, die,
eml, ent, gmd, grb, has, hdb, hei, hel,
hol, kam, mar, nht, nij, nls, ols, omm,

raa, rij, sjk, uls, vol, vrh, vrz, wan, whr,
wij, wrd, wtm, zen; losse benen: dka,
dlt, ens, glb, noh, oot, ros, ssv, tub, vas
eupen benen: blz, kui, olm, stw, wan;
open benen: goo, zwo
kroambenen, kraombenen: gie, nls
gatbenen: hks

Kroambenen: na de zwangerschap (nls).

WINTERHANDEN, WINTERVOETEN 

Naast weenterhaanden, -voten etc. ook:

vos(t) in hane en veute: amt, die, dka,
hks, vas
voshane, voshakken: mar

DIKKE VOETEN KRIJGEN 

de voeten loopt oe/ow op: alm, dhm, dlt,
ens, grb, hei, hol, los, nij, rij, vrz; 
de voeten loopt oe dik op: dlt, ens
de voeten loopt oe an: nls, omm 
de voeten zet (oe) op: hdb, hel, hol, stw,
wan, zwo
de voeten zwelt oe op: amt, daf, ent,
mar, wan, wrd

Gebreken aan armen
en benen
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de/(j)oen(e) voeten zwelt/zwellen op: gie,
gmd, goo, hdb, vol
de/oen(e) voeten wördt (oe) dik(ke): daf,
goo, oot, tub, wrd
dikke voeten kriegen: alm, bat, blz, bor,
daf, dev, die, glb, gmd, has, hdb, hel, hks,
kui, nij, olm, omm, raa, rij, ssv, sjk, stp,
vas, vrh, vrz, whr, wij

VERSTUIKT 

Hij heeft de enkel…..

verstoekt: alm, amt, bab, dev, dhm, die,
dka, dlt, ent, glb, gmd, goo, grb, has,
hdb, hei, hel, hks, lut, nht, ols, olm,
omm, oot, raa, rij, ros, sjk, ssv, stw, vas,
vol, vrh, vrz, whr, wij, win, wls, wrd,
zwo; verstuukt: bat, blz, ens, gie, kui,
nls, stp, wan
verstoept: nij
verzwikt: dka, hdb, hol, los, lut, mar,
nht, nij, ols, omm, rij, ssv, tub, vrz, whr,
wij, wrd; verzwekt: gmd; verzwokt: rij;
ezwikt: nij; um-ezwikt: goo
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De Mens A  14-12-2009  21:20  Pagina 130



131

BESMETTELIJKE ZIEKTE 

epidemie: alm, bat, dev, dhm, die, dlt,
ens, gie, goo, grb, hdb, kui, nls, raa, sjk,
vas, vol, whr, wrd, win
besmettelijke ziekte: bat, ent, gie, has,
hdb, hei, hel, los, mar, nht, nij, nls, ols,
stp, stw, tub, vas, vrz, wij
eersende ziekte: zwo
volksziekte: alm, hks, olm, stw
ploag(e), plaog(e): bor, daf, goo, hdb
griepgolf: rij
smoege: olm
oetbrek: ssv

Het gaot rond (blz); het get rond: gmd);
het giet rond (omm, vrh); de griep geet
roond (mar), ’t heerst er (nls); het haank
in de loch (rij); ’t heerst of ’t zit in de
locht (los); zie stekt mekaar an (amt).

TBC 

tering: alm, bor, daf, dka, ens, ent, glb,
hdb, hei, hks, nht, nls, ols, omm, ssv, tub,
vas, vrh, wij, wrd; tearing, taering: mar,
nij, oot; terige: has, stp, vol; tjärige: vrz
vliegende tering: has; vlegende tering:
wrd

tbc: bab, die, hel, olm, omm, oot , rij,
vrh, vrz
tb: grb, nht, wij

ROODVONK 

roodvonk: alm, bab, bat, bor, blz, dev,
dhm, die, ent, gie, gmd, goo, has, hdb,
hei, hel, hol, mar, nht, nls, ols, olm,
omm, oot, raa, sjk, stp, stw, vas, vol, vrh,
vrz, wan, whr, wij, win, wls, zwo; 
roodvoonk: alm, amt, ens, glb, hks, rij;
roadvoonk, raodvoonk: dka, ssv, wrd;
roadvonk, raodvonk: kui, los; 
roadvounk, raodvounk: dlt, ros
rooie hond: grb, nij

MAZELEN 

mazelen: alm, amt, bat, dev, dhm, die, dlt,
goo, has, hdb, hei, hel, hks, hol, los, mar,
nht, nij, ols, omm, oot, raa, rij, tub, wij,
win, wls, wrd, zwo; moazelen, maozelen:
blz; mazels: has, kui; meuzelen: gie;
meuzels: gie, olm, stw, wan; mesels: blz
blekken: alm, bor, dhm, dka, dlt, ens,
ent, glb, grb, hdb, omm, oot, ros, ssv, tub,
vas, vrz, wrd; blekkens: hdb, hei, nls;

Besmettelijke ziektes
Hoofdstuk 19
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• Vliegende tering (has). Affiche uit 1900/1920.
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blekskes: ens; bleaken, blaeken: nls;
bleakens, blaekens: nls, stp; bläkens:
wij; bleikens: ols, vol; blekens: bab, sjk,
vol, vrh, wan, whr; bliekens: bab, gmd

Mesels: oud Blokzijls (blz); blauwe blie-
kens: ernstiger, vaak dodelijke variant
(gmd); bläkens is een oud woord (wij).

WATERPOKKEN 

waterpokken: algemeen; waterpokkens:
gmd, vol, vrh, wan
pokken: bor, nij, tub; pokkens: bab
waterbloaren, waterblaoren: alm

Onder de krenten (daf).

GORDELROOS 

gordelroos(e): algemeen; gördelroos(e):
gmd, hdb, sjk, zwo; görrelroze: stp

Belroze: soort gordelroos (wrd).

GEELZUCHT 

gelzuch: alm,nij; gelzucht: dlt, grb, hdb,
los, oot, tub; gelzöcht: dka; gelzoch: bor,
glb, goo, hks, ssv; gelzocht: ens, ros, vas;
gelle zuch: dhm, hel, hol, nij; gelle
zucht: alm, omm; gelle zoch: amt, ent,
mar, rij, wrd; gelle zocht: ens; gjälle
zocht: vrz; gealzuch, gaelzuch: ols, raa;
gealzucht, gaelzucht: dev, nht, nls, zwo;
geale zuch, gaele zuch: bat, hei, wij;
geale zucht, gaele zucht: nls, stp, wij;
geelzucht: bab, blz, hdb, kui, olm, stw,
vrh, whr, win; gele zucht: blz, gie, gmd,
has, lut, sjk, vol, vrh, wan; gele zoch: die
geling: vrh

KOUDVUUR 

kooldvuur, koldvuur etc.: algemeen
vuur: stp
koolde koors: alm
verstearf, verstaerf: bor; versterf: dka
ofstarven: goo, omm; ofsterven: tub
afsterving: olm

BOF 

bof: algemeen; boef: dlt

TETANUS 

tetanus: algemeen
klem: alm, alm, bab, blz, dka, glb, gmd,
hei, hol, mar, stp, whr; klemme: wij
klemziekte: sjk
woondklem: glb, ssv; wondklem: vrh
klem in de bek: stw
bloodvergif: die
bloedvergiftiging: omm
smeer in de woon: tub

Besmettelijke ziektes
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REUMATIEK

rimmetiek: alm, bab, bat, daf, dhm, ens,
glb, gmd, goo, grb, has, hdb, hel, hol,
kam, kui, mar, nht, nij, nls, olm, ols,
omm, oot, raa, rij, sjk, ssv, stw, vol, vrh,
vrz, wan, whr, wij, wrd, zwo; rimmatiek:
zen; rummetiek: die, dka, gie, gmd, hei,
hel, hks, sjk; reumatiek: blz, dlt, olm,
ros; reumetiek: dlt, tub; remmetiek: die,
ent, rij, vas; rumetiek: dka; rematiek:
bor, vas
Reuma: noh, wtm
Gicht: eml, uls; jicht: dka
het in de botten hebben: nht

Acute reumatiek wordt vl(i)egende reu-
matiek genoemd, of:

Reumaschött: noh
Reumaschloch: eml

Det vlög oe zo an (nij); het vlög mie an
(omm).

Wat moet je doen tegen reumatiek?

Warmte, warme kleren (algemeen); het
dragen van een ‘gezondheid’ (hesje van
dubbel flanel met coupenaad en lintjes

over de schouder) (vol); kastanjes in de
buze/ zak/ tuk (bab, blz, dka, glb, hei,
hel, hol, nij, nls, omm, oot, raa, ssv, stw,
vrh, wij); bijensteken (bab, bor, wtm);
brandnetels, brandnetelthee, brandne-
telsoep (dhm, glb, grb, nls, omm, wtm);
jeneverbessen (grb); levertroan (hel); gin
varkensvet gebruken (nij); vis etten (nij);
peerdevleis (wan); thee van paardebloe-
menblad (nls); bewegen (dka, hdb, nht);
zwemmen (dka); Badekur in Bad
Bentheim (uls); ongewassen schaope-
wolle (gie); skoapevel (sjk); palingvel op
of om de plek (whr); elektrische schok-
ken (grb); insmeren met petereulie
(kam); krullen van grenenolt koken en
met det oftreksel insmeren (kam).

ISCHIAS 

iesiejas: alm, bab, ens, goo, grb, hdb,
hol, kam, kui, nij, ols, rij, ssv, stw, tub,
vas, vol, vrh, wan; issiejas: bor, dhm,
die; ischias: bat, blz, brl, daf, dka, dlt,
dlt, eml, gie, glb, gmd, has, mar, olm,
nls, raa, ros, sjk, vrz, vrz, wij, wrd, zwo;
Ichias: wtm
spit: dka, dka, dka, whr
slim in de rug/ruw: dlt

Andere ziektes
Hoofdstuk 20
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Schött in ’t been (acuut): uls
Trekken (chronisch): uls
heupwee (oud woord): grb
jicht: omm

KANKER 

kanker: bab, bat, blz, dhm, dka, ens,
gmd, goo, hdb, kui, olm, nls, ols, omm,
raa, sjk, uls, vol, vrh, whr, wij, zen, zwo;
kanke: alm; kaanker: dka, dka, dlt, dlt,
gie, hks, mar, olm, oot, ros, ssv, stw,
wan, wrd; kaanke: tub, vas; koanker,
kaonker: glb, vrz
Krebs: eml, noh, uls, wtm
tering: bab, whr (vroeger)
vliegende tering: whr (vroeger)
de verkeerde kwoal(e), de verkeerde
kwaol(e): bab, daf, dhm, die, grb, hdb,
hei, hel, hol, nht, nls, omm, rij, vrh, vrz,
wrd; de verkearde kwoal(e), de verkaer-
de kwaol(e): nij, oot 
de verkeerde zeekte: bor, die, dka, ols,
ssv; de verkearde zeekte, de verkaerde
zeekte: hks
de verkearde Krankheed, de verkaerde
Krankheed (vroeger): uls
de gevreesde ziekte: blz, gmd, has, kam,
nij; de gevreesde zeekte: wij (vroeger)
de kwoaje ziekte, de kwaoje ziekte: daf
kwoad ongemak, kwaod ongemak: gmd
gien mooi ongemak: gmd
verkierd ongemak: gmd
de gevoarlijke zeekte, de gevaorlijke
zeekte: zen
ziekte met de grote k: nij

135

De Mens A  14-12-2009  21:20  Pagina 135



136

SPREEKUUR 

sprekuur: alm, amt, bat, dhm, die, dka,
dlt, ens, ent, glb, goo, grb, hdb, hei, hel,
hol, los, mar, nij, omm, oot, raa, rij, ros,
ssv, vas, wrd; spräkuur: vrz; spreakuur,
spraekuur: dev, ols, wij, wls, zwo; 
spreakure, spraekure: stp; spreekuur:
gmd, has, vrh, wan, whr, win;
spreekure: bab, gie, kui, olm, sjk, stw,
vol

RECEPT 

recept: algemeen
breefke (van de/’n dokter): amt, bat, bor,
dka, ens, glb, mar, rij, wrd; briefie van ’n
dokter: nij; brifken van ’n dokter: ent;
brefien van de dokter: ols; brefie von ’n
dokter: vrz
doktersbriefie: nht; doktersbrefien: stp;
doktersbreefke: vas
receptenbreefken: dev; receptbreefke:
hks; receptenbriefie: grb, hel
medicienenbriefie: hdb; medicienen-
breefke: ros
briefien veur de medicienen: nls
brefie: raa

MEDICIJNEN 

medicienen: algemeen; medcienen: ens;
mecienen: die, glb, hks, mar, nij

Vaak ook naar de vorm: tabletten,
(ge)drankie, poeier, zalve.

Vroeger doktersgoed (stp).

ZIEKENHUIS 

zekenhoes, zekenhuus, ziekenhoes, zie-
ken(h)uus, zeikenhuus: algemeen
kraankenhoes: los
gasthuus: hol

OPEREREN 

opereren: algemeen; oppereren: goo,
hdb, nls, raa; eupereren: gmd, kui, olm

Zi-j hebt um lös-esnene (bab); he mot
onder ’t mes (dka); ’n dokter hef hum
oonder ’t mes (glb); de patiënt wordt
ehölpen (grb); dokter hef ’m holpen
(hks).

Verzorging
Hoofdstuk 21
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De huusarts wol het oppereren ok leren
al zul het hum ok 100 boeren kosten
(hdb).

STRIJKER

Iemand die door strijken genezing tracht te
brengen.

strieker(d): algemeen
striekebaas: ent, rij
striekebats: goo
striekkerel: amt, mar, ros, ssv, vas
haandoplegger: hdb
magnetiseur: alm, bab, has

137

• R.K. Ziekenuus De Weezenlanden, ca. 1948.

Patiënt ef knipmusse op (veur de foto?).
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Hoofdstuk 21

KWAKZALVER 

kwakzalver: algemeen; kwakzaalver:
ens, mar
wonderdokter: grb, has, nht, whr, zwo;
woonderdokter: hks, mar
fietendokter: dka
peerdedokter: hdb, hei
krudendokter: rij
pillendreeier: hel
piskieker: ens, omm
knooierd: alm
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aambeien 126

achterhoofd 36

achteruitgaan101

adem 86, 124

adem, gebrek aan

124

ader 32

anus 52

arm 55

baard 38

baarmoeder 54

bakkebaarden 38

balzak 49

barensweeën 78

been 60

behoefte doen, zijn

69

benen, open 129

beroerte 120

besmettelijke ziekte

131

beter voelen, zich

100

beugel 42

bevallen 80

beven (van angst) 88

bibberen van de kou

89 

bijzondere kwaaltjes

106

billen 52

blaar 109

blaas 54

blaasontsteking 127

blauw oog 121

blauwe plek 107

blinde darm 54

bloed 32

bloeden 110

boeren 66

bof 133

borst 45

bot 33

braaksel 71

brandend maagzuur

125

buik 47

buik, dikke 78

buikpijn 125

darm 54

dement zijn 22

diarree hebben 126

dij 62

dikke buik 78

dikke voeten krijgen

129

dikke, zware man 29

dikke, zware vrouw

28

doodgaan 22

doorslikken 66

droom 84

druppel aan de neus

93

duim 57

duizelig 117

dutje 82

eelt 112

elleboog 55

endeldarm 54

enkel 64

ernstig ziek 99

etter 114

etteren 114

eczeem 113

fijt 111

flauwvallen 119

gapen 82

gebit 42

gebochelde rug 51

gebrek aan adem

hebben 124

geelzucht 133

geen weerstand heb-

ben 101

gemeenschap heb-

ben 76

geraamte 32

geslachtsdelen 47

geslachtsrijp 75

gezicht 37

gezond 97

gezwel 115

gordelroos 133

groeien 25

grote gapende wond

109

grote jongen of groot

meisje 28

grote man 28

grote vrouw 28

haar 36

haar, krullend 37

haar, sluik 36

hak 65

hals 44

hand 55, 57

hand, kloven in de

109

hand, muis van de 57

handen, ruwe 111

hardlijvig wezen 126

hart 53

hartaanval 125

hartkloppingen 88

hartkwaal 125

hees 123

hersens 36

heup 60

hijgen 124

hik 93

hitsig 73

hoesten 93

hoofd 35

hoofd, kaal 37

hoofdpijn 117

hoop 69

horrelvoet 64

houden, van elkaar

76

huid 32

huig 53

huiveren 88

huiverig 89

huivering 89

iemand 12

ijlen 105

ischias 134

jeugd 17

jeugdpuistjes 110

jeuk 107

jeuken 107

jonge vrouw 18

jongen, grote 28

jonge man 18

jongen 14

kaal 37

kaal hoofd 37

kanker 135

keelpijn 123

keutel 70

kies 42

kiespijn 122

kin 42

kind verwekken, een

77

kind, klein 26

kippenvel 89

klappertanden 89

klein kind 26

kleine man 26

kleine vrouw 26

kleuter 17

kloven in de hand

109

knie 62

knieholte 63

knobbel 115

knokkel 58

koorts 105

korst 110

kortademig 123

Register op lemma’s
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koudvuur 133

koukleum 90

kraambed 78

kreunen 104

kroon 42

kruin 36

krullend haar 37

kuit 63

kunstgebit 42

kwaaltjes, bijzondere

106

kwakzalver 138

kwijl 72

kwijlen 71

lange, magere vrouw

of man 27

leden, onder de 100

lekker, niet 97

lendenen 51

lenig 29

lever 53

lichaam 31

lichaamskracht, man

of vrouw zonder 29

lichamelijk niets

meer waard zijn 103

litteken 110

lies 60

likdoorn 115

lip 41

longen 53

maag 53

maagzuur, brandend

125

mager 26

man 13

man of vrouw zon-

der lichaamskracht

29

man, dikke, zware 29

man, grote 28

man, kleine 36

man, lange, magere

27

man, oude 21

mankeren 100

masturberen 73

mazelen 131

medicijnen 136

meerderjarig 19

meisje 14

meisje, groot 28

melktand 42

mens 11

mensen 11

menstruatie 73

middel 46

middelvinger 58

minderjarig 18

miskraam 80

misselijk 125

moedervlek 32

mond 40

muis van de hand 57

naakt 31

naar de wc moeten

68

nageboorte 80

nagel 58

navel 47

navelstreng 80

nek 44

neus 39

neus, druppel aan de

93

niemand 12

nieren 54

niet lekker 97

niets meer waard

zijn, lichamelijk 103

niezen 95

nijdnagel 111

oksel 44

onder de leden 100

onderarm 55

onderkaak 43

ongeneeslijke ziekte

101

oog 39

oog, strontje in het

121

oogdrek 86

oogpijn 121

oor 40

oorpijn 120

open benen 129

opereren 136

opstaan 85

oud 21

oude man 21

oude vrouw 21

overgeven 70

penis 48

peuter 15

pijn 105

pink 58

pips zien 98

plas 69

plas doen, een 68

pokdalig 113

pols 55

prostaataandoening

hebben 127

puber 17

puist 111

recept 136

reumatiek 134

rochelen 94

roodvonk 131

rug 50

rug, gebochelde 51

ruwe handen 111

schedel 35

scheen 63

schilfers 112

schoot 62

schouder 44

schram 107

schurft 113

sint-vitusdans 120

slaap 82

slaapwandelen 85

slap 98

slapeloosheid, lijden

aan 84

slapen (werkwoord)

82

slapen (zelfstandig

naamwoord) 39

slaperig wezen 84

slecht uit zien, er 97

slijm 95

slokdarm 53

sluik haar 36

snee in de vinger 109

snor 38

snot 92

snotteren 106

snuiten 90

sperma 49

spreekuur 136

sproeten 40

spugen 71

spuug 71

steek in de zij 126

steenpuist 111

stikken 124

strijker 137

strontje in het oog

121

stuipen 120

suikerziekte 126

sukkelen 100

tand 41

tanden wisselen 42

tandvlees 41

tbc 131

teen 65

tepel 46

tetanus 133

tintelen 90

tong 41

trillen 129

uitslag 113

vagina 50

van elkaar houden 76
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Register op lemma’s

verhemelte 41

verkleumd 89

verkouden 105

verstuikt 130

verwekken, een kind

77

vetkwab 116

vinger 57

vinger, snee in de

109

vlies 79

voet 63

voeten, dikke 129

volwassen 19

voorhoofd 35

vrijen 76

vroedvrouw 81

vrouw 12

vrouw zonder

lichaamskracht 29

vrouw, grote 28

vrouw, jonge 18

vrouw, kleine 26

vrouw, lange, magere

27

vrouw, oude 21

vrouwe, dikke, zware

28

vrouwenborst 45

vruchtwater 79

vuist 57

wakker worden 85

wang 39

waterhoofd 35

waterpokken 133

wc, naar de - moeten

68

weerstand, geen 101

wegkwijnen 101

wekken 85

wenkbrauwen 39

wijsvinger 58

wind 67

winterhanden 129

wintervoeten 129

wisselen, tanden 42

wond 109

wond, grote gapende

109

wrat 115

wreef 65

zeer doen, zich 104

zere plek 104

ziek 99

ziek, ernstig 99

ziekelijk 99

ziekenhuis 136

ziekte 99

ziekte, besmettelijke

131

ziekte, ongeneeslijke

101

zij, steek in de 126

zuigeling 14

zwanger 77

zweer 114

zweet 87

zweren 114
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a(a)im55

AaBee gaon, tussen

de 82

aambeien 126

aambö(r)stig 124

aand 55, 57

aander z’n tied

lopen/leaven, in een

21

aankel 64

a(a)nleggen 46

aarm 55

aarmholte 44

aarmkoel 44

achaend 52

acheand 52

achiel 53

Achselhöhle 44

achte(r) ’n/d’ adem

124

achter de knie 63

achter in de knie 63

achter op ’n kop 36

achteraende 52

achteraene 54

achterdeure 52

achtereande 52

achtereane 54

achteren moeten,

noar 68

achteren, van 36

achterheers 52

achterhoofd 36, 139

achterkop 36

achternaomig 124

achternoamig 124

achteroet moeten 68

achteroetgaon 101

achteroetgoan 101

achtersten darm 54

achteruutgaon 101

achteruutgoan 101

Achterwage 54

achterwark 52

achterwärk 52

achterwerk 52

achtteen, nog gin 19

achttiene (ewes) 19

achttiene, nog gin 19

Acksel 44

adams kostuum, in

31

adem kwiet, de 24

ader 32, 139

aempen 51

aendengat 52

aenkel 64

aerpelboek 47

aers 52

aersdaarm 52

aerswors 54

aerswost 52

afsterving 133

aftrekken 73

afvegen 91

ait ziek/zeek 102

ak(ke) 65

aksteroge 115

äksteroge 115

alle dagen/dägen

lopen, op 78

alleraande, wat 97

alles deur mekoare

(hen) proaten/ 

kuieren, van 105

alns duur mekaar

halen 105

als 44, 123

altied biej, d’r 102

altied wat hebben

100

altied ziek/zeek 102

ambö(r)stig 124

ambostig 124

amechtig 124

amer-en-klokkenspel

47

an het gat hebben,

het 78

andermans tied lea-

ven, in 22

angeklede bessem-

stok  27

angelstökken 62

angezicht(e) 37

anstaoten 94

anstoaten 94

anus 52 

anzeen 37

aodem 86

aoder 32

aof wezen 103

aofgaonk 70

aog(e) 39

aogenbrennen 39

Aogendeckel 39

Aogenseerte 121

Aogenserte 121

aogentaand 41

aogenwimpers 39

aogvocht 86

aogzeert 121

aokelig 125

aold 21

aold mens 21

aold wief 21

aolde vrouw(e) 21

aolderen 22

aole sik 21

aole vrouw(e) 21

aolen voel 21

aom 86, 124

aombäien 126

aomböstig 124

aonbjöstig 124

aonus 52

aor 32, 40

aor(e) 32

aorder 32

Aorenpien 120

Aorensaerte 120

aorig ziek 99

Aorläppien 40

aorm 55

aosem 86, 124

aosem te kort 124

aoseslaopjen 83

aover de nekke  goan

70

aover de tonge poe-

pen 70

aover-ende blieven

120

aovergaefsel 71

aovergaeven 70

aovergeefsel 71

aovergeven 70

aovergiefsel 71

aoversekst 73

aowergefsel 71

aowergewen 70

aowergewwen 70

aowergieven 70

aparte dinge 106

aparte ongemakken

106

apärte ongemakken

106

apatte mankemen-

ten 106

apekop 38

Apengesichte 38

apensnoeten 38

äpesnoete 38

ard ziek 99

arg ziek 99

ärg ziek 99

arm 44, 55

ärm 55

arnstig ziek 99

ärnstig ziek 99

arsens 36

Register op dialectwoorden
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ärsens 36

arte 53

artklöppigen 88

artkloppingen 88

artkloppings 88

artklöppings 88

artwaoter 126

artwoater 126

assens 36

auld 21

azesläopien 83

azeslöapien 83

baakster 81

baarmoeder 54

baaskerel 28

baaswief 28

baby 14

baede mutten, in 78

baekster 81

baene speejt 71

baenties uut de

klompen, hef de 19

baersten 109

baeter veulen 101

baeter vulen 101

baeterder veulen 101

baeven 88, 129

bak(ke) 39

bakbeur 38

baker 81

bakkebaarden 38, 139

Bakkentaan 42

bakkes 38

bal(le) van de

(h)aand 57

balg 31, 47, 53, 125

balge 47

balgsmarte 105, 125

balgsmärten 125

balgzeerte 125

balle 57

balle onder ’n doem

57

balle van de doem 57

ballen 49

bällen 49

balliejäntjes 49

baloren 105

balzak 49

balzakkien 49

bäoken 66

baokster 81

baord 38

baorling 14

Baostwaorten 46

baoven de 

heupen 46

baovenbeen 62

barsten 109

barstjes 109

bas 62

bäskes 109

basse 32, 62

bassen 109

bässen 109

bassense hoofdpijn

117

bassies 109

bässies 109

baste 62

basten 109

bästies 109

batse 70

batteriej 52

batterieje 52

batterij 52

batterije 52

batteri-je 52

bazelen 105

beade mutten, in 78

beakster 81

beane speejt 71

bearsten 109

beater veulen 101

beater vulen 101

beaterder veulen 101

beaven 88, 129

bedde 79, 82

bedde mutten, in 78,

79

bedde, naar 82

bedde, op 82

bedde, uut 85

beddepisser 122

been 33, 60, 64, 135

been goan, van de

84, 119

beerboek 47

Beest 110

beeuwen 88

begaownis 119

begoawnis 119

bein 60

bejöörde 21

bek 40, 133

bekstuk 40

belle 93

belleroze 113

benauwd 124

benauwd op de böste

124

bene hoalen, het in

de 120

bene ouwen, het in

de 120

bene strekken, eaven

de 84

benen blieven/blie-

wen, op de 120

benette 35

benewaag 62

ber kroepen, in 77

ber(re) 82

ber(re) hen, noa 82

ber, noa 82

ber, noar 82

bereurte 120

beroerd 125

beroerte 120

beröörte 120

berre komen, in 78

berre kommen, in 78

berre, nor 82

berrebuks 48

beruurte 120

bescheten 97

beskes 109

besmettelijke ziekte

131

beste bos (h)olt veur

de deure 45

beste moeke 28

beste takkebos veur

de deur 45

beste teunebanke 45

beste veurgevel 45

besten 109

beter te pas wezen

100

beter te passe wezen

100

beter veulen 101

beter vulen 101

beter wezen 100

bette te pas wezen

100

better te pas wezen

100

better te passe veu-

len 100

better te passe

wezen 100

better te passe zitten

100

better terecht wezen

100

better veulen 101

better vulen 101

beuge 63

beugel 42

beuigel 42

beusten 109

bevallen 80

bevallige 80

bevalling 80

beven 88, 89, 129
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bevredigen, (zelf) 73

bevven 88, 129

bevveren 89

bewen 89, 129

bewwen 88, 89, 129

bezaeren, zich 104

bezearen, zich 104

bezeren, zich 104

bezerigen, zich 104

bezeuk van ’t oale

means 144

bezig wezen 80

bibberen 88, 89, 129

bie mekaar kommen

77

bieje estökken

wezen, deur een 78

bielke der biej neer

leggen, het 23

bien 60

biene holden, het in

de 120

bienewagen 62

bier en schoem, tus-

sen  18

bierboek 47

bieuwen 88

bieven 88

biewen 89, 129

biggen 110

bi-j mekaar kommen

77

bijzettaofelties 46

bijzettoafelties 46

bikears 53

bikkels 42

bil 62

biljartbal(le) 37 

bille 62

billen 52, 62

billewaegen 62

billewagen 62

billeweagen 62

bips 52

bjätter te passe

wezen 100

björst 45

blaege 45

blaeken 133

blaekens 133

blaf(h)oest 94

blaffen 93, 94

bläkens 133

blaog 17

blaor(e) 109, 115

blaos(e) 127 

blaos(e) hebben, ’t an

de 127

blaos(e) hebben, ’t

met de 127

blaoson(t)steking 127

blaoson(t)stekking

127

blaosonsteken 127

blaosontstaekige 127

blaosontstaeking 127

blaosontstekige 127

blaot 31

blaoze 109, 127

blaozen 124

blas 97, 98

blas in het gezichte

wezen 98

blas oet kieken 98

blas oet zien 98

blas oet zien, d’r 98

blas wezen 98

blas zien 98

blauw oog(e) 121

blauwe plek(ke) 107

blauwe stae 107

blauwe stea 107

blauwe stee 107

blauwe ster 107

blauwe stie 107

blauwe stiej 107

blauwe stiek 107

blauwe stier 107

blauwe vlak 107

blawe staer 107

blawe stear 107

blawen plaer 107

blawen plear 107

bleage 45

bleaken 133

bleakens 133

bleek 97

bleek oet zien, d’r 98

bleek wezen 98

bleek zien 98

bleende darm 54

bleenden darm 54

bleikens 133

bleinden darm 54

blekens 133

blekies 97, 98

blekies zien 98

blekken 93, 131

blekkens 131

blekskes 133

bliek 97

bliek wezen 98

bliekens 133

bliende darm 54

blieven, d’r in 124

blinde darm 54

blinden darm 54

bloag 17

bloar(e) 109, 115

bloas(e) 127

bloas(e) hebben, ’t an

de 127

bloas(e) hebben, ’t

met de 127

bloason(t)steking 127

bloason(t)stekking

127

bloasonsteken 127

bloasontsteakige 127

bloasontsteaking 127

bloasontstekige 127

bloat 31

bloaze 109, 127

bloazen 124

blodderig mense 29

blodderige kerel 29

bloden 110

bloed 32

bloedaor(e) 32

bloeden 110

bloedoar(e) 32

bloedore 32

bloedvat 32

bloedvergiftiging 133

bloedvinne 111

bloedzwaere 111

bloedzweare 111

bloeien 110

bloemkolen 46

blond oge 121

blonde plekke 107

blonde stee 107

blonen 110

blood 32

blood in de oren, hee

krig 18

bloodaoder 32

bloodoader 32

bloodvergif 133

bloodzweer 111

blooien 110

bloonde plekke 107

bloonde stae 107

bloonde stea 107

bloonde stjää 107

bloosonsteking 127

bloosonstekken 127

bloosonstekking 127

bloot 31

blore 109

blöre 109

blotterige kerel 29

bloud 32

blouden 110

blouwen 110

böaken 66
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Register op dialectwoorden

boaker 81

boakster 81 

board 38

boarling 14

Boastwoarten 46

boaven de heupen 46

boavena(a)rm 55

boavenbeen 62

bobbel 115

bochel 51

boef 133

boek 47

boek as een börge-

meester 47

boek as een

skooierspeardje 47

boek met botten 78

boek vol bienties 78

boek vol botten 78

boekjonge 17

boekpien 125

boekpiene 125 

boekslagen 124

boekzaert 125

boekzaerte 125

boekzeart 125

boekzearte 125

boekzeer 125

boekzeert 125

boekzeerte 125

boer van onderen 67

boeren 66

boeskaolkop 38

boeskoalkop 38

boet 46

boeten adem 124

boezem 45

bof 133

böggel 42

bökke(re)n 94

bökkert 28

boksenbuul 16

bolkalf 17

bölken 66

böllen 104

bölt 115

bolus 70

bonenstaak 27

bonestaak 28

bongeljoaren in de

17

bonke 28

boom van (n)e(e)n

kerel 28

boomstammen 61

boord 38

böörd 38

börgemeester, boek

as een 47

bors 45

borskaste 45

borst 45

börst 45

borste 45 

börste 45

börsten 45

borstig  124

borstkaaste 45

borstki(e)nd 14

bös 45

bosjes 109

boskaste 45

bössel 16, 17, 28, 36

bössel van ne jon-

gen, ne 28

bossen 109

bost 45

böst 45

boste 45

böste 45

böste hebben, het op

de 125

bösten 109

bostkaste 45

böstkaste 45

böswerk 45

bot 

bot toe kold, tot het

90

botten 27, 30, 33, 78

botten hebben, het in

de 134

bottenkaste 33

bottenzak 33

botterällevies 64

bovena(a)rm  55

Bovvenschenkel 62

boy van een kerel 28

bozem 45

braaksel 71

brääksel 71

braam 28

braeken 70

Bragen 36

brake 71

braken 70

bräken 70

braoken 70

braoksel 71

breaken 70

breefke (van de/’n

dokter) 136

brefie 136

brefie von ’n dokter

136

brefien van de dokter

136

brekken 70

breurte 120

briefie van ’n dokter

136

briefien veur de

medicienen 136

brifken van ’n dokter

136

Brijgesichte 38

Brijsnute 38

britse 52

broaken 70

broaksel 71

broek met botten 27

broen in de were

doen 69

broene zuster 81

broerte 120

brokke (van ne meid)

28

bruurte 120

buegel 42

bugel 42

buitel 16

bulken 66

bult 51, 70, 111

bult stront 70

bult(e) 115

bulte 70

bulte stront 70

bulterig in de balg

125

bultie 70

bultie onder het oge

78

bultie poep 70

bumpers 45

bungel 17

bungeljoaren in de

17

but 33

but(te) 33

buten adem 124

Butt 33

butte 33

butwaerk 33

butweark 33

buuk 47

buul 49

chiemen 94

daampen van de

hoed 87

daarm 54

daempig 124

daempig op de böste

124

daer van ne kaerel 28

daerm 54
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dagen 73, 78

daim 54

dak 35

daon, het 77

daorm 54

daorsloeken 66

darm 54

därm 54

Dätken 36

Dätz 35

dauwen, oet de hoed

87

dazen 105

deampig 124

deampig op de böste

124

deampig weazen 87

dear van ne kearel 28

dearm 54

deerm 54

deerne 18

deerntie(n) 14

deerntje 14

dekken 77

dekkens kroepen,

onder de 82

dement 22

dempe op de böst 94

demperig 124

dempig 124

dempig weazen 87

derrière 52

deur en deur

ko(a)ld/koold 89

deur/duur de koude

bevangen 90

deur-ekaeld 90

deur-ekeald 90

deur-eköld 90

deurkaold 90

deurkeld 90

deurkoald 90

deurmattie 38

deurslikken 66

deursloeken 66

deurslokken 66

deurslökken 66

deurslukken 66

deurval hebben 127

deut veur vol met 19

deuze 21, 50

deuzelig 127

deuzie 50

diarree hebben 127

dicke Tunn 28

diej 62

dieje 62

diepe vuthoesen 94

dij 62

di-j 62

dijbeen 62

dije 62 

di-je 62

dikbalg 29

dikboek 29

dikbuul 29

dikke boek kriegen,

een 78

dikke bos holt veur

de deure 45

dikke meuje 28

dikke motte 28

dikke ploffe 28

dikke poers 61

dikke poesterd 29

dikke prosse 29

dikke tante 28

dikke tonne 28

dikke triene 28

dikke van ’n doem 57

dikke van d’aand 57

dikke van het gat 51

dikke vinne 111

dikke voeten kriegen

130

dikke(n) boek lopen,

met een 78

dikke(n) papzak 29

dikke(n) teen 65

dikke(n) trom 78

dikken eend 52

dikken eine 52

dikken fossen 28

dikzak 29

ding 49

doan, het 77

doarm 54

doarsloeken 66

dodde 86, 114

doem 57 

doem en wiesvinger

snoeven, met 91

Doemballen 57

doeme 57

doemen 57

doen, het 77

doesterig wezen 84

doetje 29

doezelig 117

doezen 84

doezerig wezen 84

doktersbreefke 136

doktersbrefien 136

doktersbriefie 136

doktersgoed 136

dol 117

dolle 117

dollen 105

dommelen 84

dompe 40

dons of veren 18

doodgaon 23 

doodgoan 23

doodstip 32

doon, het 77

döppe 39

Doppen under de

Nösse 93

doppie maken 77

dorre 86

dötje 82

drach 54

dracht 54

draeiborstel 36

draeierig 117, 125

drak 86, 114

dräk 86, 114

drakken 114

dräkken 114

dräkoge 122

drankie 136

dräom 84

dreaiborstel 36

dreaierig 117, 125

dreeierig 117

dreet 67, 70

dreiborzel 36

dreierig 117

dreierig in de boek

125

dreikolk 36

drek 86

drekkerig 122

drekoog 122

dreksputters 40

dretje 122

dreug achter de oren,

nog niet 19

dreuge achter de

oaren, is noe 19

dreuge achter de

oaren, nog nie(t) 19

dreuge achter de

o(a)ren, nog niet/neet

17, 19

dreugen hoost 94

dreum 84

dreumes 16

drieke in de ogen 86

driet 70

driete 70

drieteldoek 29

drieten 52, 68, 69

drieterieje wezen, an

de  126

drieterig wezen 126
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Register op dialectwoorden

driethoop 70

dröam 84

droge achter de

o(a)ren, nog niet/neet

17

droge achter de

oarne, nog neet 19

dröge achter de oren,

nog niet 19

droge hoest 94

drok bezig wezen 77

drol 49, 70

drolle 70

dröm 84

drömachtig 30

drome 84

droom 84

dröpneuze 93

dröppel 93

dröppelneuze 93

druim 84

drukken 69

drup 93

drupneuze 93

druppel 93

druupneuze 93

dume 57

dun(ne) 26

dun-aegen 39

dun-eagen 39

dun-eggen 39

dun-engen 39

dunheggen 39

dunhei 39

dunne deur het

dikke poepen, het

127

dunne latte 27

dunne op ’n mes

wezen 127

dunne op de gruppe

wezen 127

dunne(n) wezen, an

’n/de 127

dunnen loop hebben,

een 127

dunnen slief 27

dutje 82

dutjen 82

dutke 82

dutken 82

dutten 84

duttie(n) 82 

duum 84

duumsholt 57

duumstok 57 

duur en duur

ko(a)ld/koold 89

duurgaank hebben,

(het met) ’n 127

duurloop hebben 127

duursloeken 66

duurval hebben 127

duuslig 117

duzelig 117

dwarrel 36

dwellen 85

dwiel 117

dwirrel 36

eagen bene stoan,

kan op 19

eampen 51

eandeldarm 54

eandengat 52

eankel 64

earpelboek 47

ears 52

earsdaarm 52

earswors 54

earswost 52

eczeem 113

edele delen 47

eelt 112

eeltknobbel 115

eeltpit(te) 115

een, (d/te)r 12

eendeldaarm 54

eenkel 64

eers 52

eersdarm 54

eersende ziekte 131

eerspat 52

eerswos 54

eierköarfke 78

eierkörf 49

eigenaordige kwaol-

tjes 106

eigenoardige kwoal-

tjes 106

eksteroge 115

eksteroog 115

elboog 55

elleboog 55

elm op geboren,

met/mit de/’n 79

en bedde 82

ende 54

ende (an) lopen, op

het/zien 22

ende lopen, an het

78 

ende wezen, an  het

103

endeldarm 54

endig 30

ene maken, d’r 77

ene van duzend

weken 18

ene, (d/te)r 12

enkel 64

enneldaarm 54

enveloppe 50

epidemie 131

er an hebben, het 78

erg minnetjes 99

erg ziek 99

erm 55

errevee 73

ette 114

etter 114

etteren 114

etterkop 114

etteroge 122

etterpoes 114

etterpoeste 114

eufd 35

eufdpiene 117

eufdzeerte 117

eufzeerte 117

eunderaene 50

eundereane 50

eunderkaak 43

eup 60

eupe 60

eupen benen 129

eupereren 136

eva’s kostuum, in 31

ezwikt 130

fabriek 45

fees(t) 75

(Fett)kwaddel 116

(Fett)schwabbel 116

fidderen 88, 89

fieber 105

fiedeldaans 120

fiedeldans 120

fiederdaans 120

fienegie 26

fienen wezen, an ’n

127

fieselemien 38

fiesteren 88, 89

fiet 111

fiete 111

fieteldaans 120

fieteldans 120

fietendokter 138

fikken 55, 57

finger 57

fingers 57

Finnegie 122

finneke(n) 122

fiskeren 89

Fisseler 90

fisteren 89 

fitter wezen 101
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fitteren 89

flabbedoeze 50

Flachte 57

flamoes 50

flamoeze 50

flantuten 106

flap hebben, de 127

flappoten 64

flauwvallen 119

fleenk wat achter het

vestje 46

fleenke gojje 28

fleenken bus hoalt

vuur de duur 45

Flegenschett 40

flets

flink wat onder het

jak 45

flinken bos holt veur

de deure 40

flisterties 113

Flossen 57

fluit 50

fluite 48

fluiten 68

fluitie 48

fluitje 48, 50

flume 95

flumme 95

fluum 95

foesterd 67

foppeppe 46

Fratte 116

Freseköttel 89, 90

Fresse 38

fret, de 38

frits 48

frömmes 12

fromspersoon 12

fröstelen 88

fut 49

futloos 49

gaankie sloapen, een

82

gaanzenvel 89

gaanzevel 89

Gaegel 41

gaele zuch 133

gaele zucht 133

gaelzuch 133

gaelzucht 133

gaepen 82

gaer 45 

Gagel 41

galperig 97

gammel 97, 98

gangs we(a)zen 77

gansehoed 89

gaogel 41

gäogel 41

Gaommen 41

gaopen 82

gäorgel 41

gaovel 41

gaovelte 41

gapen 82

gäpen 82

gaperd 41

gassen 68

Gastenkörn 122

gasterig 98

gasthuus 136

gat 52, 54, 109

gat, (groot, best) 109

gatbenen 129

Geagel 41

geale zuch 133

geale zucht 133

gealzuch 133

gealzucht 133

geapen 82

gear 45

gearne mogen lie-

den, sick 76

gebaorte 80

gebit 42

geboaren worden 80

geboarte 80

gebochelde rugge 51

geboorte 80

geboortepiene 78

geboortevleus 79

geboren worden 80

Gebrokken 71

gedrankie 136

geelzucht 133

ge-emelte 41

geeneen 12

geenene 12

geer 45

Geerstenkaorn 122

Geerstenkoarn 122

geeuwen 82

gegelen 71 

gehaovelte 41

gehemelte 41

gehemmelte 41

gehoavelte 41

geil 73

geitebössies 46

gek

gek met mekaar

wezen 76

gek op

mekare/mekaar/me-

nare wezen 76

gek/gäk van mekea-

re/mekaar wezen 76

gele zoch 133

gele zucht 133

geling 133

gelle zoch 133

gelle zocht 133

gelle zuch 133

gelle zucht 133

gelzoch 133

gelzocht 133

gelzöcht 133

gelzuch 133

gelzucht 133

gemach 47

gemachelte 47

gemacht 47

gemachte 47

gemächte 47

gemachtigde 47

gemak 47

gemechelte 47

gemecht 47

gemechte 47

gemeenschaop heb-

ben 77

gemeenschap heb-

ben 77

gemoed 45

gen weersta(a)nd/

wearstand/wier-

sta(a)nd 102

Geraamsel 33

geraamte 32

geräämte 33

geraemte 32

Geramsel 33

geraomte 32

gereamte 32

gereedschap 48

gerei 47

Gerippe 33

geroamte 32

Gerstenkorn 122

gesem toekieken 98

gesem wezen 98

geslach 47

geslachtsdelen 47

geslachtsdielen 47

geslachtsriep(e) 75

gesleunsterte 47

gestel 33

Gestenköörn 122

gestrit 60

gevällegie 48

gevallegien 48

gevaorlijke zeekte, de

133

geveulige stee 104

geveulige stie 104
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Register op dialectwoorden

gevoarlijke zeekte, de

133

gevreesde zeekte, de

135

gevreesde ziekte, de

135

gevret 38, 41

gevrit 41

gevuligheid 114

geweer 48

gezich(t)(e) 37

gezicht as nen

kreentenstoeten 113

gezichtpuuskes 110

gezond 97

gezoond 97

gezound 97

gezwel 115

Gicht 134

giemen 94

giemken 124

gien goeie kleur heb-

ben 98

gien hazen meer

vangen 21

gien kracht 102

gien maense 12

gien meanse 12

gien meinse 12

gien mense 12

gien mooi ongemak

135

gien weersta(a)nd/

wearstand/wier-

sta(a)nd 102

gieneen 12

gienene 12

gieniene 12

gier 45

gieren 94

gin maense 12

gin maenske 12

gin meanse 12 

gin meanske 12

gin mense 12

gin Offweerstoffe 102

gin weersta(a)nd/

wearstand/wier-

sta(a)nd 102

gjälle zocht 133

glad 37

glad baovenop 37

glad boavenop 37

glad bovenop 37

glad bowen op 37

glad haar  36

Glatze 37

gleentpaolen 61

gleentpoalen 61

gleufie 50

gleuinigen hoofdpijn

117

gleujen 90

gleuve 50

glip 109

glip (groten) 109

glippe 109

glippe (beste, grote)

109

gloepe 109

gloppe 109

glöppe 109

glujen 90 

gluppe  109

gluppe (grote, beste)

109

goagel 41

göagel 41

Goammen 41

goapen 82

göargel

goavel 41

goavelte 41

gödderen 89

goed bi-j de warken

22

goed bi-j de wekker

22

goed kraank 99

goed oet/uut 97

goffelat 28

goffert 28

good oet/uut 97

good/goed bie/bi-j 22

gordelroos(e) 133

gördelroos(e) 133

gordienties 39

görrelroze 133

Gosehoed 89

graaiers 57

grauw zien 98

grei 45

greuien 25

griepgolf 131

griepstuvers 55

griepstuwers 55

griepvingers 55

griezelen 88

Grille 89

grillen 88

griwwelen 88

griwwelig 89

gröaien 25

groat vallen, van de

119

Gröbken 39

groezel 89

groezelen 88

groezelig 89

grömkes 86

groot 19

groot geer 45

groot melkfabriek 45

groot veur servet en

te klein veur taofel-

loaken, te 18

grote bos holt veur

de deure 45

grote bosschop/

boodschap doen, ne

69

grote koplaampen 45

grote Molkerei 45

grote plet 38

grote stoepen veur

het huus 45

groten bos veur het

hoes 45

groten doen/dreaien

69

grötter worden 26

gruien 25

grujjen 25

grune piepe 93

grunen 95 

gruuien 25

gudderen 88, 89

gudderig 89

guddering 89

haals 44

haampel 17

haand 55

haandoplegger 137

haas oet strik

doon/loaten, ne 69

hach(a)en(d) 52

hache(a)n(d) 52

had hebben, het 103

haeroom 48

haeske 123

haezeslaopie 83

häggebalgen 124

haggen 124

häggen 124 

hak(ke) 65

halfwas 17

halfwassen 17

hals 44

halsgat 53

hamer-en-klokken-

spel 47

hand 55

hand an zichzelf

sloan, de 73

hangen en wurgen,

tussen 18
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hanggeer 45

haond 55

haop 69

(h)aor 36

hapschere 41

hard wean op ’n köt-

tel 126

hardlievig wezen 126

(h)arm 55

harsens 36

härsens 35, 36

hart 53

härt 53

hart hebben, het

an/mit/met het 125

harta(a)nval 125

harte 53

härte 53

harte op hol 88

harte van slag 88

hartekloppings 88

hartkloppen 88

hartkloppige 88

hartkloppingen 88

hartklöppingen 88

hartkloppings 88

hartkwaol(e) 125

hartkwoal(e) 125

hartonval 125

hartslag 125

hartval 125

härtzeerte 88

hassens 35, 36

hässens 36

hasses 36

hat 53

hatte 53

hätte 53

haze(n)sleupie 83

haze(s)löpie 83

hazenslaopke 82

hazensläopke 82

hazensleupke 83

hazensloapke 82

hazenslöapke 82

häzenslöpie 83

hazeslaopie 83

hazesloapie 83

hearoom 48

heaske 123

heazesloapie 83

hebamsche 81

hebamske 81

hechten 124

heel mens 28

heen en weer, het

120

heers 52

hees 123

heesche 123

heet 73

hegbalgen 124

hegen 124

heggelen 124

heggen 124

hellig worden 114

(h)elm op geboren,

met/mit de/’n 79

hen liggen 82

hen slaopen 82

hen sloapen 82

hen te berre 82

henhok 54

herman 48

hermänneke 48

hersenbloding 120

hersenbloeding 120

hersenpan(ne) 35

hersens 36

hert 53

herte 53

hessens 36

hessens nog nig

towassen, bint de 17

het 53

hete water, het 126

hetsig 73

hette 53

heuf 35

heufd 35

heufdpien 117

heufdpiene 117

heufdzaerte 117

heufdzearte 117

heufdzeerte 117

heufpiene 117

heufzeerte 117

heujschure 41

heup 60

heupe 60

heupie 69

heupke 26

heupwee 135

heuren donderen,

het al vake hebben

21

heuveren 88

heuverig 89

heuvering 89

heuwd 35

hichten 124

hiegen 124

hielensleef 28

hiemen 94, 124

hiemken 94

hies 123

hiese 123

hiesterig 123

higgen 124

hijgen 124

hik 93

hikke 93

hilze 28 

hoand 55

hoap 69

(h)oar 36

hoed 31, 32

hoeg 53

hoek 53

hoeke 53

hoekpaolen 61

hoekpoalen 61

hoesen 93

hoesten 93

Hoff von ’n Nagel 59

hoge in ’n aaim 55

hoge op de haond 57

Hohnerogen 115

holde onder ’n arm

44

Holle van de Mund

41

holsteiner 28

hölte onder ’n arm

44

honerhoed 89

hoofd 35

hoon(d)ervel 89

hoop 69

hoop doen 69

hoop stront 69

(h)oor 36

hoosten 93

hop 60

höp 60

hope stront 69

hopen 69

hopen maken 69

hopie 69

horrelpoot 64

horrelvoot 64

hosen 93, 94

housten 93

huge 53

huid 32

huig 53

humen 94

hummeltie 16

hunen van ne keerl

28

hunne van een wief

28

hup 60

huppe 60

huud 32

huug 53
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Register op dialectwoorden

huuske(n)

moeten/gaon, naor het

69

huve 28

huveren 88, 89

(h)uverig 89

(h)uvering 89

huwelijksgereedskop

48

Ichias 134

iegen 124

ielen 105

ielige kerel  27

ielt 112

iemand 12

iemen 124

iene bi-j/bie kriegen,

(d)er 78 

iene ien ’t ankomen,

ef er 17

iene maken, d’r 77

iene, (d/te)r 12

iepekrassien 26

iepekrässien 26

ies 123

iesiejas 134

ieskaold 90

ieskoald 90

ijgen 124

ijlen 105

ik 93

in de but 100

in de hoed 100

in en in koold 90

inkel 64

ischias 134

issiejas 134

jaap 109

jaapse, beste 109

jabbelen 71

jammeren 104

janken 104

Jan-Willem met de

knollen 48

jaoren, aon de 21

jaoren, nog niet an

de 19

jaoren, onder de 19 

jaoren, op 21

jaorig 75

japse 109

jatten 55

jeugd 17

jeugdpoesies 110

jeugdpoesten 110

jeugdpusies 110

jeugdpuusjes 110

jeugdpuuskes 110

jeuk 107

jeuken 107

jeunchie 15

jeunke(n) 14

jeunske 14

jicht 134, 135

joaren, (h)ef de/sien

19

joaren, oan de 21

joaren, oonder de 19

joaren, op 21

joarig 75

jochie(n) 15

joekels 45

joekels in de bloeze

45

jok 107

jök 107

jokke 107 

jökke 107

jokken 107

jökken 107

jökkerieje 107, 113

jökkeri-j 107

jokkeri-je 107

jökkeri-je 107

jökt 107

jökt van de köölte 90

jokte 107

jökte 107

jonchie(n)  14

jong 14

jong maeken 18

jong maense 18

jong meaken 18

jong meanse 18

jong meken 18

jong stikken, bij het

77

jong wicht  18

jong wiefien 18

jong wiefke 18

jonge 14

jonge deern(e) 18

jonge dochter 14

jonge fluite 18

jonge griet 18

jonge jong 18

jonge man 18

jonge meid 18

jonge vent 18

jonge volk 17

jonge vrouw(e) 18

jonge zeune/zönne

14

jonge(n) kerel 18

jonge(n) zönne 15

jonge(n)hear 48

jonge(n)heer 48

jongeleu 17

jongelu 17

jongen 14, 17

jongens 17

jongkerel 18

jongs 49

jongs kriegen, wat 78

jongs, wat 14

jongske 14

jöngske 14

jongvolk 17

jonk vrouwgie 18

jonk wich 18

jonk wief 18

jonk worden 80

jonk zetten, bie het

77

jonk zetten, bi-j het

77

jonk zetten, met het

77

jonk zitten, bi-j het

78

jönken 14

jonks, wat 14

joonchien 15

joonk kind 15

joonk maensche 18

joonk meansche 18

joonk vrommes 18

joonk vröuwke 18

joonk worden 80

joonk wörden 80

joonke vrouw 18 

joonkheid 17

jounk wörden 80

juffrouw 81

juk 107

juken 107

jukken 107

jukkerie 107

jungske 107

juuk 107

kaaimen 104

kaal 37

kääl 37

kaalklets 37

kaalnakend 31

Kaampen mutten,

noar 78

kaanke 135

kaanker 135

kaarmen 104

Kachelpiepen 61

kachelpoten 61

kaeje 35

kael 37

kaele 44, 123

kaend 17
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kaerel 13

kaerl van een wief 28

kaerlke 15

kaerltie 15

kakken 69

kale bleuter 37

kale klatse 37

kale klets 37

kale plätte 37

kale plet 37

kale(n) knikker 37

kalen kletskop 37

kalen knesterd 37

kalf 17

kalverbenen 61

Kamm 37

kanis 35

kanke 135

kanker 135

kanon 29

käoken 66

kaol 37

kaoldfiester(d) 90

kaonker 135

kaorse 105

kaorsen 105

kaorts 105

kaortsen 105

kapotte stae 109

kapotte stea 109

karmejakken 104

kärmejakken 104

karmejanken 104

karmen 104

kas(te) van een

vrouw 28

kasse 45

kassouwer 28

kats van de wieze

wezen 105

Katte 30

kauwen 66

kawwaw 41

keaje 35

keal 37

keale 44, 123

keand 17

kearel 13

kearl van een wief 28

kearlke 15

kearltie 15

kedette 52

keel 44, 123

keelgat 44

keen 42

keen, te 22

keend 15, 17

keend (mötten) krie-

gen, een 78

keende, te 22

keender 22

keends 22

keends, te 22

keerltie 15

keerltje 15

keind 15, 17

keinde, te 22

kel 44, 123

kele 44, 123

kelgat 44

kelle 123

kellen deur 90

kellen duur 90

kelt deur 90

kelt duur 90

kene, te 22

kenen 109

kennebakke 39

kepot 98

kerel 13

kerl, is a nen 19

kermen 104

kesekop 37

ketrien an het spin-

nen hebben 70

keunsgebit 42

keunstgebit 42

keunsttanden 42

keutel 70

kiend  14

kiend (mötten) krie-

gen, een 78

kiend an de borst 14

kiend verwachten,

een 77

kiender, te 22

kienders 17

kiends 22

kiendsheid, i(e)n de

22

kiendsheid, in zien

22

kiendtien 14

kiene, te 22

kienen 109

kieper 81

kiepevel 89

kies 42

kiesken maken 70

kiespien 122

kiespiene 122

kieuwen 43

kieze 42

kikker 95

kikker in de hals

hebben 123

killen (deur) 90

kilt (deur) 90

kin(ne) 42 

kind kriegen 80

kind maken 77

kind vaoren 46

kind voaren 46

kinde, te 22

kinder, te 22

kinds 22

kindsheid, in de 22

kindsheid, in zien 22

kindtie 14

Kinlade 43

kinnebak 43

kin(ne)bak(ke)  39

kinnebakken 43

kippe(n)vel 89

kirltien 15

Kittaoge 122

Kittoage 122

kiw(we) 39

kiwwe 43

kiwwen 43

kjalle 44

kjel 13

kjennebakke 39

kjöste 110

kjöttel 70

klabanus 28

klaboengsbenen 61 

klad in de ogen 86

klaen belske 29

klaen ding 58

klaen kind 15

klaen wich 15

klaene jong 48

klaene jongen 48

klaenen 14, 15

klaenen kriegen, nen

78

klaenen verwachten,

nen 77

klaenen verwochten,

nen 77

klaenen vinger 58

kläin wicht 15

klam 89

kläofkes 57

klaoven 109

klapbekken 89

klapholt 27 

klappe op dreien, er

de 22

klapperta(a)nden 89

klapvoet 64

klauven 109

klavieren (grote) 55

klean belske 29

klean ding 58

De Mens A  14-12-2009  21:20  Pagina 152



153

Register op dialectwoorden

klean kind 15

klean wich 15

kleane jong 48

kleane jongen 48

kleanen 14, 15

kleanen kriegen, nen

78

kleanen verwachten,

nen 77

kleanen verwochten,

nen 77

kleanen vinger 58

kleen kind 17

klein apie 16

klein grut 15

klein jannegie 48 

klein jonk 14, 17

klein ki(e)nd 14

klein kiend 15

klein kind 15

klein steugie sloapen

82

klein Zwitserland

113

kleinchie 15

kleine jonge(n) 48

kleine kriegen 80

kleine of grote bos-

schop moeten 68

kleine tungske 53

kleine verwachten,

een 77

kleine Vinger 58

kleine(n) 14

kleine(n) kriegen,

een 78

kleingie(n) 14

kleins, wat 14

kleintie(n) 14

klem 133

klem in de bek 133

klemme 133

klemziekte 133

klene jong 48

klenen 14

klenen Vinger 58

klep(pe) 40

kleppe 43

klets 37

kletskop 37

kleufies 109

kleufkes 109

kleumerd 90

kleuten 49

kleuter 15, 17

kleuven 109

kleuw, bessen 109

kleuwen 109

klier 115

klitsen 64

klöafkes 57

kloaren in de vrije

natuur 92

kloarmaken,

zich(zulf/zelf) 73 

kloaven 109

klöaven 109

klöawen 109

kloetie 95

klöf 109

klok-en-hamerspel

47, 49

klokken luden blie-

ven zitten, met het

77

klokkenspel 47, 49

klökkie 53

klompevoete 64

klompvoet 64

klongel, een 102

klongelen 100

klook, nog slim 22

kloompvoet 64

kloormaken,

zich(zulf/zelf) 73

klootzak 49

klopvoet 64

klos 49

klös 49

klos goan, van de 77

klösse 49

kloten 49

klöten 49

klötteren 100

kloven 109

klumerd 90

klungelen 100

klungelen met ziene

gesundheid 100

kluts kwiet, is de 22

knalpiep 52

knap 67

knap zeek 99

knappende hoofdpijn

117

knarpen 104

knee 62

kneeham(me) 63

Kneehamer 63

kneehölte 63

kneep 46

kneep (van de knie)

63

kneewaag 63

Kneikuhle 63

kneje 63

knep 46

kneppe 46

kneppen 51, 86

kneukel 58

kneupe 26

knevel 38

knie 62

kniebrao 63

kniebraoke 63

kniebroa 63

kniebroake 63

knieholte 63

kniene in berre

wezen, eaven op de

84

knie-olte 63

kniepbloare 109

kniepertjes in de vin-

gers 90

kniepnaegels 90

kniepneagels 90

kniewage 63

kniewagen 63

kniewägen 63

kniewaoge 63

kniewaogen 63

kniewoage 63

kniewoagen 63

knij 62

knije 62

kni-je 62

knikkerbuul 49

knobbel 115

knobben 115

Knöchel  58

Knockengerüst 33

knoeien 100

knoes(t) 115

knokel 58

knokkel 58

knökkel 58

Knokkengestell 27

knooien 76, 100

knooien met ziene

gezoundheid  100

knooierd 138

knoop  47

knöppien 46

Knubbel 115

Knubben 115

knuchen 93

Knuppel 115

knuust(e) 57

ko 110

ko(r)t op ’n adem 124

kö(r)t op de aosem

124

kö(r)t op de oasem

124

ko(r)t-aomig 123
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ko(r)t-äomig 124

kö(r)t-aomig 123

kö(r)t-aosemig 124

ko(r)t-oamig 123

ko(r)t-öamig 124

kö(r)t-oamig 123

kö(r)t-oasemig 124

köaken 66

koal 37

ko(a)ld tot op ’t/’n

bot 90

koaldfiester(d) 90

koanker 135

koar is eer opslagen,

de 81

koare (um-)ekiept

hebben, de 81

koare op-ewipt heb-

ben, de 81

koare veurtiedig

ekiept hebben, de 81

koarse 105

koarsen 105

koarts 105

koartsen 105

kodde (in de ogen) 86

koef 37

koekedaal 70

koespiene 122

koetse goan, noar de

82

koez 42

koeze 42

koezenpiene 122

koezentand 42

koezenzaerte 122

koezenzearte 122

koezenzeer 122

koezenzeert 122

koezenzeerte 122

koezepiene 122

koezezeerte 122

koffiebeuntie 50

koffiebone 50

kokken 94

kokkerd 40

kökkerd 40

kold as een bot 90

kolde op de blaoze

127

kolde op de bloaze

127

kolde op het water

127

koldefiesterd 90

koldekleumer 90

koldfiester(d) 90

koldkleum 90

koldkleumer 90

koldklumer 90

koldvuur 133

kolenscheppen 55

kolenschöppen 

(grote) 55

kolenschuppen

(grote) 55

kolenskuppen 

(grote) 55

koleschoppen 55

koleskoppen 55

kölken 66

kolkleum 90

kollefiesterd 90

kont 52

konte 52

konte as een boeren-

achterdeure 52

kontegat 52

kontgat 52

kontgattie 52

kontwerk 52

koold as een bot 90

koold tot op ’t/’n bot

90

koolde koors 133

kooldfiester(d) 90

kooldkleumer 90

kooldkleumerd 90

kooldvuur 133

koon 39

koont 52

koonte 52

koors 105

koorse 105

koorsen 105

koorts 105

koortse 105

koortsen 105

kootei 40

kop 35, 38

kop met pusies 113

kop slaon, met ’n 129

kop sloan, met ’n 129

kop tachtig 38

koplaampen 45

Köpp 35

koppanne 35

koppien 117

koppiene 117

kopzaert 117

kopzaerte 117

kopzeart 117

kopzearte 117

kopzeer 117

kopzeert 117

kopzeerte 117

korst(e) 110

körst(e) 110

kort-ademig 124

kort-amig 124

kort-aodemig 124

körte bokse ont-

gruid/ontgreuid, is de

19

korte ribben 51

kortgebeente 17

kort-oademig 124

köskes 86

kössies 86

kösten 114

kot (wezen) 124

kot op ’n aom 124

kot op ’n oam 124

kot-äodemig 124

kot-eumig 123

kot-öademig 124

kots 71

kotse 71

kotsel 71

kotsen 70

köttel 16, 70, 86

köttel niet kwiet

kunnen, de 126

köttel ofkommen

kunnen, niet van ’n

126

köttelen 69

köttelgat 52

kötteltoef 37

koukleum 90

koukleumerd 90

kraank 99

kraankenhoes 136

kraankheed 99

kraankheid 99

krab(be) 107

krabe 107

kraenkte 99

kraken 78

krakkemikkig 99

krank 99

krankelijk wezen

100

Krankhäit 99

kränklig 99

kränklik 99

Krankte 99

kränkte 99

kraom 80

kraom(e) 79

kraombedde 79

kraombenen 129

kraomber 79

kraome mutten, in

de/’n 78

kraomen 80
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kraomerieje 80

kraomerije 80

kraomeri-je 80

kraomhulp 81 

kraomvlies 79

kreankte 99

Krebs 135

kremmelen 100

krente 52

kreunen 104

kreuntie(n) 36

kreuntje 36

kriegen, wat 78

krikke 28

krimmeneerderig 99

kroam 80

kroam wezen, in ’n

80

kroam(e) 79

kroambedde 79

kroambenen 129

kroamber 79

kroame liggen, in de

80

kroame mutten, in

de/’n 78

kroamen 80

kroamen wezen, an

’t 80

kroamerieje 80

kroamerije 80

kroameri-je 80

kroamhulp 81

kroamvlies 79

kröbbegien 26

kroeme rogge 51

kroeme rugge 51

kroen 42

kroene 36, 42

kroep 123

kroes 36

kroes haar 37

krökkelig 102

kromme rugge 51

kron 42

krone 36

krönne 42

krönnen 104

kroon 36

kroon(e) 42 

kroune 36, 42

krudendokter 138

kruin 36

krukkemikkerig 99

krul(lend) haar 37

krulderig haar 37

krullerig haar 37

krulliger haar 37

krummel 15

Krummen Puckel 51

krune 36

krunen 104

kruun 36

kruuntie(n) 36

kruus 47

kruus van de  rugge

51

kruutzak 49

kuchen 93

kufie(n) 37

kuieren in ’n sloap

85

kuierlatten 62

kuif 37

kuifie(n) 37 

kuinstgebit 42

kuken 17

kul 48, 49

kunsgebit 42

kunsies doon 77

kunstgebit 42

Kunstgebitt 42

kunsttanden 42

kut 50

kutje 50

kutte 50

kuuf 37

kuufjen 37

kuufke 37

kuulke 47

kuultie in ’n boek 47

kuunsgebit 42

kuunstgebit 42

kuut(e) 63

kuutboek 47

kuze 42

kuzenzeerte 122

kuzezeerte 122

kwaalster 71

kwaalsteren 94, 95

kwabbe 116

kwabbel 116

Kwabbelbult 116

kwaddel 116

kwael 72

kwaelen 71

kwakkelen 100

kwakkelig 99

kwakkelig wezen 100

kwakkie 49

kwäkkie 49

kwakzaalver 138

kwakzalver 138

kwalleren 94

kwalster 71, 72, 95

kwalsteren 71, 94,

106 

Kwanten 64

kwaod ongemak 135

kwaoie waeke 73

kwaoje ziekte, de 135

kwaojongen 17

kwaole 99

kwassies 38

kwättel 116

kweal 72

kwealen 71

kwebbel 40

kwekkel 42

kwettel 116

kwiel 72

kwiele 72

kwielen 71

kwijl 72

kwijle 72

kwijlen 71

kwoad ongemak 135

kwoaie weake 73

kwoaje ziekte, de 135

kwoajongen 17

kwoale 99

kwot-aomig 124

kwotgebeinte 17

kwot-oamig 124

laast van de keutel

hebben 126

laeftied, op 21

laenden 51

laendenen 51

laenen 51

laeren lappe 41

laeven 59, 111

laever 53

laewen 111

laewer 53

läi wezen 84

lamenarig 98

lamlendig 98

lamlenig 98

landingsgestel 62

lang einde 27, 28

lang end 27, 28

lange jaap 58

lange jan 58

lange laemp(e) 27, 28

lange lat(te) 27

lange leamp(e) 27, 28

lange lemp 28

lange liereboom 27

lange lijs 28

lange plinte 27

lange slierte 27

lange vinger 28

lange zwöppe 27

langen mans 27

langen sleef 27
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langen slungel 27

langer worden (wör-

den) 25

langste tied had heb-

ben, de 21

läog 98

laoten zoegen 46

lappe vleis 41

lappen kroepen, tus-

sen de 82

las van de blaose

hebben 127

las van de bloase

hebben 127

las(t) van zien(e)/de

prostaat hebben 127

last met het water

hebben 127

last van de ogen 121

last van sien/zien

prostoat hebben 127

last van  sloapeloos-

heid hebben 84

läste, het 80

lat(te) 27

latten wezen, an de

103

leaftied, hef de 19

leaftied, op 21

leampkens in de

oagen, hee krig nog

18 

leanden 51

leandenen 51

leanen 51

learen lappe 41

leaven 59, 111

leaver 53

leawen 111

leawer 53

lechem 31

leefhebben 77

leeftied, op 21

leesche 60

leeske 51, 60

leest 60

leeste 46, 60

lekkerder veulen 101

lekkerieje 93

lekneus(e) 93

lekneuze 106

lekstee 115

lellegie 53

lellegien  53

lelleke 53

lenden 51

lendenen 51

lenger worden 26

lenig 30

lennen 51

leppeljaoren, in de 17

leste lopen, op het 78

leste, het 80

leu 11

leuter 49

lever 53

levve 54

levver 54 

lewe 54

lewen 111

lewer 54

Lewerfleck 32

lewwer 54

leze 60

lichaam 31

lichem 31

lid 49

lief 31, 46, 47, 51, 54

lief vast hebben  zit-

ten, het 126

liefde bedrieven, de

77

liefde bedrijven, de

77

liefzaert 125

liefzeart 125

liefzeert 125

liefzeerte 125

liek haar 37

liekdaont 115

liekdaorn 115

liekdaornt 115

liekdeurn 115

liekdoant 115

liekdoarn 115

liekdoarnt 115

liekdoorn 115

Liekdöörn 115

liekdore 115

Liekdörn 115

Lieke 31

liekstae 110 

liekstea 110

liekstee 110

liekster 110

liekstie 110

liekstiej 110

liekstjae 110

liekstjea 110

lies 60

liesche 60

lieste 60

lieze 60

liggen, ev(v)en 84

lijn twee 62

likdeurn 115

likdoorn 115

Likdöörn 115

likduurne 115

likstae 110

likstea 110

likstee 110

likstie 110, 115

likstieje 110

lillijk 125

lip(pe) 41

litstee 110

litteken 110

littieken 110

ljaever 53

ljeaver 53

löag 98

loaperej wezen, an

de 126

locht 86

lodder 49

Löde 11 

Löe 11

loederig in de hoed 97

loeken dichtdoen,

even de 84

loengen 53

lök(ke) 28 

lokke van ne dearne,

ne 28

longe laempe 28

longe leampe 28

longen 53

longen stwark 27

longer 53

loop wezen, an de/’n

126

loopstök 62

löp ’m d’r deur 22

löp d’r deur 22

löp het er (helemoa-

le) deur 22

löp hum deur 22

loperie(j(e)) wezen,

an de 126

loperi-je wezen, an

de 126

löpperieje wezen, an

de 126

löpt d’r um deur/

duur 22

löpt deur 22

lös in de spieren 30

löshoesten 94

löshosen 94

losse benen 129

lösse benen 129

losse haande pissen,

kan met 19

lösse wonde, grote

109
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Register op dialectwoorden

lössen flodder 67

lu 11

luch 86

lui 11

lui wezen 84

luidspreker 41

luie 11

lul 48, 72

lulle 48, 72

lullen 71

lusteloos 98

lutje vinger 58

maag 46, 53

maag van streek, de

125

maagstreek 46

maagstrek 46

maagstreke 46

maagstrikke 46

maagzoer 126

maai 53

maaig 53

Määnsche 11

machteloos 98

maege 46, 53

maeger 26

maegie(n) 14

maeke(n) 14

maens 11

maensche 11

maense 11

maensk 11

maenske 11

maenze 11 

maerderjörig 19

mage 46, 53

mäge 53

mage ummekeren,

de 70

Magen 53

mager 26

mäger 26

magere latte 27

magere spierling 27

mageren hein 27

mageren ribbert 27

magie(n) 14

magnetiseur 137

maihakken 64

Mäinsch 11

Mäinsche 11

malen 105

malen, is an het 22

man 13

man op laeftied 21

man op leaftied 21

mankaeren 100

mankearen 100

mankeren 100

mannegie(n) 16, 17

mannenkwoal  heb-

ben 127

manskerel 13

manspersoon 13

manwief 28

maog 46, 53

maoger 26

maogjen 14

maogzuur 126

maond 73

maondelijkse onge-

mak 73

maondelijkse zaken

73

maondstonden 73

maozelen 131

mastbaeren 73

mastbearen 73

Mastdarm 54

masturberen 73

mazelen 131

mazels 131

meage 46, 53

meager 26

meagie(n) 14

meake(n) 14

means 11

meansche 11

meanse 11

meansk 11

meanske 11

meanze 11

mearderjörig 19

mecienen 136

medcienen 136

medicienen 136

medicienenbreefke

136

medicienenbriefie

136

mee-eters 111

mee-etters 111

meender worden 101

meenderjaorig 18

meenderjeurig 18

meenderjoarig 18

meens 11

meense 11

meerderjaorig 19

meerderjeurig 19

meerderjeurig, nog

nit 19

meerderjoarig 19 

meerderjorig 19

meerderjörig 19

meeste duren dichte-

doan hebben, de 21

meeste jappel wel op

hebben, de 21

meeste pap op heb-

ben, de 21

meeste stoeten

had/op hebben, de 21

meeste tuffel scheald

hebben, de 21

meiken 14

meinse 11

meinze 11

meisie(n) 14

meisje 14

meisproeten 40 

mekaar  geern/graag

mogen 76

mekaar leefhebben

76

mekaar naar mogen

lieden 76

mekaar wa mogen 76

mekaar/mekaere

mogen 76

mekare graag

mogen/meugen lie-

den 76

mekeer 99

meken 14

mekeren 100

mekieren 100

melkbussen 45

melkfabriek 45

melkmoel 38

melktand 42

mem 45

memme 45

menaziekleppe 40

mens 11

mens 12

Mensch 11

Menschke 11

mense 11

menske 11

menstruaotie 73

menstruatie 73

menstruoatie 73

menze 11

merejaorig 19

merejoarig 19

mesels 131

met de kop op toafel

liggen, effen 84

met mekaa dön 77

met mekaar gangs

wezen 76

met mekoar ’n koffer

in duken 77

met mekoar(e) no(a)r

bed(de)/ berre (hen)
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goan 77

met proaten, mag 19

meu 98

meu wezen 84

meude 98

meuje 12

meujlijke leaftied, in

de 17

meundig 19

meundig, nog nich

19

meunig 19

meunig, nog neet 19

meunig, nog nicht 19

meuzelen 131

meuzels 131

meze 11

meziek wezen, bie

het 78

middel 46

middelste vinger 58

middelsteek 128

middelsten vinger 58

middelvinger 58

middenrif 46

middenvinger 58

mie-ese 11

mieg 69

miege 69

miegen 68

miegsel 69

mi-jnse 11

mildestekken 126

mildsten vinger 58

millen 46

millenrif 46

millenvinger 58

milsen vinger 58

milsteken 126

milsten vinger 58

min wezen 100

minder worden 101

minderjaorig 18

minderjeurig 18 

minderjoarig 18

minderjorig 18

minderjörig 18

minnegies 97, 99

minnejaorig 19

minnejoarig 19

minnig meinze 29

minse 11

mis-egoan, het is 81

miskraom(e) 80

miskroam(e) 80

mislijk 125

misse 80

misselijk 125

misselk 125

missen 80

misser 80

moag 46, 53

moager 26

moagjen 14

moagzuur 126

möalke leggen, ’n 69

moand 73

moandelijkse onge-

mak 73

moandelijkse zaken

73

möandig, nog nich 19

moandstonden 73

moasjoren, in siene

17

moazelen 131

modder veur de kool

75

moderkook 80

Modermaol 32

Modermoal 32

modervlek(ke) 32

moederkoek 80

moederkoeke 80 

moederkoken 80

moedervläkke 32

moedervlek(ke) 32 

moeilijk achteruut

kunnen 126

moeilijke joaren, in

de 17  

moeke 28

moend 40

moes 50, 57

moes onder ’n doe-

men 57

moes van d’and 57

moes van de haand

57

moesien 57

moevlekke 32

mogen lieden, zich

76

möllenpeerd  28, 29

mon 13

mond 40

mondig 19

mondig, nog niet 19

mongd 40

moond 40

moord stikken, de

124

mop 70

mop stront 70

mops 70

mörmel 26

motte 28

mound 40

Mound 40

mu 98

muggentitjes 89

muil 41

muindig, nog nich 19

Mund 40

mundig 19

mundig, nog niet 19

Muttermal 32

Muul 41

muulijke joaren, in

de 17 

muulijke leaftied, in

de 17

muus 57

muuske 57

na zeek 99

naaien 76

naakt 31

naakt wosselen 77

naar 125

näär 125

naarm 55

nach(t)merrie 84

nachgewaer 48

nachgewear 48

nachtmarie 85

nachtmarrie 85

naegel 58

naegelloop 111

naeien 76

naekend 31

naer 125

naerm 55

naevel 47

naevelstrink 80

naffel 47

näffel 47

naffelstraank 80

naffelstreink 80

nagel 58

nägel 58

nagelruuj 111

näggelrui 111

nak 44

nakend 31

näkend 31

nakke 44

näkke 44

nakken 44

nakt 31

naodnagel 111

naogeboorte 80

naogel 58

naogeslach deenken,

an ’t 77

naokend 31

naom 86
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Register op dialectwoorden

naomaeten 70

naometten 70

naor 125

naovel 47

nare ziekte 101

nare(n) dreum 84

narm 55

natte(n) neuze 93

natten 114

nauw van calais 50

navel 47

nävel 47

navelstreng(e) 80

navelstrenk 80

neagel 58

neagelloop 111

neaien 76

neakend 31

near 125

nearm 55

neavel 47

neavelstrink 80

Neers 52

Neerse 52

Neersgat 52

neet good in de hoed

hebben, ’t 100

neet good in odder

99

neet good te passe

99

neet

lekker/lakker/läk-

ker/good/goed (te

pas) 97

neet sta(a)rk 101

neet stark 99

neet stark wezen 100

neet terechte 99

neet veuruutgaon

101

neet veuruutgoan

101

neffel 47

negel 58

negenoog(e) 111

neggel 58

neggelrui  111

neggenaog 111

neggenoag 111

neijen 76

nejen 76

nek(ke) 44

nekken 44

nest jonge hundjes

verzoepen 69

net boaven het gat

51

neug moeten 68

neuken 76

neuksel 49

neukvet 49

neums 12

neurfke 26

neus 39

neusdröppel 93

neuze 39

neuze uutmelken, de

92

neuzedrup 93

neuzedruppel 93

nich best 98

nich best terecht 98

nich good 125

nich good in de hoed

97

nich lekker/lakker/

läkker/good/goed (te

pas) 97

nich sta(a)rk 101

nich zo bes 97

niej meer weazen,

niet zo 21

niejmelkse neuze

106

niemand 12

nieren 54

niesen 95

niet fit 98

niet goed 75, 97, 99

niet good 99

niet goud 99 

niet goud te passe

125

niet in ödde 99

niet läkker 125

niet/neet/nich

lang/laank meer

m(o)aken, het 22

niet lekker/lakker/

läkker/good/goed (te

pas) 97

niet minder vulen

101

niet sta(a)rk 101

niet stark 99

niet stark wezen 100

niet veule (um(me)/

om) bij/bi-j/bie(j)/bej

te zetten 102

niet veule weer-

sta(a)nd/wear-

stand/wiersta(a)nd

102

niet veur de klungels

hebben, het 99

niet veur mekaar 99

niet veur mekaere 99

niet veur mekeare 99

niet vjölle  (um(me)/

om) bij/bi-j/bie(j)/bej

te zetten 102

niet völ(le) (um(me)/

om) bij/bi-j/bie(j)/bej

te zetten 102

niet zo best 97

nij gebit 42

ni-je taanden 42

nijmelkenneuze 93

niks (um(me)/om)

bij/bi-j/bie(j)/bej te

zetten 102

niks meer bie te zet-

ten hebben 103

niks te passe 98

niks teggen de setten

102

nit lekker in de hoed

97

nit lekker/lakker/läk-

ker/good/goed (te

pas) 97

nit staark 99

nit staork (van inpos)

99

nit stoark (van inpos)

99

nit trechte 98

nit zo bes 97

Noach in de ark

ewest, met 21

noadnagel 111

noageboorte 80

noagel 58

noakend 31

noam 86

noameaten 70

noametten 70

noar 125

noavel 47

nodig moeten 68

nog niet/neet dreu-

ge/droge achter de

o(a)ren 17

nös(se) 40 

nösdröppel 93

nöst oet ’n boom

estöt hebben, het 81

nötten 49

nöttendöpkes 46

nueze 40

nummerdie maken

77

nummertie mäken 77

nummertie(n) maken

76
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nummertje maken

77

nums 12

o(o)onderarm 55

o(o)nder de/’n arm 44

oadem 86

oader 32

oaf wezen 103

oafgoank 70

oag(e) 39

oagenbrennen 39

Oagendeckel 39

Oagenseerte 121

Oagenserte 121

oagentaand 41

oagenwimpers 39

oagvocht 86

oagzeert 121

oakelig 125

oald 21

oald mens 21

oald wief 21

oalde vrouw(e) 21

oalderen 22

oale sik 21 

oale vrouw(e) 21

oalemannenkwoal

hebben 127

oalen voel 21

oam 86, 124

oambäien 126

oamböstig 124

oanbjöstig 124

oanus 52

oar 32, 40

oar(e) 32

oarder 32

Oarenpien 120

Oarensearte 120

oarig ziek 99

Oarläppien 120

oarm 55

oasem 86, 124

oasem te kort 124

oasem te kötte kom-

men 124

oasesloapjen 83

oaver ’n poal hen

moeten 68

oaver de nekke goan

70

oaver-ende blieven

120

oavergeafsel 71

oavergeaven 70

oavergeefsel 71

oavergeven 70

oavergiefsel 71

oaverhen goan, der

77

oaversekst 73

oawergefsel 71

oawergewen 70

oawergewwen 70

oawergieven 70

odem 86

oder 32

oed, d’ 31, 32

oeg 53

oege 53

oender de laeden 100

oender de leaden 100

oesen 93

oesten 93

oet ’n adem 124

oet ’t ber 85

oet de boks(e) goan

69

oet de hoed dauwen

87

oet drinken, er 23

oet, (d)er 85

oet/uut de boks(e)

moeten 68

oetbrek 131

oet-elaefd wezen 103

oet-eleafd wezen 103

oeteleefd wezen 103

Oetgaang 52

oetgaank 52, 54

oetlaefd wezen 103

oetlaewd 98

oetlaewd wezen 103

oetleafd wezen 103

oetleawd 98

oetleawd wezen 103

oetslag 113, 114

oetsnoeven 91

oetsnotteren 92

oetsnuten 91

of snoeven, van oe 91

of snotteren, van

oew 91

of snuten, van zich

91

of wezen 103

of(g)etrökken  wezen

98

ofdak 47

of-elaefd wezen 103

of-eleafd wezen 103

of-etrökken uut zien,

d’r 98

ofgaon 22

ofgetrökken 97

ofgoan 22

oflaewd wezen 103

ofleawd wezen 103

ofschieten 68

ofstarven 133

ofsterven 133

oftakelen 101

oftrekken  73

oge rugge 51

ogen dichtdoon/heb-

ben, de 84

ogen todoon, effen

de 84

ogenbleenden 39

ogenbö(r)ssels 39

ogenbrae(ne)n 39

ogenbraon 39

ogenbrauwen 39

ogenbrea(ne)n 39

ogenbreeuwen 39

ogenbrende 39

ogenbrenen 39

ogenbrennen 39

ogenbroan 39

ogenbroenen 39

ogendrek 86

ogenhaor 39

ogenhoar 39

Ogenserte 121

ogensmeer 86

ogentaand 41

ogenzeerte 41

oksel 44

old 21

old mens 21

old wief 21

old wufie 21

old wuuf 21

olde knärre 21

olde opoe 21

olde toeke 21

olde vrouwe 21

olde zak 21

olderen 22

ole vraauwe 21

ole vrouwe 21

olifantsbenen, -poten

61

olle baas 21

oma 75

onder de dekkens

kroepen 82

onder de hoed 100

onder de hood 100

onder de leden 100

onder de lieden 100

onder in de rugge 51

onderarm 55

onderdanen 62

onderdaonen 62

onderdeurtie 26
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Register op dialectwoorden

onderdeurtie(n) 26

onderdoanen 62

onderen, van 50

onderkaak(e) 43

onderkaeke 43

onderkäke 43

onderkante van de

rugge 51

onderkaok(e) 43

onderkeake 43

onderkieuw 43

onderkin(ne) 43

onderkleppe 43

onderkoak(e) 43

onderkroepertien 26

onderrugge 51

onderstel 62

ondog 48

ongemak 99, 113

ongeneeslijke ziek-

te/zeekte 101

ongesteld 75

ongesteldheid 73

onmeundig, nog 19

onmondig, nog 19

onnerdanen 62

onnerstel 62

ontlasting 70

ontstaeking van de

blaoze 127

ontsteaking van de

bloaze 127

ontsteuken oog(e)

122

ontsteuken wezen

114

ontstokken oge 122

ontstökken oge 122

ontstokken wezen

114

ontstökken wezen

114

ontstökne blaoze

hebben 127

ontstökne bloaze

hebben 127

oofd 35

oog(e) 39

oogje dichtdoen,

effentjes een 84

ooglieren 39

oogontstekige 122

oogpiene 121

oogzeerte 121

oold 21

oold mens 21

oold wief 21

oolderen 22

oom 86

oonder an de rugge

51

oonder de hoed 100

oonder de leden 100

oonder de lieden 100

oonderbek 43

oonderboek 51

oonderdeurke 26

oonderen, van 50

oonderkake 43

oonderkinnen 43

oonderkiwwe 43

oonderkroepentje 26

oonderlichaam 51

oonderspil 50 

oonderste 50

oonderstel 62

oondersten aen(e) 50 

oondersten ean(e) 50

oop 69

oor 36

öör 36

Oorläpken 40

oorpien(e) 120

oorzeert(e) 120

op 85, 98

op hebben, het 103

op mekaar wezen 76

op wezen 103

op-alen 94

op-aolen 94

opboeren 66

opbölken 66

opbraeken 66

opbräkken 66

opbreaken 66

opbreken 66

opbrekken 66

opbulken 66

opdondertie 16

opdondertien 26

opdondertje 26

opdrachtige(n) kerel

29

open benen 129

opereren 136

opgeblaozen kerel 29

opgeblaozen  matro-

ne 29

opgebloazen kerel 29

opgebloazen matro-

ne 29

opgedraegen ei 29

opgedreagen ei 29

opgescheuten jong

17

opgeschoaten jongen

17

opgesköten jongen

17

opgezet mense 29

ophalen 94

ophemmelen 23

ophoesen 94

ophoesten 94

ophoosten 94

ophosen 94

op-oalen 94

opoe 75

opoe op bezeuk 73

opoe op bezoek 73

opoe op bezuuk 73

opoe op visiet 73

opoe op visite 73

op-oesten 94

opper 70

opper stront 70

oppereren 136

oprochelen 94

opschörrel 17

opschöttel 17

opschötteling 17

opschuättel 17

opschwättel 17

opskötling 17

opsköttel 17

opsköttelink 17

opsnoeven 94

opsnoewen 94

opstaon 85

opstappen 23

opstoan 85

opstoten 66

ore 32

Orenpien 120

Orenseerte 120

örrelvoet 64

ossen 110

oud 21

oude kerel 21

oude man 21

oude vrouw 21

ouwe vrouw 21

over de kop egoane,

het is 81

over de nekke goan

70

over tied wezen 78

overal vatbaar  veur

102

overgeefsel 71

overgeven 70

overlieden 23

oversekst 73

ovvergevven 70

owergevven 70

owergiewen 70
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paardevoot 64

padde(n)pisser(d) 121

padde(n)scheet 121

padde(n)schieter 121

padde(n)skieter 121

paddenpiste 121

paddenscheiter 121

paddenscheter 121

päddenschieter 121

paddenskeet 121

paddensketer 121

paddenvister 122

paddepiester 122

paddepister 122

padschieter 121

paens 47

paense 46, 47, 53

paeregat 52

paerepoot 64

paerevoet 64

paese 47

pakken 77

palestinasmakkers

64

panlatte 27

panne 35, 36

pänse 47

paol 49

päol 61 

paosen-en-peenkster

47

pape 46

pape, an de 46

papiermöle 29

pappe 46

päppe 46

pappe geven, de 46

päppe geven, de 46

pappe leggen, an de

46

Pappkopp 38

papsnoete 38

papzak 29

pättenschieter 121

peans 47

peanse 46, 47, 53

pearegat 52

pearepoot 64

pearevoet 64

pease 47

peenk 58

peens 47

peerd 49

peerdedokter 138

peerdegat 52

peerdepoot 64

peerdevoet 64

pegel 49

peink 58

peinze 31

penis 48

pens 47

pense 46, 47, 53

peppe 46

perekop 38

perevoot 64

perreke 50

petret 38

petroontaske 49

peunders der veur,

paar beste 46

peut 64

peuter 15

piekelo 58

piekromosie 48

piel 48

piele 48

piem 48

piemel 48

piemeljanus 48

piemelnaakt 31

pien 105

pien an het oog 121

pien in ’n boek 125

pien in de boek 125

pien in de buuk 125

pien in de hässens

117

pien in de kop 117

pien in de mond 122

pien in het eufd 117

pien in het lief 125

pien in het oofd 117

pien(e) in de zied 126

pien(e) in het oor 120

piene 105

piene an het oge 121

piene in de balg 125

piene in de boek 125

piene in de buuk 125

piene in de koezen

122

piene in de kop 117

piene in de mond

122

piene in de pense

125

piene in het heuf 117

piene in het hoofd

117

piene in het lief 125

piene in het oge 121

pienk 58

pienlijke plek(ke) 104

pienlijke stee 104

piepe uut/oet goan,

de 23

piepen 94, 104

piephaan 48

pier 48

pierewipper 120

pierig zien 98

pierlanakend 31

pierrotterig 97

pies 69

piesen 68

pieterman 48

pietie 48 

pik 48

pikkers 55

pillendreeier 138

pilo 48

pimmel 48

pink 58

pinke 58

pinkie 58

pinnen 77

pinnen goan, van de

119

pips 97

pips oet/uut zien, d’r

98

pips zien 98

pis 69

pisboek hebben, het

met ’n 127

pisbölke 48

pisfluitie 50

pisgägie 50

pisgat 50

piskieker 138

pisman 48

pismänneke 48

pisse 69

pissen 68

pistepaster 122

pit 48

plaanke 27 

plaat 35

pladden 64

plakke(r)s 64

plaog(e) 131

plarke(r)s 64

plarken 64

plarren 64

plas 69

plas doon 68

plasse 69

plassen 68

plasser 48

plassertie 48

plässertie 48

plat goan 82

plat wezen, even 84

platjakker 64

platte 35
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Register op dialectwoorden

plätte 35

pleerders 64

plegel 93

plesse 53

plet 35

plette 35

ploag(e) 131

ploeterkop 113

plof(fe) 28

plotterige kerel 29

pludderige kerel 29

poal 49

pöal 61

poasen-en-peenkster

47

pöchelties 111

pochen 93

pöddegies 111

poedelnaakt 31

poeier 136

poep 70

poepe 70

poepen 69

poeperd 52

poeperieje wezen, an

de 126

poeperije wezen, an

de 126

poepgaatjen 52

poepgagie 52

poepgat  52

poepgatie 52

poepien 67

poertie 67

poes 50, 111, 114

poes an ’n baand 78

poes(t)(e) 115

poesie 50 

poesies 110

poesje 50

poest 111, 114

poest(e) op de/’n

veurba(a)nd 78

poeste 111, 114

poestekop 113

poesten 114

poestenkop 113

poesterdien 38

poesterig 113

poesterig in de hoed

97

poet 67

poeten 68

poeze 86

pokdaelig 113

pokdalig 113

pokdaolig 113

pokdealig 113

pokdellig 113

pokdoalig 113

pokkedaelig 113

pokkedalig 113

pokkedealig 113

pokkel 31, 50, 51

pokkelig 113

pökkelties 110

pokken 133

pokkens 133

pokkerig 113

pökkers 55

pöls 55

pols(e) 55 

ponzen 47

pools 55

poot 60

poppe 14

poppie(n) 14 

poppie(n) maken 77

poppiesjuffrouw 81

pork 15, 26

pörk 15

porn 15

porre 26

porregies 86

porren 89

porren, aeven 85

porren, eaven 85

porum 38

posaap 16, 17

pösten, beste, dikke,

stevige 61

postpeerd 28

postuur 31

postzegel, (lillijke) 38

pot goan, noar ’n 69

potaap 16

pot-eerappel 26

poten 64

potleudke 48

potlood 48

potneute 17, 26

potnöster 16

potnötte 17

potstampertien 26

praeimotte 29

preaimotte 29

prenekenakend 31

prikken 62

proem 50

proeme 50

proemedante 50

proesen 95

proesten 95

proezen 95

proks 15, 26

pront wief 28

pröpke 26

prostaat hebben, het

an/mit/met de/ ’n

127

prugeltie 26

prugeltie(n) 26

pruzen 95

puber 17

puberen, is an ’t 17

Puckel 50, 51

puiskes 110

pukkelig 113

pukkels 110

Puls 55

punter 93

puppien 14

purre 26

purren 89

pus 114

pusies 110

puusjes 110

puuskes 110

puust 111

puuste 111

puusterig 113

Quaddel 115

Quadratlatschen 64

rachel 95

rachelen 94

raeren 104

rakke(r)t 31

rakker 31

raodvonk 131

raodvoonk 131

raodvounk 131

raof(e) 110

raowe haanden 111

raowen 114

raozelen 105

rappen 89

rattat 41

rauwe handen 111

rauwgie 114

rauwigeid 113

rearen 104

rebabbels 49 

rebäbbels 49

recept 136

receptbreefke 136

receptenbreefken 136

receptenbriefie 136

rech(t) haar 36

redden, zichzelf 73

reengvinger 58

reenkvinger 58

reeskak hebben 127

reet 52

regels 75

reinkvinger 58

rematiek 134
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remmetiek 134

reps an ’n ears heb-

ben 127

reujerieje 113

reujeri-je 113

Reuma 134

Reumaschloch 134

Reumaschött 134

reumatiek 134

reumetiek 134

reupnaegel 111

reupneagel 111

reupnegel 58

reutelen 94

ribbekaaste 33

ribbekas 45

ribbekaste 33, 45

ribbenkas(t) 46

ribbenkorf 46

Rick von Mäinschen

27

riege (rieje), hef als

nie mear op de 22

riegie, hef ze niet

allemoal op ’n 22

riep(e) 75

riepe 19

rif 46

rikholt 27 

rikkel 27

rikketik 53

ril 89

rilderig 89

rille 116

rillen 88, 89

rillerig 89

rilling 89

rimmatiek 134

rimmetiek 134

ringvinger 58

roadvonk 131

roadvoonk 131

roadvounk 131

roaf(e) 110

roawe haanden 111

roawen 114

roazelen 105

rochel 95

rochelen 94

röchelen 94

roede 48

roege haanden 112

roepe 48

roepen 85

roestkop 40

roestplekke 32

roeve 110

roew vel 113

roewe handen 111

rof 110

rogge 50

roggebroodstraote 53

rollebollen 77

rommel 75

rompe 33

roo wekke 73

roodvonk 131

roodvoonk 131

rooie hond 131

rooie loop 73

rooie weke 73

rooie wekke 73

ropen 85

rotten 68

rotzooi 114

roupen 85

roven 114

rowe haanden 111

röwe haanden 111

rowwe handen 111

rug(ge) 50

ruge aanden 112

rugge handen 112

rugge met een bult

51

ruierie 113

ruieri-je 113

rujerieje 113

rume kerel 29

rumetiek 134

rummetiek 134

rund 110

Rusland goan, noa 82

ruw 50

ruw vel 113

ruwe handen 111

saemen slaopen 77

samen slaopen 77

samen sloapen 77

samenleving hebben

77

sausen 70

schaamte 50

schäämte 50

Schädelknocken 35

schaele hoofdpijn 117

schaelen 100

schaolder 44

schäorft 113

schaot 62

scharminkel 27

scheale hoofdpijn

117 

schealen 100

schedel 35

schedeldak 35

scheen(e) 63 

scheet 67

scheet(je) 121

schele hoofdpijn 117

schelen 100

schelet 33

schelle hoofdpijn 117

schellen 100

schellen hoofdpijn 117

schelling 99

schen(ne) 63

schennentrappers

63 

schetterig wezen 127

schettig wezen 127

scheur(e) 40

schien(e) 63

schieterije wezen, an

de 126

schijt wezen, an de

126

schijten 69

schijterij wezen, an

de 126

schijteri-je wezen, an

de 126

schilfers 112

schillen 100

schin 112

schinne 63

schjenne 63

schjöllen 100

schjörft 113

Schläfen 39

Schlaopdrek 86

schlapp 98

schlappe Loere 29

Schliem 95

Schloapdrek 86

Schluckup 93

schlukken 66

schneutzen 91

Schniedetaan 41

Schnorrewitz 38

schnotteren 91

Schnurrbaord 38

Schnurrboard 38

Schnurrwitz 38

schoalder 44

schöarft 113

schoat 113

schocht 44

schoeder 44

schoeren 44

schoet hebben, wat

onder het 78

schöffie 51

scholde 44

scholder 44

scholer 44
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scholle 44

scholler 44

schommelkonte 28

schonken 51

schoolder 44

schoot 62

schor 123

schorf 113

schörf 113

schorft 113

schörft 113

schorre 123

Schött in ’t been 135

schöttelties 46

schotten 100

schoulder 44

schraepen 94

schram(me) 107

schramme 27 

schranner 27

schrao 26

schraol vel 113

schraole haanden

112

schraolen kerel/

vrouw 27

schraomerig 123

schraore haonden

112

schrapen 94

schräpen 94

schreapen 94

schreeuwen 104

schriel(e)  kerel/wief

27

schrikdreum 85

schroa 26

schroal vel 113

schroale haanden

112

schroalen kerel/

vrouw 27

schroamerig 123

schroare hoanden 112

schroddelen 94

schroeten 94

schrom 123

schrömme 109

schrottelen 94

schröttelen 94

schubberig vel 113

schuddekoppen 129

schudden 88, 129

schudderen 88

schuffie sloapen, een

82

Schulder 44

schulferie 112

schulfers 112

Schuller 44

schurf 113

schurft 113

schüttachtig 89

schüttkoppen 129

schwabbel 116

Schweet 87

Schwien 110

Schwölsel 115

seamen sloapen 77

seik 69

seiken 68

seks hebben 77

severen 71

seweren 71

siek 99

siepoog 122

sikke verzetten moe-

ten, de 68

sikken 38

sjökkelen 100

sjökkelig 99

sjonas 49

skaele hoofdpijn 117

skaelen 100

skaolder 44

skaot 62

skarminkel 27

skeale hoofdpijn 117

skealen 100

skedel 35

skeen(e) 63 

skeet 67

skeetje 121

skele hoofdpijn 117

skelen 100

skelet 33

skelle hoofdpijn 117

sken(ne) 63

sketerie hebben 127

sketien 121

skielen 100

skien(e) 63

skiere deerne 27

skierlink 27

skijt 70

skijt wezen, an de

126

skijten 69

skilfers 112

skim 112

skin 112

skoalder 44

skoat 62

skoffie 51

sköffien sloapen, een

82

skolder 44

skooierspeardje,

boek as een 47

skoolder 44

skoot 62

skor 123

skör 123

skorf 113

skörf 113

skorft 113

skörft 113

skorre 123

skörre 123

skouder 44

skram(me) 109

skrame 109

skrao vel 113

skraole a(a)nden 112

skrapen 94

skreeuwen 104

skriel mannegie 27

skroa vel 113

skroale a(a)nden 112

skudden 129

skulk hebben, wat

onder de 78

skulpen 58

skupenkel 64

skurft 113

slächt 97

slagschip 28

slank 30

slaodubbel 29

slaop 82, 98

slaop (in de ogen) 86

slaop hebben 84

slaopdoedels 86

slaopdrek 86

slaopekörrel 86

slaopen 39, 82

slaopen met mekaar

77

slaopen,

nich/neet/nit/niet

kunnen 84

slaopendrek 86

slaoperig wezen 84

släoperig wezen 84

slaöpie 82

slaopie(n) 82

slaöpien 82

slaopke 82

släopke 82

slaopkladden 86

slaopkörrel 86

slaopkörskes in de

aogen 86

slaopkössen  86

slaopköttel 86

slaopkrummels 86
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slaopkukken 86

slaopkussen 86

slaoppitties 86

slaopwa(a)ndelen 85

slaopzand 86

slap 98, 102

slap haar 36

slap in de hoed 98

slapjanus 29

slapjaonus 29

slapjoanus 29

slappe dweile 29

slappe janus 29

slappe(n) tinus 29

slappeling 29

slappen piemel 29

slaterig haar 36

slech 97

slech in de hoed 125

slech in de hood 125

slech op de lappen

99

slech te pas 125

slech te passe 99

slech uut kieken 98

slech(t) (kunnen) 

slaopen 84

slech(t) uut zien, d’r

98

slech(t)e(n) slaoper

wezen, ne/een 84

slecht 97, 125

slecht an toe, er 99

slecht in orde 99

slecht noar de wc

kunnen 126 

slecht of kommen

kunnen, er 126

slecht vel steken, in

een 100

slechter worden 101

slemiel 27 

slepkontakten 64

sleuperig wezen 84

sleupke 82

slicht haar 36

slief 27

sliem 95

slim in de rug/ruw

134

slim ziek 99

slimme hoofdpijn 117

slimme wekke 73

slip 62

sloadubbel 29

sloap 82, 98

sloap (in de ogen) 86

sloap hebben 84

sloap kunnen

komen, niet in 84

sloap nie bes vatten

kunnen, de 84

sloapdoedels 86

sloapdrek 86

sloapekörrel 86

sloapeloosheid heb-

ben, last van 84

sloapen 39, 82

sloapen kunnen, niet

bes(t) 84

sloapen met mekaar

77

sloapendrek 86

sloaperig wezen 84

slöaperig wezen 84

slöapie 82

sloapie(n) 82

slöapien 82

sloapke 82

slöapke 82

sloapkladden 86

sloapkörrel 86

sloapkörskes in de

oagen 86

sloapkössen 86

sloapköttel 86

sloapkrummels 86

sloapkukken 86

sloapkussen 86

sloaploosheid lieden,

an 84

sloappitties 86

sloapwa(a)ndelen 85

sloapzand 86

slob, groten 109

sloederig wezen 84

sloeg haar 36

sloek 44, 53

sloek haar 36

sloekdarm 53

sloeke 44, 53

sloeken 66

sloekerd 40, 44, 53

sloekig haar 36

sloekop 93

sloerderig 98

sloerig 97, 98

sloerig in ’n rakke 97

sloerig in de hoed 97,

99

sloerig in de rakker

125

sloerig in de rakkert

97, 98, 99

slok 30, 98, 102

slok in de botte 98

slok in de hoed 98

slok in de ratte 98

slok op de bienen 98

slokdarm 53

slokke buis 29

slokken 66

slop 98, 102

slukdarm 53

slukerig haar 36

slukken 66

slum ziek 99

slungel 27

sluuk haar 36

smaer 86

smakhakken 64

smakkers 64

smakpoten 64

smakvoeten 64

smao 30

smarte 105

smärte 105

smear 86

smeer in de woon

133

smetten 114

smeu 30

smeu in de botten 30

smeu in het kruus 30

smeugel 26

smeuj 30

smoa 30

smoege 131

smoel(e) 38, 41

smoelwark, -werk,

-waark, - wärk 38

smoren 124

smorre van een keerl

26

smorregie 26

Snabel 40

snaod 64

snater 40

snavel 40

snee 50, 109

snegie(n) 50

snek 93

sner 109

snie 109

snieje 109

sniejtand 41

snietand 41

snijtand 41

sni-jtand 41

snik 93

snikkel 49

snit 109

snoad 64

snodden 38

snoek 27

snoete 38
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snoete(n) 40

snoeten 37, 90

snoeven 91, 94, 106

snok 93

snoodhakken 64

snor(re) 38

snör(re) 38  

snorhakken 64

snorren 38

snot 92, 95

snotaap 17

snotdompe 40, 93

snotneuze 17

snotte 92

snotten 91, 106

snotteneuze 93

snotter 92, 95

snotterdompe 95

snotteren 91, 106

snötteren 106

snotterig 105

snötterig 105

snuffel 38, 40

snufferd  40

snuk 93

Snurr(e) 38

Snurrbaord 38

Snurrboard 38

Snurrwitz 38

snuten 90

snuutke 38

soeker(zeekte) 126

soepel 30

soer 126

sökkel wezen, an de

100

sokkelen 100

sökkelen 100

sokkelig 99

sökkelig wezen 100

sökkeligheid wezen,

an de 100

sökken goan inleave-

ren, de 82

sökken goan, van de

119

sokker(zeekte) 126

somperig dikke kerel

29

Soodbrannen 125

soppen 77

spaie 71

spaien 71 

speeksel 71

spei 71

speie 71

speien 71

Speiseröhre 53

speje 71

spejen 70, 71

spejsel 71

spene 46

sperma 49

speune 46

spichte 27

spieg  71

spiege 71

spiegen 71

spiej 71

spieje 71, 72

spiejen 70, 71

spiejsel 71

spieker 27

spiekervet 26

spierling 27

spierloze(n) 29

spiernaakt 31

spiesel 71

spij 71

spi-j 71, 72, 95

spije 71

spi-je 71, 72

spijen 70

spi-jen 70, 71

spijsel 71

spi-jsel 71

spinnekop 47

spit 134

spitlikker 27

spits 30

spleenternakend 31

spleetnaegel 111

spleetneagel 111

splinter uut de rugge

trekken 69

splitnaegel 111

splitneagel 111

splitternakend 31

spöl 48

spön 46

spönne 46

spraekure 136

spraekuur 136

spräkuur 136

sprannen 26, 27

spraok kwiet, de 123

spreakure  136

spreakuur 136

spreekure 136

spreekuur 136

sprekuur 136

spreu (handen) 112

spreuje haanden 112

spreuwe haanden

112

sprik(ke) 27

sprikkies 62

spring 36

sproak kwiet, de 123

sproeten 40

sproetengezicht 40

sproetenkop 40

Sprotten 40

spruten 40

spugen 71

spul 48

spul, dat/det 75

spullegie 48

spurriegeite 18

spuuj 71

staampers 64

staarven 23

stae 104

stae in de zied 126

staek in de zied 126

staeke in de zied 126

stael haar 36

staenpuust 111

staerven 23

stail haar 36

staiven 23

stalbenen 61

stalpaolen 61

stalpoalen 61

stalpoten 61

stamhaolder 15

stamhoalder 15

stampers 61, 64

start 48

stärt 48

starven 23

statterig haar 36

stätterig haar 36

stea 104

stea in de zied 126

steak in de zied 126

steake in de zied 126

steal haar 36

steanpuust 111

stearven 23

stee in de zied 126

steek in de siede 126

steek in de zied 126

steenpoes 115

steenpuist 111

steern 36

stegien 109

steil haar 36

steinpoest 111

stek in de zied 126

stekke 104

stekke in de zied 126

stekken 124

stekken in de zied

126

stekt de brood-
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krömmel 17

stekt deur 90

stekt duur 90

stem of, van de 123

stem(me) kwiet,

(mien/de) 123

ster 36, 110

sterregie 52

sterven 23

stetterig haar 36

steunen 104

stief van de koude 90

stieflievig wezen 126

stiefsel 49

stienkold 90

stienpoeste 111

stieuwige stappers

61

stievig eunderstel 61

stik in de buze 26

stik in de zied 126

stikken 124

stinken 68

stjäk(ke) in de zied

126

stjäkt 90

stöckerige Beene 62

stoepen 120

stoepies 120

stoeptrekken 120

stoete in ’n weenkel,

heel wat 45

stoeten 52

stokje vallen, van

zien 119

stökkebeinties 62

stokkie(n)/stökkie(n)/

stökske(n)/stokken/

stökken goan, van

zien 119

stokverkleumd 89

stonden 73

stönnen 104

stoomp te dwälderig,

is 22

stopnaolde 27

stopnoalde 27

stoppelhaar 37

Störkenbeene 62

storkenbenen 62

straamp 50

straampe 60

straampen 60

strampe 60

streupnagel 111

streupneagel 58

strie 60

striekebaas 137

striekebats 137

strieker(d) 137

striekiezerties 64

striekkerel 137

striekpla(a)nk(e) 27 

striekplaank 46

striep 27

stront 70

stronthoop 69

strontie 122

ströntie 122

strontje 122

strontjen 122

strontsputters 40

stroont 70

strot 44, 53, 123

strotte 44, 53, 123

strottenkleppe 53

struise vrouwe 28

strullen 68

struntie 122

struntien 122

stuipkes 120

stukken 25, 124

stupen 120

stupies 120

stuten 52

stuupkes 120

suker(ziekte/zeekte)

126

sukkel wezen, an de

100

sukkelen 100

sukkelig 99

sukkelig wezen 100

Suur opstaoten 125

Suur opstoaten 125

sweer 114

Swien 110

swiet 87

Taan 41

taand 41

taand van ’t ver-

staand 42

taanden 42

taandpiene 122

taandvli-js 41

taandzaert 122

taandzaerte 122

taandzeart 122

taandzearte 122

taandzeert 122

taandzeerte 122

tabaksbeurdjes 38

tabletten 136

taering 131

taille 46

tallie 46

tand 41

tanden 42

tandpiene 122

tandvlaeis 41

tandvlaes 41

tandvleais 41

tandvleas 41

tandvlees 41

tandvleis 41

tandzeerte 122

taojnagel 111

taonagel 111

taond 41

taondnägel 111

taondvläis 41

tater 113

tater(d) 40

taxbenen 60

taxe benen 60

tb 131

tbc 131 

tearing 131

tee 65

teej 65

teen 65

teentelen 90

tegen de post an-

stoan, evven 84

tehoop doon, het 77

tei 65

tein 65

tekse poten 60

telt met 19

tengels 57

tepel 46

teppel 46

terige 131

tering 131

termienen 73, 120

tetanus 133

tette 53

thermostaat 47

tie 65

tied raken/goan,

uut/oet de 23

tien 65

tien geboden 55

tiener 17

tiet 45

tije 65

ti-je 65

tiktak 53

tintelen 90

tit 45

titte 45

titten 46

tjäppel 46

tjärige 131

toafellaken en ser-

vet, tussen 18

De Mens A  14-12-2009  21:20  Pagina 168



169

Register op dialectwoorden

toajnagel 111

toanagel 111

toand 41

toandnägel 111

toandvläis 41

tochtgat 41

töchtke sloapen, een

82

tochtlappen 38

tochtlatte 27 

tochtlatten 38

tochtlätten 38

toef 37

toefie(n) 37

toefte 37 

tojnagel 111

tomekar holden 76

ton(ne) 28

tone 65

tong(e) 41

tonglelle 53

tonne 29

tönnies 35

tooinaegel 111 

tooineagel 111

toon 65

tor 26

trammelant 48

Trekken 135

trekken met het

heufd/de haande 129

trillen 88, 89, 129

trillerig 89

troep 114

tromme 78

tronie 38

trouwgereedschap 48

trouwgereedschap

uutproberen 77

trut 50

trutlappenwekke 73

trutte 50

tufie(n) 37

tukje 82

tukjen 82

tukkie(n) 82 

tup 60

turnrugge 51

tussen de AaBe  gaon

82

tussen de lappen

kroepen 82

tussen uut wezen,

eaven 84

tuufke 37

tuuntien in het zoad

hebben 78

twiefelig 89

twieg 30

uig 53

uitslag 113

ukkie 16

ulk oet de stap doon

69

um ’n hals hebben

76

um-ezwikt 130

ummetje maken 77

Underkiefer 43

understen eine 50

unner Ledden 100

unnerdoerken 26

Unnermund 43

uppe 60

upstaoten 66

upstoaten 66

upstoten 125

up wezen 103

urine 69

uud 32

uug 53

uurwark 47

uut bedde/berre 85

uut de broek goan 69

uut de broek moeten

68

uut, (d)er 85

uutbreiding 

kriegen 78

uuteinde 54

uut-elaefd wezen 103

uut-eleafd wezen 103

uut-eleefd wezen 103

uutende 54

uut-espöld 98

uutgaank 54

uutgang 52

uutgaonk 52, 54

uutgoank 52, 54

uutlaot 52

uutloat 52

uutslag 113, 114

uutsnoeven 91

uutteren 101

uveren 88

uverig 89

uvering 89

uwelijksgereedskap

48

vaalske taanden 42

vaarken 110

vaatdoek 29

vaatdook 29

vaegen 91

vaeke ziek/zeek 102

vaente 13

vaerken 110

vaerkenhaar 37

vaerkenkop 38

vaerkenvangers 60

vagina 50 

vaiken 110

vals gebit 42

valse kroep 123

valse tanden 42

van de been

goan/wezen 84, 119

van eenaander olden

76

van mekaar howwen

76

van mekare olden 76

van mekoar ouwen

76

van menare/mekaar

ho(o/a)lden 76

van onderen 50

van oonderen 50

vaorken 110

varken 110

värken 110

varken en bigge in,

tussen 18

varkenshaar 36

varkenskop 38

varkensvangers 60

varkenvangers 60

värkenvangers 60

varkenvangersbienen

60

vaste hebben zitten,

het 126

veagen 91

veante 13

vearken 110

vearkenhaar 37

vearkenkop 38

vearkenvangers 60

vedan martelen 100

vel 79

vent 13

veremelte 41

vergaank in ’t lief

hebben, gen 126

verhemelte 41

verheuging 105

verhoging 105

verig 30

verkaerde

Krankheed, de 135

verkaerde kwaol(e),

de 135

verkaerde zeekte, de

135

verkaolden 105

verkäolden 105
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verkaowen 105

verkearde

Krankheed, de 135

verkearde kwoal(e),

de 135

verkearde zeekte, de

135

verkeerde kwaol(e),

de 135

verkeerde kwoal(e),

de 135

verkeerde zeekte, de

135

verken 110

verkierd ongemak

101, 135

verklammerd 89

verkleumd 89

verklommed 105

verklommerd 89

verklummerd 89

verkluumd 89

verkoalden 105

verköalden 105

verkoawen 105

verkolden 105

verkölden 105

verkollend 105

verkoolden 105

verkouden 105

verkwennen 101

verkwienen 101

verloskundige 81

verslet(t)en wezen

103

versleten 98

versletten 98

verstaandstaand 42

verstaandtaand 42

verstaerf 133

verstearf 133

versterf 133

verstikken 124

verstoekt 130

verstoept 130

verstopping hebben

126

verstuukt 130

vertrökken wezen,

even 84

verwachten, ene 78

verwachten, wat 78

verwachting wezen,

in 77

verwochting  wezen,

in 77

verzwekt 130

verzwikt 130

verzwokt 130

vestaand 36

Vestand 36 

vetbult 115

vetbult(e) 116

vetbulties 110

veter 49

vetknobbel 115, 116

vetknobben 116

vetkwab 116

vetkwabbe 116

vetkwabbel 116

vetkwal(le) 116

vetlappe 29

vetpoes(t) 116

vetpukkels 110

vetpusies 110

vetpuusjes 110

vetpuuskes 110

vetrichel  116

vetrille 116

vetrolle 116 

vette tonne 29

vetzak 29

veugeltie 49

veugelties in de vin-

gers 90

veugeltje 50

veur de kop 35

veur het gat hebben,

het 78

veur het grote wark

goan 69

veurgevel 38

veurhoofd 35

veurkom(m)en 45

veurplette 36

veurste vinger 58

veurtand 41

vidderen 129

viedeldaans 120

vienikster 26

vieteldaans 120

vieve nemmen, d’r

84

vin 111

vinge 57

vinger 57

vingeren 73

vingers 57

vinkes 110

vinne 111, 115

vinnekes 110

vinnen 111

vitten 55

vlaegen 78

vlag(ge) uut 75

vlagen 78

vlaggetjesdag 75

vlakke van de haand

57

vlakte goan, tegen de

119

vlakte goan,

veur/vuur de 119

vlashaar 36

vleagen 78 

vlee 79

vleermoes 50 

vleesspieze 27

vlege zwak 30

vlegeljaoren zitten,

in de 17

vlegende reumatiek

134 

vlegende tering 131

vlerig 30

vlerken 57

vleus 79

vliegende reumatiek

134

vliegende tering 131

vlies 79

vliezelties 113

vlus 79

vluus 79

voarken 110

voeden 46

voegeltjes/-ties in de

vingers 90

voel 80, 114

voes 57

voeshaand 57

voesmaker 57

voest 57

voest(e) op toafel

houwen/sloan,

mag/dörf met de 19

voeste  57

voet 63

voete 63

voeten loopt oe an, de

129

voeten loopt oe dik

op, de 129

voeten loopt oe/ow

op, de 129

voeten wördt (oe)

dik(ke), de/oen(e) 130

voeten zet (oe) op, de

129

voeten zwelt oe op, de

129

voeten zwelt/zwellen

op, de/(j)oen(e) 130

volgreuid 19

volgruuid 19

volk 11
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Register op dialectwoorden

völkien 11

volksziekte 131

völle in de voering 45

volle maan 37

volslagen 19

volwassen 19

volwassen, nog neet

19

voot 63

vos(t) in hane en

veute 129

voshakken 129

voshane 129

vot 67

vot wezen, evven 84

vote 63

votkommen 23

votkwienen 101

votteren 101

votvallen 119

vötvallen 119

votzakken 101

vout 64

vradde 116

vraejen 77

vrarre 116

vrat 116

vratte 115

vrätte 116

vreajen 77

vree 65

vrejen 76, 77

vrejjen 76

vrejkleut 73

vremde ziektes 106

vressem 115

vret 41

vreudwief 81

vreudwiefke 81

vreutewief 81

vreutken 81

vreve 65

vriej 65

vrieje 65

vriejen 76, 77

vriejer 65

vriekloas 73 

vrigte 65

vrij 65

vri-j 65

vrije 65

vri-je 65

vrijen 76, 77

vri-jen 76, 77

vri-jklöate 73

vringe 65

vroedjuffrouw 81

vroedvrouw(e) 81

vroedwief 81

vrolijkheid 50

vrommens 12

vrommes 12, 18

vrömmies 12

vromske 12

vrotte 116

vrouw noakieken, de

77

vrouw(e) 12

vrouwelijkheid 50

vrouwmens 12

vrouwspersoon 12

vruchtvlies 79

vruchtwater 79

vruchtzak 79

vrutewievie 81

vruudwiefke 81

vurig water 114

vuur 133

vuurhoofd 35

vuurkom(m)en 45

vuurkwommen 45

vuurslaande kniene

60

vuurtand 41

vuust 57

vuuste 57

waarme bedde 79

waarvel 36

Wadenbeen 63

waerbössel 36

waeter 69

waeter hebben, het

an/met het 127

waffel 40

wagenschure 41

wakker maeken 85

wakker maken 85

wakker mäken 85

wakker maoken 85

wakker meaken 85

wakker moaken 85

wakker worden 85

wakker wörden 85

wallig 97

wang(e) 39

waon 109

Waorte 116

war(re), in de 22

warre wezen, in de

105

wartaal praoten/uut-

sloan 105

wasscheldook 29

wassen 25

water 69

water 79

water hebben, ’t an

het 127

water hebben, ’t met

het 127

water hebben, het

an/met het 127

waterblaoren 133

waterbloaren 133

wateren 68

waterhoofd 35

waterkop 35

waterkwaol hebben,

ne 127

waterpokken 133

waterpokkens 133

wc moeten, naar de 68

wc mutten/goan,

naor de 69

weald kommen, te 80

wearbössel 36

weater 69

weeën 78

weeg kriegen, wat in

de 78

weempels 39

weend 67

weendveren 38

weenkbrauwen 39

weenterhaanden,

-voten  129

weerbössel 36

weerstrubbe 36

weet wa woar at he

stoan mot 19

weg wezen, eaven 84

wegdommelen 84

weggescheet 121

wegkwienen 101

wegrotzen 92

wegteren 101

wegzakken 84

wei 12

Weisheitstaan 42

wek(ke) 73

wekken 85

wel 12

wend 67

wenkbräo 39

wenkbraon 39

wenkbraowen 39

wenkbrauwen 39

wenkbröa 39

wenkbroan 39

wenkbroawen 39

wenne 115, 116

wer 30

wesselen, (tanden) 42

wet ’t niet mear 22 

wich 14

wich(t) 14
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wich(t)ke(n) 14

wichie 14

wichie(n) 14

wicht 18

wichter 17

wichtie 14

wie 30

wiederig haar 37

wief 12

wiefie 18

wiend 67

wier 30

wier met doon 78

wierbössel 36

wierbözzel 36

wierstrub(be) 36

wies 75

wies met mekaar

wezen 76

Wiesefinger 58

wiesmoor 81

wiesvinger 58

wiezemoor 81

wilde weg proaten,

in het 105

wilde wezen, in het

105

wind 67

wippen 77

wippie maken 77

wippie mäken 77

wisselen (tanden) 42

wit 97

wit ’t allemoal niet

meer 22

wit bekkie hebben,

een 98

wit langs de neuze

zien 98

wit oet/uut zien, d’r

98

wit toe kieken 98

wit um ’n nebben

zien 98

wit um ’n/de snoe-

te(n) wezen 98

wit um(me) de neuze

zien 98

wit uut/oet kieken 98

wit van ’n/de nagel

59

wit wezen 98

wit zien 98

witties 97

witties wezen 98

wittig uut kieken 98

woan 109

Woarte 116

wond 109

wonde 109

wonderdokter 138

wondklem 133

wone 109

wonen 109

wongt 109

woon 109

woond 109

woonderdokter 138

woondklem 133

Worte 116

wosselen 77

wossen 25

wound 109

wrarre 116

wrat 115

wratte 115

wreef 65

wreje 65

wreve 65

wrie 65

wriej 65

wrieje 65

wrij 65

wri-j 65

wrije 65

wri-je 65

wringe 65

wronge 65

wuuf 12

Wüürte 116

zaand 86

zaeken 75

zaer doen/doon, zich

104

zaer heuwd 117

zaer kaeje 117

zaere plaats 104

zaere plekke 104

zaere stae 104

zaeren boek 125

zaeren kop 117

zaerte 105

zaever 72

zaeveren 71

zak 49

zak met botten 27

zaken 75

zalve 136

zaod 49

Zapfchen 53

zeaken 75

zear doen/doon, zich

104

zear heuwd 117

zear keaje 117

zeare plaats 104

zeare plekke 104

zeare stea 104

zearen boek 125

zearen kop 117

zearte 105

zeaver 72

zeaveren 71

zeek 99

zeekte 99

zeekte waar nich an

te betteren is 101

zeer 105

zeer doen/doon, zich

104

zeer heufd 117

zeer oog 121

zeer oor 120

zeert 105

zeert an de aogen

121

zeert an de oagen

121

zeert in het eufd 117

zeerte 78, 105

zeerte an/in het oor

120

zeerte in de boek 125

zeerte in het oge 121

zeeuwen 71

Zeigefinger 58

zeik 69, 99

zeike 69

zeiken 68

zeikenhuus 136

zeivel 72

zeivelen 71

zeiver 72

zeiveren 71

zekelijk wezen 100

zekenhoes 136

zekenhuus 136

zelen, nig wat in ’n

46

zendertien 51

zere boek 75, 125

zere kop 117

zere plek(ke) 104

zere stae 104

zere stea 104

zere stee 109

zere ster 104

zere stie 104

zere stiej 104

zere stjae 104

zere stjea 104

zere(n) stee 104

zeren boek 125

zeren kop 117

zeugen 46

zevel 72
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Register op dialectwoorden

zevelen 71

zeven 71

zever 72

zeveren 71

zewelen 71

zewer 72

zeweren 71

zewert 72

zied 51

zieje 51

ziek 99

ziekelijk 99

ziekelijk 102

ziekelijk wezen 100

ziekenhoes 136

ziekenhuus 136

ziekenuus 136

ziekte 99

ziekte die niet/nich te

betteren is 101

ziekte met de grote k

135

ziekte waor aj

nich/neet/niet/nit

(an) betteren/bjätte-

ren/beteren kan 101

ziekte waorvan je

niet betteren könt

101

ziekte woar aj

neet/nich/niet bet-

ter/baeter van kan

wörden/worden 101

ziekte woar aj niet

van weer kloar wör-

den kan 101

ziene behoefte doen

69

ziever 72

zieveren 71

ziewel 72

zinken 120

zitvlak 52

ziwwe 72

ziwwen 71

zo vaer hebben, het

78

zo vear hebben, het

78

zo verre hebben, het

78

zo wied hebben, het

78

zoad 49

zobberige/sobberige

kerel 29

zobberige/sobberige

vrouw 29

zoegeling 14

zoegen 46

zoegen loaten 46

zoegtaand 42

zoer 126

zoerbra(a)nd 125

zoerbra(a)nden 125

zoerkoolstampers 61

zom(m)ersproeten 40

zönnevlekskes 40

zugeling 14

zuigeling 14

zunde van Eva 75

zunnesproeten 40

zuurbra(a)nden 125

zuurbrand 125

zwaer 115

zwaer(e) 114

zwaers 114

zwaet 87

zwak 29, 98, 102

zwak gestel, een 102

zwak in de bötte 30

zwakke plekke 104

zwanger wezen 78

zwans 48

zwaoger 48

zwaor ziek 99

zwe(a)ren 114

zwear 115

zwear(e) 114

zwears114

zweat 87

zweeire 114

zweer 111

zweer(e) 114

zweerderiej 114

zweerderieje 113, 114

zweerderij  114

zweerderi-j 114

zweerderije 114

zweerderi-je 114

zweers 114

zweet 87

zweetsmakkers 64

zwelling 115

zwembandjes 116

zwemvliezen 64

zwere 115

zweren 114

zweren 114

zwiem vallen, in 119

zwienenvangers 60

zwiet 87

zwietkakken 64

zwietkakkies 64

zwil 112, 115

zwilbult 115

zwilknobben 115

zwjaer(e) 114

zwjaers 114

zwjear(e) 114

zwjears 114

zwoager 48

zwoar ziek 99

zwoor onderstel 61

zwöppe 30
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• Consultatiebureau Nieuwleusen, ca. 1968.
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Fotoverantwoording

De Stichting GOS dankt de volgende
personen en instanties voor het
beschikbaar stellen van illustratie-
materiaal:

J.H. Alferink, Nijverdal: p. 118

Fam. Hakkers, Overijssel (digitalisering:
D. Hakkers, Bergentheim): p. 2, 15, 61 

Historisch Centrum Overijssel, Zwolle :
p. 10, 67, 87, 96, 128, 132 

Historische Kring Ommen, fotoarchief
(selectie: mw. L. Bruins-Lemmers, digi-
talisering: J. van der Kooij): p. 56 

Museum Palthehof, Nieuwleusen
(selectie: J. de Weerd): p. 137, 174 

Particuliere collectie: p. 34 

Mw. Jennie Schrijver, Kampereiland: 
p. 24, 74, 83 

Stedelijk Museum Kampen: p. 108 
Détail portret Burgemeester Abraham
Vestrinck / Johann Valentin Tischbein
(1715-1768). Olieverf op doek, 1758.
Fotografie: H. Woning 

Omslag: Sprong in het Ganzendiep.
Kampereiland, 2007.
Foto: Mw. W. Postuma-Drost, Kampen

Register op dialectkaarten

Kaart 1 meisje 16
Kaart 2 groeien 25
Kaart 3 lenig 30
Kaart 4 koukleum 91
Kaart 5 tintelen 92
Kaart 6 lichamelijk niets 

meer waard zijn 102
Kaart 7 eelt 112
Kaart 8 duizelig 119
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