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Woord vooraf
Wie jarenlang op intensieve wijzc materiaal bijeenbrengt om daaruit een woordenboek samen te kunnen stellen, zal op
zeker moment de stellige indruk krijgen
dat de materiaalverzameling 'verzadigd' is.
Zo ging hat aithans de personen die vanaf
1971 nauw batrokkan waren bij het maken
en uitvocran van plannen voor een
woordenboek van het Stellingwerfs uit
Oost- en West-Stellingwerf, de twee
Zuidoostfriese gemeenten die voortge-komen zijn uit het middelaeuwse land
Stellingwa.rf In hat laatst van de j aren
tachtig werd her de betrokkenen bovendien
duidelijk, dat de tijd rijp was geworden om
een heel bewuste keus te maken. Da financiering van hat redigeren van aan zo volladig mogelijk Stdiingwarfs Woordeboek
was ni. geen aenvoudiga zaak gableken.
Daarom ward ar een strak plan voor de
verdere uitwerking opgestald, dat op aan
aantal punten soberder van opzet is
geworden dan aardar de bedoaling was gawaest.
Aan de hand van dit nieuwe plan zou in
zes jaar tijd een vierdelig woordenboek
moeten worden samengesteld en uitgegeven. Een rubriek als de atymologie van
hat woord ward gaschrapt, en woorden die
in éón of slechts sommige Stellingwerfse
dorpen waren opgetekand, zoudan niat nog
eens opnieuw in een representatief aantal
andere dorpen worden afgevraagd. Maar
wel moast op z'n minst één informant
alsnog meer duidelijkhaid varsehaffan in
het geval dat or over bapaalda informatia
onzekarhaid zou bastaan.
Aan dit plan is inmiddels voor een niet
onbalangrijk deel uitvoering gegevan. Als
eerst uitgegeven deel is thans deal II gereed, dat de letters F tim K bevat. Dit
woord vooraf zal beknopt worden gehouden, nu ook de uitgave van de delen III
en IV en tanslotte die van deel I in zicht
komt. Dat laatst uit te geven deal nI. zal
een uitvoerige inlaiding bavatten, waarin
o.m. een nauwkeurige verantwoording van
de materiaalvarzameling wordt opgenomen.
Ook de gesehiadanis van hat Stcllingwarfs

Woordebock zal daarin nader uit de
doeken worden gadaan. Tech zal ik hierna
de materiaalbasis beknopt karakterisaran,
waarmee ik althans voor een deel aan de
interassa van de lezer hoop te voldoen.
Her materiaal waamit dit deel - an de
nog te publiceren delen - is samangesteld,
is ruwweg in acht katagorieen onder te
brengen.
1) Vanaf 1974 werden woorden en
verbindingen genoteerd uit Stallingwerfse
taksten. Dat gabeurda aerst vooral door
mijzelf in her kader van een student-assistentschap aan het Nedersaksisch Instituut
van de Rijksuniversiteit Groningen, onder
leiding van de toenmalige hooglaraardiraktaur, Prof. dr. H. Entjes. Aan dat
assistentschap ward naderhand formatia
toegavoagd door hat Fries Instituut
(avenaens van de Rijksuniversitait Groningen). Dit gekombineerde assistentschap
hap af in de loop van 1978. Daarnaast en
ook later werden, op mijn aanwijzingen,
taksten geexcarpeerd door diverse madewerkers verbonden aan hat buro van de
Stichting Stellingwarver Schrieversronte in
Oosterwoolde. Da omvangrijksta teksten
vindt men gekategoriseerd aangegavan bij
de Aanwijzingen voor bat gebruik, nl.
onder de aficortingen van de auteursnamen.
2) Van 1975 tot 1991 ward aan maandalijksa, schriftalijka anquête gehouden
mat bahulp waarvan zaar veal woorden en
verbindingen warden verkregen uit een
vijfentwintigtal dorpen, varspreid over de
baide gameanten Qost- en West- Stallingwar! Voor hat afnamen van deze anquêta
ward gebruik gamaakt van hat vragenmateriaal dat door dr. G.H. Kocks in
belangrijke mate op basis van zijn veldwerk in Drenthe was samengestald tan
bahoeve van de enquête van hat Nedarsaksisch Instituut voor hat projakt Woordenboak der Drantsa dialekten. Het Drantse
vragenmatariaal bahoafde achter de nodiga
aanpassing voor hat gabiad Stellingwarf
Daartoe ward hat maandalijks in de informantangroep van Nijberkoop gatast, om
vervolgans te worden bawerkt. Drents vragenmateriaah dat niat van toapassing bleak,
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word weggelaten, on in geval van twijfel
word het gereduceerd tot een zeer korte
vraag naar het eventuele voorkomen en
naar een voorbeeldzin. De open plekken
die zo in de enquête ontstonden, werden
opgevuld met vragen over bijzondere Stellingwerfse woorden die ik met name in
nagelaten materiaal van de Stellingwerfse
schrijver H.J. Bergveld had gevonden. Ook
werden woorden ingevoegd die in de
Drentse enquête binnen de reeks A - BR
vielen. Dc Stellingwerfse enquôte ging ni.
van start toen de Drentse al flunk was
gevorderd in de letter B. Om toch in
redelijke mate parallel to kunnen lopen,
moest de reeks A - BR worden 'ingehaald',
ni. door invoeging in de lopende enquête.
Daaruit laat zich begrijpen waarom dee! II
van het Stelllngwarfs Woordebock eerst
verschijnt: het materiaal uit de A en uit
een deel van de B kwam versprcid binnen,
tussen de woorden van de andere letters
door.
Do Stellingwerfse informantengroepen
voor de enquête (en tevens voor enkele
beperkte mondelinge afvragingen) werden
in de zomer van 1975 samengesteld uit
Stellingwerf'stalige personen die de taal
van hun dorp spraken, waarbij als voornaamste, zij het niet in alle gevallen
doorslaggevend kriterium gold dat ze daar
de lagere schoolperiode hadden doorgebracht. Maandelijks vulden de informantengroepen zestig kaartjes ('fiches) in met
veelal één, maar vaker nog met twee of
zelfs meer vragen. Van 1975 tot 1983 word
het vragenmateriaal door mijzelf getest in
de informantengroep van mijn geboortedorp Nijberkoop, daarna word dat gedaan door mijn zus Sietske Bloemhoff, die
vanaf die tijd (mede)hcw'dmitwarkstcr was
bij de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Zij ging bovendien maandelijks in
informantengroepen in Noordwoold% Do
Miente, Steggerde en Bull materiaal uit de
enquête afvragen. Daartoe was besloten,
omdat in doze dorpen de informantengroepen, yooral als gevolg van wisselingen
van samenstelling, blijvende ondersteuning
behoefden door mondelinge afvraging.
Bovendien word nu meer zekerheid
verkregen over de uitspraak en over de
betrouwbaarheid in sommige andere

opzichten, terwijl de centrale ligging van
doze dorpen in het nogal langgerekte
gebied Stellingwarf van representatief
belang word geacht (vgl. ook de kaart op
pag. 13).
3) Sietske Bloemhoff verrichtte vanaf
1983 gericht vaktaalonderzoek, on liet
daamit een tweetal publikaties in bookvorm en een aantal kleine artikelen het
licht zien. Het desbetreffende materiaal is
in dit Stcllingwarfs Woordebock opgenomen (zie ook p. 12).
4) ZeIf bezocht ik de informanten van
alle groepen verschillende keren om hen
nog eens uit to leggen op welke wijze men
de vragen het best kon beantwoorden en
om het materiaal uit de enquête van de
desbetreffende maand at to vragen, nt. ter
denionstratie, maar vooral om nog meer
zekerheid to verkrijgen over de uitspraak
on over do mate van betrouwbaarheid.
Daarnaast heb ik bij de samenstelling van
het Stclllngwarfs Woordcbockgeprofiteerd
van de opnamen voor mijn dissertatieonderzoek (in opdracht van ZWO) uit de
periode 1981-1984. Een en ander betreft
vooral de klank- en vormleer.
5) Vanaf de aanvang van de redigeerfase
in 1991 deed Sietske Bloemhoff navraag
over materiaal waarover bij het redigeren
onzekerheid ontstond, en wel voornamelijk
in de dorpen Bull, Dc Micntc, Nl5berkoop,
Noordwooldc en Stcggerdc. Zelf vroeg ik
naar aanleiding van zulke onzekerheden
telefonisch en/of schriftelijk at in de
overige dorpen met vaste informantengroepen voor de enquête (zie punt 2
hiervóór). Een belangrijke mogelijkheid
om door schriftelijke vragen aan aanvullend materiaal to komen vervulde ook
steeds mijn rubriek 'Et Stellingwarfs
woordeboek' in hot Stellingwerfstalige
tijdschrift Do Ovend.
6) Een aantal recente Stellingwerfse teksten die eerder in boekvorm versehenen,
waren opgeslagen in tekstverwerkingsbestanden. Nadat de woorden uit doze teksten
in een nieuw geautomatiseerd bestand
waren bijeengebracht (met behoud van een
kontekst van vijf woorden links zowel als
rechts van elk woord), konden ze bij het
redigeren van het Stclfthgwar[s Woordcbock worden benut.
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7) Talloze geinteresseerden loverden,
gevraagd of ongevraagd, in de loop van
de tijd materiaal aan, dat natuurlijk altijd
uiterst wolkom was (en blijft). Dit word
zoveel mogelijk naar dorp gelokaliseord en
op dezelfdo wijze benut als het materiaal
van de vaste informanten.
8) Ondanks de aanwezigheid van bet vole
materiaal dat in de voorgaando kategorieën
werd genoemd, bleek een aantal voor do
hand liggende, gewone woorden toch nag
niet in het materiaal aanwezig te zijn. Met
vooral Van Dale als checklist heb ik zulke
woorden zoveel mogelijk opgespoord,
opgenomen en voorzien van een lokaliserende aanduiding, daarbij afgaande op
mijn eigen kennis en/of op die van één of
moor informanten. Omdat eon bolangrijke
doelstelling van hot Stellingwarfs Woordebock is eon naslagwerk te zijn ten behoeve van hot aktief gobruik van hot Stellingwerfs in onder moor litoratuur, pors en
ondorwijs, heb ik mij daarbij niet door een
historisch standpunt laton loiden maar door
eon praktisch. Daarom zijn oak kennelijk
recent ontleendo woorden en verbindingen
opgenomen.
In do behoofto aan eon representatiove
spreiding is, zoveel mag uit het bovenstaande wel duidelijk zijn gowordon, in
bolangrijke mate voorzien. Zo is ook het
nogal afwijkende Westhoekers door twee
vaste informantongroepen steeds opgegeyen, ni. door die van het dorp Spange en
die van Schaapcnzeel. Do samonstolling
van informantengroepen uit drio of vier,
echtor vaak uit vijf of zolfs moor porsonen,
voldoet aan do dialektologische eis van ropresontativiteit. Toch mag dit niet in absolute zin warden opgevat. Vrij rogelmatig
nog wordt or materiaal opgogeven dat uit
nog maar één of slochts onkelo (andere)
dorpen was opgotekend, en ook komt or af
en toe nog materiaal binnon dat toch nog
niet eerder was genoteerd.
Dat laatste lovort overigens niet ocht een
tochnisch probloom op bij het uitgovon in
vier vorschillende dolen. Eon nag niet
eerdor vastgelogd woord wordt uitoraard
alsnog opgenomen onder do rolevante letter
van één der nag to verschijnen dolon on
eorder nog niet ingebrachte vaste ver-

bindingen warden zo mogelijk onder eon
kernwoord goplaatst in een deel dat nog
moet verschijnen, terwijl woorden en
verbindingen die niet moor in een relevant
deel kunnon wordon meegenomen omdat
dat al is verschenen, wordon bowaard voor
een supplement.
Dit 'Woord vooraf wil 1k afsluiten met oen
nadrukkelijk en bijzonder hartelijk gomoond dankwoord aan allen die aan de
totstandkoming van dit deel en hot proj ekt
Stellingwarfs Woordeboekals geheel hun veelal belangelozo - medowerking hebben
gegeven on eventueel nag zullon geven. 1k
donk daarbij in hot bijzonder aan do subsidiënten en sponsors zondor wier steun het
schrijven en uitgoven van dit en de nog to
verschijnen delen geheol onmogelijk zou
zijn gewoost, aithans in deze toch altijd
nog mime omvang on in het benodigdo
tijdsbestek van zos jaar. Hun eervollo vormelding vindt do lozer op pag. 4 van dit
deel. Eonzelfde orkentelijkhoid geidt do
welwillondhoid van een aantal co- sponsors
(vormeld op pag. 843) en do porsonen die
met een extra financiele bij drage intekenden (vermeld op pag. 841).
Vanaf 1986 werkte ik aan een projektplan
volgens hotwelk bet Stellingwarfs Woordeboekzou moeton worden geschroven. Prof.
dr. Hermann Niebaum en zijn kollega dr.
Jurjen van der }Cooi (boiden verbonden aan
hot Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen) voorzagen hot van
kommentaar, waarna hot in 1990, oak naar
aanleiding van do gobleken financiele
(on)mogelijkhedon, tot een dofinitieve
versie kwam. Beiden maakten zij vervolgens deel uit van do Kommissie van redaktioneel toezicht, waarvan oak dr. A.
Moerdijk (Instituut voor Nederlandso
Loxicologio, Leiden) en drs. K.F. van der
Veen (Fryske Akadomy, Leeuwarden) deel
gingen uitmaken. Doze personen bokommentariëron steeds (onderdolon van) de
voorlaatsto vorsio van de vorschillende
letters. Daarnaast vormon zij, samen met
dr. J.B. Berns (P.J. Moortens-Instituut,
Amsterdam), Prof. dr. J. Goossens (Niedorlandisches Seminar Munster), drs. H.R.
Heite, burgemoestor van Wost- Stellingwerf en do emeritus- hoogleraron Prof. dr.
7-
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H. Entjes (Nieuwleusen, Ov.) en Prof. dr.
A. Sassen (Haren, Gr.) de Raad van
Advies, die werd ingesteld vooral voor het
geval er zich onverhoopt strukturele problemen zouden voordoen in de voortgang
van het projekt. Van beide kommissies is
Prof. Niebaum voorzitter. De belangeloze
bereidwilligheid en inzet van alle kommissieleden wil ik hier graag met ere noemen.
Het spreekt overigens vanzelf, dat eventuele fouten in de interpretatie van het
materiaal en andere redaktionele onvolkomenheden voor de verantwoordelijkheid
van de auteur blijven.

De versehillende mitwarkers van et buro
van de Stellingwarver Schrieversronte
moe'n hier netuurlik ok mit ere nuumd
wodden. Behalvenvroegere administratieve
mitwarkers, bin dat Lodewiek boghiemstra (postverzorging), Alie ten Hoor
(veural desk top-publishing), Trijnie
Gibcus (id.) en heufdmitwarker Pieter
Jonker. Van 1986 weren hi'j en ik doende
mit de foonswarving veur de redigeerfase
en et uutgeven. De financiele kaante was
veural zien wark, ik gong over de struktuur
van et woordeboek en de planning daor
bi'j. Et wodde een suksesvolle race, daor
hi'j ommeraek in bijdreugen het, ok deur
zien bemoedigende rolle in tieden dat et d'r
omme spande. Veerder was en is hi'j verantwoordelik veur de uutgeverskaante van
et woordeboek, niet in et laeste plak veur
de sponsoring daor bi'j. An vri'jwillig mitwarker John Bilstra hebben we hiel yule
goeie raod en daod bi'j de automatisering
te daanken. Bi'j naacht en ontiede was hi'j
veur oons doende, en dat is beslist niet
allienig feguurlik bedoeld.
Tot slot mien femilie. 1k moet nog zien
as et woordeboek d'r kommen was zoas et
now veurjim ligt, zonder de bemoedigende
en steunende rolle van mien zuster Sietske
Bloemhoff, die van mien oolden en die van
mien vrouw Philo, die mi'j de neudige
ruumte gaf in een drokke huusholing. Zi'j
nam butendat een pat van de korrektie veur
heur rekening, veural angaonde et Nederlaans. Sietske dee dat op heur beurt
angaonde et Stellingwarver materiaol, en
butendat vervulde die een goeie en
bovenal een hiele meenselike rolle naor
verschillende ooldere infermaanten toe uut
et middeiste pat van Stellingwarf.
Van mien mem leerden zi'j en ik oons
Stellingwarfs, dat in anvulling op et materiaol nut de Ni'jberkoper woordeboekgroep nogal es deurklinkt. Mar bovenal gaf oons mem, van et begin van et
perjekt of, op elk mement dat him mar
andiende, antwoord op ongelooflik yule
vraogen over et Stellingwarfs. Hulde an
áIle helpers, mar in et biezunder an heur.

Nog meer van belang om mit et projekt
Stellingwarfs woordeboek deur te zetten en
meer nao an, weren de steun en de hulpe
van hiel yule Stellingwarfstaeligen en aandere meensken die et Stellingwarfs nao an
et hatte lag en ligt. Van stonde of an was
d'r steun van hiel yule personen en
instellings. Daor reken ik netuurlik toe et
bestuur van de Stichting Stellingwarver
Schrieversronte, die et projekt Stellingwarfs Woordebock van et begin of in 1971
as ien van zien kerntaeken hadde, en zeker
ok de vaaste subsidienten van de Schrieversronte: de gemienten Oost- en WestStellingwarf en de perveensie Frieslaand.
Van et begin of weren bestuur, warkgroepen en nogal wat leden betrokken bij
et projekt Stellingwarfs Woordeboek. En
dan hadden we de infermaanten, in et
biezunder de leden van de infermaantegroepen in de dorpen, daor et hielemaole
niet zonder kund hadde. An heur is de
Stellingwarver Schrieversronte, en ikke
zels in et biezunder, wel hiél yule daank
verschuldigd. Op bladziede 17-19 van dit
woordeboekdjej bin heur naemen eervol
nuumd. Netuurlik ok die van die trouwe
mitwarkers die zolange as ze konnen heur
inzet hebben, mar die et versehienen van
dit diel van 'oons woordeboek' niet meer
mitmaeken kund hebben. Et mag niet
sanders wezen as dat de belangeloze mitwarking van al die behulpzeme meensken,
de bruker van dit woordeboek de hieltied
een waarm gevuul van wardering geft.
Want zonder heur jaorenlange inzet was ja Oosterwoolde, 31-3-1994
zoveul materiaol niet beweerd bleven en
veur de lezer beschikber wodden.
Henk Bloemhoff

Aanwijzingen voor het
g ebruik
Deze aanwijzingon zijn over hot algemeen
beknopt gehoudon. Eon uitvoerigor toelichting, meer details en eon nadero verantwoording zullen worden opgenomen in
het inleidondo godoelte van hot eerste dee!.
De afkortingen die do vindp!aatsen en de
sproiding weergeven, evenals her voorkomen in schrifte!ijke bronnen, worden hieronder toegelieht in par. II. De overige
bijzondere redaktionele aficortingen volgen
in par. III. Par. IV tenslotte bevat modedolingon over do uitspraak, eon !ijst van do
fonotisehe tokens en enigo bij zondorheden
daarbij.

I. Algemeen
1. Bij het zoeken naar woordon volgens
do a!fabetische ordening lette men erop
dat het afbrekingsstreepje (-), de punt en
do apostrofe (') steeds oerst komon, dus
vóór do a, wat ook go!dt voor hot haakje
oponen. Men zoeke dus jan-in-dc-zak niet
na janhen maar dirokt aehtor Jan, de
aficorting i.v.m. vóór ia, hot woord hi'j na
hi maar vôór hiasint en zo is ook konsta(a)nt vóór konstaansie opgonomen.
2. Wannoer na het hoofd- of neven!ernma
of na eon verbinding goon gobiedsaanduiding is gegovon, goldt dat doze vorm in
alle of nagenoeg alle dorpen voorkomt.
Eon gebiods- of dorpsaanduiding zegt dat
hot gegoven al!eon voor die plaats(en) is
vastgelegd, maar impliceort niet dat bet
woord, de betekenis enz. vanouds niet in
Mn of moor andoro plaatson werd gebezigd. Er is n!. niet voor é!k item over hot
gebe!e gebied geenquôteerd. Nadat n!. bet
materiaal voor dit woordenboek was
verkregen, word bet niot nog eons in alle
informantengroepen afgevraagd (zie ook
pag. 5-7). A!!een in de rodigoorfase is incidentoo!, bij bop. onzekerhedon, nog wel
eens sehriftolijk goenquétoord over her
gohole gobiod. Eon en andor heeft tot
govolg dat nogal war vermeldingon in dit

woordenboek met grote of minder grote
mate van waarscbijn!ijkhoid voor meer
p!aatson golden dan waarvoor ze zijn
opgogeven. De goografisehe tegonstellingen tusson k!ankvarianton (zio o.m. aandaehtspunt 4 hierna) worden ovorigons wél
in zeer hoge mate door do onquéte godokt.
3. Van woorden die zowel met do 5 als
met do letter o voorkomen on die voor hot
ovorige gelijk aan olkaar zijn, vindt men
maar één vorm als hoofdlemma', d.w.z. als
hot oerste, votgodrukte woord van een
artiko!. Zo vindt men bijv. korfonder körf,
waarachter korf clan als 'neven!emma' is
opgenomen (in vet en kursiof. Do dgeldt
in do alfabetisebe ordening van do
woordon als eon o, men vindt dus gröpstal
vóór gros I.
4. Van varianten die alloon verscbil!en in
eon klinkor, eon twoeklank of evt. eon
modoklinkor is moostal do variant met do
grootsto goografische vorbreiding als
hoofd!omma opgonomon, waarna Mn of
moor novonlomma's vo!gon. Wie bijv. do
variant hooi 'hooi' zookt, best na dat
lemma: z. buf Men wordt daarmee
vorwozon naar hot boofd!omma huj,
waarachtor hooi als Mn van do drie
novon!omma's is verme!d.
5. Abs do vorbroiding van eon variant (van
do soort onder 4 gonoemd) over bet
Stel!ingwerfso taalgebiod ongevoor even
groot is abs die van eon andere variant,
go!dt als hoofd!emma veolal do vorm die
men hot meost in her goschroven Steblingwerfs aantreft on is de andore variant
opgenomon als noven!emma. Zo vindt men
dus onder kö rf bet novonbemma korf on
niet omgokeerd. Niot zoldon zijn, om
praktischo rodonon, ook één of moor synoniemon onder eon hoofd!omma opgonomon die niet abs kbankvariant zijn to
bosebouwon. Zo vindt men onder hinkelpark bot synoniomparkhinkhokke, waarmoo oehtor niet gezogd is dat dit woord
beslist minder voor zou komon. (Hinkelpark is in dezo vorm afgovraagd in do
onquéte - vgb. hot woord vooraf - on
maakto dus eon grote kans door do
informanten opgegeven to worden, parkhinkhokkcwerd 'toevabbig' gonotoord, in dit
geval n.a.v. eon onquêtovraag over hinkelpark).

Aanwijzingen voor hot gebruik
6. Hot komt nogal eons voor dat in eon
artikol Un of moor betekenissen worden
gegeven waarna doze worden gevolgd
door een zio-verwijzing naar een ander
hoofdlomma. Zo vindt men na hottelen
drie betokenissen, waarna na 'betekonisnummer' 4 een zie-vorwijzing volgt naar
horrelen. Ondor dat hoofdlemma is hottekn rd. als nevonlomma opgenomon.
7. Het opgegeven lidwoord hoeft in beginsel alleen botrekking op het hoofdlomma. Vormen als die van hot meervoud
en hot verkleinwoord hebben in boginsel
evenoens alleen betrokking op het hoofdlemma. Zo heeft een vorkloinwoordvorm
hakkien alleen betrekking op hot hoofdlemma hakke en niet op het novonlomma
Ithkker. De relovanto woordvormingsregols
en de eventuele bijbehoronde klankregels
krijgon hun behandoling in het inloidonde
gedoelte van dool I. Dat geldt ook voor de
meesto vrouwelijke tegenhangers van de
'mannolijke' handelendo- persoonsnamen;
die zijn nl. slochts in bijzondore gevallen
opgonomen.
S. Als na eon verbinding oon reeks dorpon
wordt gonoemd - waarmoe de vindplaatson
zijn aangeduid - dan staan do afkortingen
in boginsel in alfabetischo volgordo. Wijkt
do vormelding van hot laatsto dorp in zo'n
reeks van dat prineipo af, dan is de vorm
van de verbinding die, zoals die word opgegeven voor dat dorp. Dus in geval van
bijv. een rooks Nw, Spa, Ma komt de
voorafgaando verbinding ook in Noordwooldo on Spange voor, maar werd opgonomen in do vorm die Makkinge opgaf.
9. Hot teken ... in eon opsomming van
verbindingen wil zeggen dat een zelfdo
tekstdeel uit de vlak ervoor gegeven
verbindingen niet is herhaald, vgl. Die
komt niot yule wit do hanen, ...van do
hanen. Algozion van het hoofdlomma staan
Stellingwerfse woordon en verbindingen
steeds kursief. Een rodaktionele verduidelijking binnen die verbindingen staat
tussen teksthaken (dus tusson [en]), maar
niet kursief. De aanduiding ( ... ) binnon eon
tekstdeol geeft aan dat eon overtollig
gedeolte is weggelaten.
10. Eon vasto verbinding is opgonomen
onder het eerste zn. dat erin voorkomt,
indien dat ontbreokt onder hot eorste bn.

of, als ook dat afwozig is, onder hot oorsto
ww. Soms is eon verb. onder moor dan Un
van die drie katogorieen to vinden. Hot kan
ook gebouren dat eon verbinding niet
voorkomt onder eon lemma waaronder men
hot zou verwachten, maar onder eon andor
kornwoord in Un van do andero woordonbookdolon. Dat is buy, hot geval met zo
macgor as hoolt, eon verbinding die men
onder hooD tovergoofs zal zookon. Doze
verbinding word nl. pas opgetokond toen
do letter b al voor do druk gorood was
gemaakt, on is dus wol onder macger
opgenomon. Ontbroekt niet alleen eon zn.,
eon bn. maar ook eon ww. in eon
verbinding, dan zooko men onder een
andor woord dat als kern orvan kan worden
opgovat.
11. Meestal niet vorklaard zijn die vaste
verbindingen die gelijk of ongevoor golijk zijn aan die in hot Nodoriands on die
men bohandold vindt in Van Dale Groot
woordenbook der Nederlandse taal. Voor
eon woord dat alleen met een synoniom uit
hot Nedorlands is verklaard (zie ook onder
12 hierna), goldt/golden de botokenis(son)
die in Van Dale zijn vormoid. In beido
govailon heoft hoofdzakelijk do twaaifde
druk als riehtsnoor gogoiden en hot gobruik
daarvan zal dus nu en dan wonsoiijk zijn.
Dat goldt bijv. voor degone die nader goinformoord wil worden over eon verbinding
als lone do haand bovon et boufd bolen on
voor do gobruikor die frommelgoal niet
kont uit hot Noderlands.
12. Stellingworfso woorden die golijk zijn
aan die in hot Nedorlands worden meestal
govolgd door eon liggond stroopjo en een
equivalent in hetNedorlands. Voor do hand
liggonde maar van hot Nodorlands
afwijkondo afleidingon van mike woordon
zijn in dit geval niet opgenomon, zoals hot
vorkleinwoord on hot voltooid doelwoord.
Do algomone rogels voor do vorming van
boido katogorieen zullon worden opgenomen in hot inloidende godeolto van deal
I. Zo is bijv. bannest niet opgonomon als
voltooid doelwoord bij hannesen. In bannest ontbreokt hot voorvoogsol go-, dat
optreedt bij doolwoordvorming in hot
Noderlands. Wél wordt moostal informatie
over de uitspraak toogevoegd indion die
onigszins afwijkt van hot Nodorlands,
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•

•
•

•
•
•

worden de betekenismogelijkheden na het
liggende streepje genoemd als ze maar
voor een deal overeenkomen met die in
Van Dale (zie ook onder 11 hiervóor)
enlofworden de verbindingsmogelijkheden
getoond. Is dit laatste het geval dan zijn
natuurlijk alleen maar die vaste verbindingen genoemd (uitdrukkingen e.d.) die
nit het Stellingwerfs opgetekend zijn. Zijn
er geen verbindingsmogelijkheden gegeyen, dan zijn die in beginsel gelijk aan die
in het Nederlands.
13. Het sterretje (*) kondigt verbindingen
aan die bij het gebruik in de zin niet varanderd worden door bijv. woorden toe La
voegen of door een persoonsvorm steeds
aan to passen wat persoon, tij d of getal
betreft, dit in tegenste!ling tot de andere
verbindingen. Het gaat in daze kategorie
om spreekwoordcn, vo!ksrijmpjes e.d.
14. De bijzondere vormen van de onregelmatige en van de sterke werkwoorden
zijn niet in de artikelen opgenomen (vgl.
Thy bJif(t) 'Hij blijft', Zij b/eel daore 'Zij
bleefdaar'). Ze zu!len waarsehijnlijk in een
afzonderlijke lijst aan deel I worden
toegevoegd. Wel vindt men vaak in
kombinatie met hot of is een vorm van het
voltooid dee!woord vermeld, omdat daarmee dnidelijk wordt waarmee het werkwoord wordt vervoegd, vgl. bijv. is b/even
(onjnist is immers: her b/even).
15. De voornaamwoordelijke aandniding ze
(i.p.v. bi) vgl. Daenk am de soep, ze is
biete) is slechts gegeven voor zover die
bekend was.
16. Het woorddeel omme- in woorden als
ominezeuren kent in mondeling taalgebrnik
ook de variant om-. Dc woorden waar het
om gaat zijn alleen met de variant omineopgenoxnen.
17. In de voorbee!dzinnen en vaste verbindingen zijn klankvarianten van het type
ha! (bij het hoofdlemma buj 'hooi') gehandhaafd. Wel is vaak voor die variant
gekozen die kenmerkend is voor een bep.
gebied. Zo is voor Nitriene de vorm hai
genomen i.p.v. huj ook al is die laatste
vorm daar ook wel eens opgetekend; dit
dorp is nI. gerekend tot het bui-gebied.
Van enke!e frekwent gebruikte woorden is
voor al!e voorbeeldzinnen en vaste
verbindingen de variant gekozen die als de

ondste ward opgegeven. Zo leest men in
het weergegeven materiaal dus steeds doe
on niet toe of toen 'toen on zo ook !eest
men ze weren 'ze waren' in verbindingen
uit het gebied waar men bijv. ook peer
zegt i.p.v. past 'paar' (d.i. Nw, Np en
oost.) en niet ze wannen, ze waren of ze
wadden. Zo ook is gekozen voor waeren in
hat materiaal uit het paer-gebied (Ste, Np
en west., echter niet WH), en nict voor
wannen, wadden of waren. Voor waren is
gekozen bij het weergeven van het taa!systeem met aa i.p.v. ae, dat duspaarheeft
i.p.v. peer of paer. (Het desbetreffende
'gebied is aangeduid met WH).

II. Aficortingen: gebieden en dorpen,
bronnen
Voor het benutten van de afkortingen
hierna, zal hat af en toe gewenst zijn om
de kaart van Stellingwarf op pag. 13 te
raadplegen. De grens daarop midden in hat
gebied is die tussen de gemeenten OostStellingwarf (OS) en West- Steilingwarf
(WS). De naam van de rivier de Londe
wordt in de gebiedsaanduiding veel gebmikt. De dorpen waarvoor hat Stel!ingwerfse materiaal in dit woordenboek voor
een zeer be!angrijk deel word verkregen
door de maandelijkse schriftelijke enqu&e
in can informantengroep (zie het woord
vooraf), zijn met * gemerkt. Daarnaast of
in p!aats daarvan is in een klein aantal
dorpen ook zeer uitvoerig monde!ing
geenquêteerd; die p!aatsen zijn met een
extra star gemarkeerd. Hat komt nogal eens
voor dat can lemma als a!gemeen is opgenomen of voor een bap. gebied zonder
nadere inperkIng, terwij I voor één of meer
p!aatsen toch alleen één of meer andere
klankvariantan golden. Voor WH in hat
bijzonder ge!dt dan echter meestal dat de
k!inker of tweek!ank uit hat algemene'
hoofd- of neven!emma niet van toepassing
is, ook al va!len de WH- dorpen dus binnen
het desbetreffende gebied. Zo geldt boo!
'hooi' bijv. voor WH, echter niet de variant
bw die voor WS noord. van de Londe is
aangegeven.
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gebieden, dorpen
WS
Bdie
Bu
Dho
Dir

-

Op
Pe-Dbl Dia

Dm1
Mun
NI
Np
Nt
Nw
01
01-NI

Sb
Spa
Ste
Sun
Sun-Ot Sz
WH

-

Wol
ZW

-

OS

-

App
Db
Dfo
Dhau
El
Ld
Ma
Nbk
Obk
Ow

-

schriftelijke bronncn

West-StellingwanffWestStellingwerf

Blesdieke*fBlesdjjke
Buii**fBoijl
DeHoeve*
Der Izzerd, Oolde- en Mybooltwooldet/Ter Idzard,
Olde- en Nijehoitwolde
Be LangehildLangelille
Be Miente (bij Noordwoolde
Munnikeburen *flt,4 innekeburen
NiylaemerINij elamer
Ni)rhooJ4ae*/Nijeholtpade
Nijtricnc*/Nij etrijne
Noordwoolde**fNoordwolde
Ooldelaemen'Oldelamer
Oolde- on NiYlaemer*/01de en
Nijelamer
Hool4,ae*/01dehoitpade
Feperge en Do 1110550*/Pe_
perga, De Blesse
Sliekenborg/Slijkenburg
Spange*/Spanga
Steggerde**/Steggerda
Swznega'Sonnega
Sunnege en OoldetrieneJSonnega, Oldetrijne
Scbaipenzeel*/Scherpenzeel
het 'Westhoekers' van Be LangeJille, Sliekenborg, Spange en
Scbarpenzeel, dat gekenmerkt
wordt door o.m 33 i.p.v. ac in
overig Stellingwerfs (vgl. water vs. wactel) en out/ oud
i.p.v. oolt1oold (vgl. bout i.p.v.
boolt, koud i.p.v. koolci)
Wolvege*fWolvega
Bdie, Pe-Dbl en Ste
Oost-SteilthgwarflOostStellingwerf

App clscbe'Appelscha
DonlcerbroeP

Be Fochtei*/Fochteioo
Be Haule*/Haule
Else */Elsloo
Langedieke*ILangedijke
Makkinge*IMakkinga
NiYberkoop**/Njjeberkoop
Berkoop*/Oldeberkoop
Oosterwoolde*/Oosterwoide

Een plaatsnaam genoemd na een auteursnaam wit zeggen dat het materiaal geldt
voor de plaats(en) die de auteur heeft
gegeven of waartoe hij zich duidelijk
beperkt.
b - uit teksten van H.J. Bergveld (19021966), geb. in Appelscbe. Dit taalgebruik
kan als oostelijk Steliingwerfs worden
gekarakteriseerd, omdat van Bergveld bekend is dat hij woorden en verbindingen
vooral uit oostelijk OS in zijn teksten verwerkte, met name uit App, Dfo en Ow
b: im - Los materiaal van Hi. Bergveld,
vooral uit de omgeving App, Dfo en Ow
b: in - los materiaal uit de nalatenschap
van H.J. Bergveld, afkomstig van H.J. Das
(1881-1963) uit Noordwoolde (geb. in
Berkoop); Das zeif achtte zijn materiaal
van toepassing op WS zuid. van de Lende
en op OS
ha - uit teksten van M. Bakker, geb. 1926

in Noordwoolde
hi - uit teksten van H. Bloemhoff (geb.
1948, Nijbcrkoop), maar vooral uit diens
woordenlijst in Be Dreijer op basis van
notities uit Ni5berkoop, Berkoop en
Noordwoolde
ho - materiaal van C. Bouwer (ni. uit de
omgeving Bull, Do Hoeve, NiYhooltpae,
Noordwoolde en Hooltpae)
bs - uit teksten of los materiaal van S.A.
Bioemhoff, maar vooral uit haar vaktaalpublikaties, in het bijzonder K]okkestoelen
van Stellingwarf in woord en beeld.
(Oosterwooide, 1988), uithaarbeschrijving
van de vaktaai van de stroviechter en de
linker in Etbunnigtgoed.. Negentigjaor
Jemkersverieninge Oost-Steiingwarf e. o.,
(Oosterwooide, 1988; uitg. samen met K.S.
Gerritsen en P. de Vries) en uit diverse
bijdragen van haar hand in het tijdschrift
Be Ovend
d - materiaal van H.J. Das (z. hierboven
onder b: in)
Ip - nit D. Franke en D.T.E. van der
Pioeg, Flantenaznznen yn F.ryslán. Leeuwarden, 1984, 2e druk
h - nit H. Heukeis, Woordenboek der
Nederlandsehe Volksnarnen van plan ten.
Amsterdam, 1907
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j - nit Stellingwerfse teksten van Wiebe
Jager (geb. 1912, Berkoop)
k - nit materiaal van A. Kuperus (18671958, gob. in Steggerde)
ko - nit teksten/materiaal van D.K.
Koopmans (geb. 1906 in Nijfriene geldig
voor west. WS)
I - nit Stellingwerfse teksten (proza,
poezie) voornamelijk van na 1970 die niet
zijn aangeduid met een speciale afkorting
van een schrijversnaam
n - nit materiaal of teksten van J.W.
Nijhoit (1914-1984, geb. in Ni5hooltpae',
zijn taaimateriaai is soms op te vatten ais
aigemeen west.)
p - uit Stellingwerfse teksten of nit de
woordeniijst van J.H. Popping (18521927), eerder gepubiiceerd in Do OoststclJingworvcr, betrekking hebbend op
Oostenvoolde en wijde omgeving)
s - schrifteiijke bron die niet vail onder
Stellingwerfse poëzie, proza. Het gaat hier
om zakelijke teksten in het Stellingwerfs of
in een andere taai die Stellingwerfse
woorden of verbindingen bevatten
v - nit teksten van Johan Veenstra (geb.
1946 in Niyhooltpae)
ito - nit teksten van H. Vondeling (19011992), geb. in Oostcrwoolde

III. Redaktionelc alkortingen
aks.
aig.
au.
attr.
bep.
bet.
bez.
bn.
bw.
fig.
g.
hoofdteiw.
lett.
my.
Ned.
noord.
onbep.
onbep. vn.

-

aksent
aigemeen
afleen
attributief
bepaaid
betekenis
bezittelijk
bijvoeglijk naamw.
bijwoord
figuuruijk
geen
hoofdtelwoord
ietterlijk
meervoud
Nederlands
noordelijk(er)
onbepaald
onbepaaid voornaamwoord

onbep. w. - onbepaaide wijs
ondersch. onderschikkend
onpers.
- onpersooniijk
onovergankelijk
onoverg. - oosteuijk(er)
oost.
overg.
- overgankelijk
overg., onoverg. - overgankelijk, ook
onovergankelijk
pers.
- persoonuijk
pers. vn. persoonlijk voornaamwoord
pred.
- predikatief
pron. verw. - pronominale verwijzing
rangtelw. - rangtelwoord
scheidb.
- scheidbaar
spor.
- sporadisch: d.i. geidt voor
maar één of enkeie plaatsen waarvan de vermeiding niet interessant is
(bijv. bij ferceren naast
forceren), omdat er geen
geografische tegensteiling
in het geding is; ook is de
aanduiding 'spor.' gebruikt
wanneer de samensteller
het gebruik van een woord
wel kende, maar onzeker
was over de feitehjke
spreiding
stofn.
- stofnaam
St. ww.
- sterk werkwoord
teiw.
- teiwoord
tw.
- tussenwerpsei
var.
- variant(en)
verb.
- verbinding, verbogen
verspr.
- verspreid, d.w.z. voorkomend in meer dan 50%
van de dorpenlgroepen
waarin werd geenquôteerd
en evenredig verdeeld over
de geheie Stellingwerfse
regio
verki.
- verkleinwoord
verz.
- verzameinaam
vn.
- voomaamwoord(elijk)
vn. aand. - voomaamwoordehjke aanduiding
wederk.
- wederkerend
west.
- westelijk(er)
Z.
- zie
zeifst.
- zeifstandig
mid.
- zuidehjk(er)
zw. ww.
- zwak werkwoord
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IV. Over do uitspraak en de weergave van
de kianken
Het grafeem 15 wordt op twee manieren
uitgesproken. Dit woordenboek maakt op
dit punt ondersoheid tussen twee gebieden:
OS samen met het gedeelte van WS zuid.
van de Lende met 15 = [iJ], en WS noord.
van de Lende met 15 = [ej]. Binnen het
laatstgenoemde gebied echter is ook we!
[tj] opgetekend (in Np, Op en Sz) en
binnen het eerste gebied wel [ej] (in PeDbl en bij sprekers vooral uit de nietoudste generaties in App, Db en Ow).
De eerste weergave in k!ankschrift (tussen [ en]) slaat steeds terug op het hoofd!emma. Dc klankwcergave van een volgend
(neven)!emma wordt van die van het
vorige gescheiden door een schuine streep;
echter na een komma volgt een andere
uitspraakmogelijkheid voor bctzclfdc !emma. Soms zijn twee lemma's samengevat'
door een bep. gedee!te van do k!ankwecrgave tussen ronde haken te p!aatsen. Dc
p!aats- of gebiedsaanduidingen van bep.
a!ternatieven in de fonetische beschrijving
zijn s!echts gegeven voor zover ze de
samenstel!er uit zijn eigen kennis van het
Ste!lingwerfs, dan wel uit zijn eerder of
enig aanvullend onderzoek naar de uitspraak bekend waren. De aanduiding
houdt in dat bep. informatie niet is herhaa!d, bekend is veronderste!d of uit de
samenstellende delen kan worden afge!eid.
Wanneer géén uitspraak wordt verme!d,
is die gelijk of nagenoeg gelijk aan die in
her Neder!ands, of gelijk aan e.q. her!eidbaar uit de uitspraak van één of meer
voorafgaande of vo!gende lemma's.
Do lettergreep die volgt op de apostrofe, draagt het hoofdaksent. De aanduiding
'aksent wisselt' Wi! zeggen dat, naar ge!ang
do positie in de zin, het hoofdaksent anders
kan zijn, vgl. Die k/cur is badblauw (het
hoofdaksent valt op ...blauw) met ccii
hadbiauwc k/cur (het hoofdaksent va!t op
had...). De re!evante patronen zullen warden beschreven in de inleiding op deel I.
De fonetische tokens worden in de vo!gende !ijst, indien mogelijk, verk!aard
m.b.v. Ned. trefwoorden. Bep. assimi!aties
blijven buiten besehouwing. Dc lange kilnkers en medeklinkers zijn niet opgenomen;

door een dubbe!e punt wordt n!. aangegeven dat de eraan voorafgaande klinker of
medek!inker !ang klinkt. Het neusklankkarakter van vokalen in bep. posities wordt
uitgedrukt door het teken erboven. Bij
korte vokalen is dat karakter slechts weergegeven in enkele bijzondere geva!len.
[i] - Ned. Piet
[t] - Ned. pit, gebit
[c] - Ned. pet
[y] - Ned. fuut, debuut
[A] - Ned. put
[cr] - klinker die lijkt op do ii in Ned. put
maar die met een lagere stand van de tong
wordt uitgesproken, vgl. de beginklank
van Ned. ui en de 6 in Duits LofTel
[u] - Ned. boek, zoeken
[o] - Ned. dam
[a] - a waarvan de tongstand lager is dan
bij de a in Ned. dom en hoger dan bij do a
in Ned. bak
[a] - Ned. bak
[a] - Ned. 'e' in bijv. !open
[j] - Ned. jaeht; echter met enigszins
lagere tongstand (en dan dus ic-achtig) in
een tweekiank, vg!. huj d.i. Ned. hooi
[w] - Ned. water. Vóór [a], d.w.z. in een
woord k!inkt een w niet ze!den als [v],
hoewe! de [w] vaak als de oudste variant
wordt bestempe!d. Het a!ternatief met [v]
is niet altijd genoemd
[M] - w waarbij onder!ip en boventanden
niet tegen elkaar s!uiten maar waarbij wel
liproading optreedt, vgl. Ned. trouwv
[p] - Ned. prins
[b] - Ned. boot
[t] - Ned. taak
[4] - licht 'retroflexe' 4 d.i. een t met de
tongpunt iets meer naar achteren dan bij de
gewone t. Deze [1] treft men aan direkt na
korte vokalen, op de p!aats waar in een
eerdere taalfase een rt- kombinatie aanwezig moet zijn geweest. (In woorden
waarvan de oudere vormen niet precies
bekend zijn, is echter niet zonder meer na
te gaan of [4] teruggaat op een kombinatie
r + t. Eon soortgelijke [ia] of [j] gaat
meestal niét terug op een kombinatie r +
ii of r + I. Ineidenteel wordt de r in een
enkel leenwoord gerea!iseerd, bijv. in sport
(sport, n!. die men bedrijft), en in enke!e
woorden die 'met nadruk' worden gebruikt,
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bijv. in Vortpcerd, a! is [f6;] 'weg, voort'
de gewone manier van zeggen. Sommige
sprekers gebruiken niet meet in alle rolevante woorden de [t], maar we! de 'gewone' [t]; zo hoort men vaak [fot] i.p.v. [lot];
zo'n alternatief is echter in de fonetische
beschrijving weggelaten. De korte vokalen
[o], [3] en [a] klinken voor een [] helderder dan andors; dit is in de beschrijving
niet aangegeven. Do hier gemaakte opmerkingen gelden ook ten aanzien van de [4],
de [s], en de [])
[d] - Ned. dom
[4] - licht 'retroflexe' d. De tongpunt
gaat iets moor naar achteren dan bij do
gewone d overigens gelden dezelfde bijzonderheden als bij [t] hiervóór
[g] - als in Engels goal. Treedt op in niet
beklemtoonbare lottergrepen vóór [D], [1]'
[r] en ook vóór [a], al wordt, met name
west., vóár [a] ook vaak [y] gehoord, een
alternatief dat in do beschrijving in
beginsel niet is weergegeven. Verder treedt
[g] als in goal op aan het begin van
beklemtoonbare lettergropen in OS, Diz,
Np en incidenteol in Mun, Op. en Sz. Dit
type g wordt vaak iets meer naar achteren
geartikuleerd dan zoals men g in het
Nederlands kent uit goal. Bij de nietoudste generaties in hot genoemde gebied
met [g] aan hot begin van beklemtoonbare
lettergrepen treedt in die positie meer en
meer [x] op, wat in de overige dorpen de
gewone uitspraak is
[k] - Ned. kaak
[I] - Ned. fiets
[v] - Ned. leten, zeeñruk
[s] - Ned. kas
[s] - licht 'retroflexe' s. Do tongpunt gaat
iets meer naar achteren dan bij do gewone
s. Overigens golden dezelfde opmerkingen als bij [;] hiervóór
[z] - Ned. bathg, kasboek. In eon woord,
vóór [a], klinkt in west. dorpon do z soms
als [5]; dit is niet steeds speciaal gono'emd
[] - licht retroflexe a Do tongpunt gaat
iets meet naar achteren dan bij do gewone z, overigens golden dezelfdo opmerkingon als bij [;] hiervóór
[x] - Ned. gezicht, lachen
[y] - Nod. zagen, dagboek
[m] - Nod. makon
[ip] - m die de kern van oon niot be-

klemtoonbare lettergreep vormt, vgl. aig.
Oostnedorlands 'loopm' (Ned. lopen)
[n] - Nod. no
[] - licht 'retroflexe' n, d.i. eon n met de
tongpunt iets meet naar achteren dan bij
een gewone n, vgl. [aQa] 'Anna' (meisjesnaam) vs. [ana] 'Anne' (jongensnaam)
(Nbk, Np, Obk); zie ook bij [t] hiervóór
[i] - n die do kern van eon niet beklemtoonbare lettergreep vormt, vgl. het
aig. Oostnoderlandso 'meetn' (Ned. meten)
[ij] - Ned. bang
[j] - [ri] die de kern van eon niet beklemtoonbare lettergreep vormt, vgl.
Oostnederlands 'warkng' (Nod. werkon)
[p] - Ned. franje
[jj] - [p] die de kern van eon niet beklemtoonbare lettergreep vormt, vgl. ['ruj]
Ned. roeien (01)
[1] - Ned. lallen
[j] - 1 die do kern vormt van een niet beklemtoonbare lettergreep, vg!. ['lt:pj], Ned.
lope]; graflsch niet van dezo [J] onderscheiden is de licht 'retroflexe' I (dus met
eon iets toruggetrokken tongpunt), vgl.
[k31] 'kol bij paard, koe' met ['kojax]
'onnozel kijkend' (01-N!) (zie ook bij [;])
[r] - tongpunt-r, Nod. raar, evt. stemloos
aan het !ettergroopoind. Do huig-rwerd a!leon voor enkele porsonen uit Bdie opgogevon. Oost. komt tussen eon korte k!inker
en do schwa ([a]) in eon woord eon tongpunt- r voor met één enkele bowoging van
on naar do tandkas, bijv. in ['hara] 'hard
( 'snol')
[r] - stork goroducoerdo tongpunt-r. Doze
treedt op direkt vóór d, 4 $ of z on volgt
daarbij direkt op een lange vokaal die
overgaat in een lichte [a]; verder met name
vóór eon '!ottorgreopdragende n', vgl.
['karii] 'karron', ['mori] 'morgen' of voor
[I]. vg!. ['boil] 'borrel'. Bij do artikulatie
van do [ç] wordt do tongpunt éénmaal naar
de tandkas bowogon maar niet toruggotrokken
[ç] - r die do kern vormt van een niet
beklemtoonbare lettergreep (in. do grafische weergave moeilijk te onderscheiden
van r) vgl. [wskr], Nod. wekker
[h] - Ned. hond. Alleon in Bdie en Sz is
enkele malen waargenomon dat sprokers h
aan hot woordbegin 'woglaton'; dit is niet
in de fonetisoho beschrijving opgonomen
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Lij st van vaste informanten

Donkerbroek

De namen van do plaatselijke kontaktpersonen in de organisatie van hot projekt
zijn hieronder met eon * gomarkeerd.
Oost-Stellingwarf
Berkoop
I. do Boor, gob. 1914
R.C. do Boer-Adema, gob. 1914
L. Hof-de Boer*, gob. 1908, over!. 1991
W. Jager, geb. 1912
G. Jager-Bruinenberg, geb. 1913
Z. Kuiters_Koizor* (vanaf 1991), geb.1920
D.W. Monger, geb. 1907, over!. 1982
B. Monger-van der Weido, geb. 1909
I. Veen-Menger, gob. 1909

J. van don Bos_Bouma*, gob. 1912
J. do Boor, gob. 1919, over!. 1991
A. Dongstra-van den Bos, gob. 1916
S. Duin-Dronth, gob. 1931
T. Lonstra-van Rieson, gob. 1931
W. van Loon, gob. 1889, over!. 1975
S. Russehen-Houkema, geb. 1921,
over!. 1982
A. Toijoma-Dragstra, gob. 1905,
over!. 1990
Else
A. Bij!sma, gob. 1917
K. Kasto!oin_Borgsma*, gob. 1922
J.H. Koops, gob. 1893, over!. 1980
J. Mulder, gob. 1916
S. do Nekkor-Bolding, gob. 1922
Langedieke

Do Fochtel
H. Baron, geb. 1901, oven. 1980
H. Baron- Hofstra, geb. 1902, over!. 1993
R. Bultt, gob. 1905
J. Bu!t_Buldstra", gob. 1910, over!. 1993
L. Cats, gob. 1904, over!. 1987
W. Cats-Popkoma, gob. 1907, over!. 1986
A. Kromkamp, geb. 1905, over!. 1990
S. Kromkamp-Langhout, geb. 1907, over!.
1988
J. van Rozon, geb. 1906, over!. 1993
Do Ha ale
L. Baron, gob. 1907
T. Bosma-Koops, gob. 1921
A. Do!, gob. 1924, over!. 1983
L. Do!- van Weporon, gob. 1927
I. van der Heide-Dijkstra, geb. 1929
D. Jonker, gob. 1921, oven. 1979
M. Jonkor-Veenstrat, geb. 1920
P. Russehen, gob. 1907, over!. 1991
A. Russohen-Baron, gob. 1906
G. Stolma-Koopman, gob. 1945
C. Witvoot, gob. 1921, over!. 1979
A. Witvoet-van der Horst, gob. 1926,
overt. 1979

M. van der Brook, gob. 1913
H. Donkor-BuIt, 1921
H. Jagor_Tjassing*, gob. 1925
H. S!oot-do Jong, gob. 1931
J.L. Stoker, gob. 1911, ovorl. 1982

Malcklnge
F. Bethlehem-B!ijsio, gob. 1900,
over!. 1983
J. Bijstra- van Da!on, gob. 1902,
overt. 1991
A. Gortor, gob. 1929
J. Schuror", gob. 1923
J. Schuror-Kiosso, gob. 1928
H. Voonstra-Bouma, gob. 1922
Niberkoop
A. B!oemhoff-Seinstrat, gob. 1923
E. Book-Koizor, gob. 1923
P. Brouwer, gob. 1908, over!. 1994
B. Brouwer-Cats, gob. 1908, over!. 1993
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Lijst van vaste informanten
Oosterwoolcle

Ho ofEpa a

A.W. Betten*, gob. 1920, over!. 1989
K. Gorter, gob. 1914
G. Janson-do Jong, gob. 1924
G. Pruntel, gob. 1919, over!. 1987
L. Tiosinga, geb. 1899
J.A. Zwaga-Womor (tvanaf 1989), gob.
1926

A. Hoge!ingt, geb. 1910, oven. 1991
C.A. Hogoling, gob. 1902, over!. 1993
Z. van der Moor, gob. 1912
T. van der Meer-van Huizen, gob. 1914
B. Oostra (tvanaf 1991), gob. 1917
V. Oostra-Lem, gob. 1916
Munnikeburen

West-Stdflingwarf

J.M.E. Schokker_Erkens* (tot 1979), gob.
19!1

Blesdieke
Nijhooltpae
A. Dedden-Koers, gob. 1951
H. Huismant, gob. 1912, oven. 1983
H. Koors-Faber, gob. 1919
J. Kuipor, gob. 1924, over!. 1986
H. Wa!linga (tvanaf 1983), geb. 1914,
over!. 1987
H. Wa!linga-Bnouwor (*vanaf 1988), gob.
1913

J. Houtman, geb. 1913
A. Menger, geb. 1904, oven. 1977
Y. Monger- Smit, gob. 1911
S.J. Oosterhof, gob. 1897, oven. 1987
A. Oosterhof-Donker, geb. 1904, oven.
1980
W. Smit, gob. 1915, over!. 1993
H. Veenstra, gob. 1909
J. Veenstra, geb. 1946

Bull
T. Marks-Wijnstra, gob. 1923
L. Mulder, gob. 1913, over!. 1986
J. Mu!der-Prakken, gob. 1914
H. van Rioson, geb. 1915, oven. 1991
Dc Hoeve
J. Punter, gob. 1932
A. Punter-do Boer*, gob. 1926
J.P. Rudoiphus, gob. 1929
EA. Rudo!phus-Lenstra, gob. 1933
B. do Vries, gob. 1909, over!. 1983
J. de Vries-Hoonnstra, geb. 1914
Der Izzcr4 Oolde- an Nijhooltwoolde
C. Bethlehem-dc Roos*, gob. 1925,
over!. 1991
M. Croon, gob. 1916
L. Groon-Bakker, gob. 1919
M. Hornstra, gob. 1913, ovorl. 1983
T. Lukkos, gob. 1913

Niytriene
B. Hookstra, gob. 1916
E. Hoekstra- Dij kstra, gob. 1920
R. do Lang, gob. 1916, over!. 1984
H. do Lang-Ekor, gob. 1919
D. Poopjos, gob. 1920.
A. Schra-Eker, gob. 1895, over!. 1989
K. van der Weg*, gob. 1915
T. van der Wog-de Vent, gob. 1914,
over!. 1986
No ordwo ofdo
A. Alien, gob. 1921
T. Alton-Sikkoma, gob. 1921, oven!. 1993
J. Bakker, gob. 1896
A. Bakker-Schipper, gob. 1898,
oven. 1991
J. Bos, gob. 1900, over!. 1989
A. Bos-Roders, gob. 1905, over!. 1990
B. Elsinga-Smit, gob. 1915
J. Voldhuizon-Jongodijk, geb. 1920
J. do Vries-Hoekstra, gob. 1918

Lijst van vaste informanten

Oolde- on Nijlaemer

Wolvege

J. Bakker", geb. 1920
W. Oenoma-Oosting, gob. 1925
W. Oosterhof, gob. 1920, over!. 1976
J. Oosterhof-Koopman, gob. 1920

H. Floddorus, gob. 1912, over!. 1990
M. F!oddoms-Schippor, geb. 1911
F. Hanja, gob. 1905, over!. 1977
J. Hanja-Torpstra, gob. 1903
A.F. Mulder, gob. 1945
J.R. Mulder, gob. 1932
W. Mulder-Nijho!t, gob. 1946
A. Mulder-de Roos*, gob. 1934
A. do Roos, gob. 1941

Peperge en Dc Blesse
J.W. Brouwer*, gob. 1910
W. Hakman-Brouwer, gob. 1902, overL
1993
W.J. Koning*, gob. 1904, over!. 1993
M. Prakkon-Punter, gob. 1934, over!. 1982
A. Prakken-de Vries, gob. 1907
J. do Raad-B!oemsma, gob. 1911
Scharpenzeci
L. Boezerooij, gob. 1907
R. Jager*, gob. 1910, over!. 1986
L. Jager-Douma (tvanaf 1986), gob. 1914
H. Landman-Nijmeijer, gob. 1918
A. Ooston, gob. 1907, over!. 1986
Spange
H. Brugge, gob. 1899, oven. 1982
P. do Boor- Ooston, gob. 1908
K. Staa!smid, geb. 1928
A. Staa!smid-E!singa, geb. 1934
K.H. Veonhouwor, gob. 1933
A. Voenhouwor_Zio!*, gob. 1939
Steggerde
A. Draaisma-Janson, gob. 1922
E. van Hoogmood, gob. 1920, over!.
G. Nijk-Bakker, gob. 1911
H.A.H. Vonk, gob. 1919
T.H.M. Vonk, gob. 1912
Th.P.Joh. Vonk, gob. 1908, oven. UOSA
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f - f, ni. als letterteken, medeklinker, toon
of toonsoort, f-vormige figuur, als
aanduiding van de woorden die met een f
beginnen in een bestand, als afkorting voor
gulden en voor Fahrenheit
f-sleutel - f-sleutel
fa - fa
fa. Ook Fa. - fa., atiorting van firma
faal (OS, Dho, Diz, Np, Nw) Ook fei
(Mun) bw., bn.; -er, -st [fa:j/ftj] 1. gemeen, smerig eon faaien lone een vals,
oneerlijk persoon (Ma), Dat is eon faaiezot
van him (El), Dat is wof war thai! (Np), Jo
hooven Jo niot zo thai your te doon (Obk),
eon faaio stroek een gemene, smerige
streek (Dhau, Obk): Wat eon faaio strook
van die hoer cm Jo zo to bodonderon
(Dhau) 2. zich als lief en aardig
presenterend, goede bedoelingen veinzend
(Obk) Zo dee hour thai year, mar hoof hour
in do gaton! (Obk)
faalangst (1) - faalangst
fabbelegoesies z. babbofogoegios
fabheregoesies z. babbelegoegios
fabel z. faobef
fabelachtig z. faobolachtig
faheldier z. faobefc/icr
fabriceren (Nbk) zw. ww.; overg.; fabriceerde, het fabriceerd [fabri'st:oru] 1.
maken, in elkaar zetten Hoe hoJ' dat took
fabricoerd! (Nbk)
fabrikaot (Nbk) [fabri'k3:otJ - fabrikaat
facet (1) [fa'sct] - facet: aspekt
fagot [fagot] - bep. blaasinstrument: fagot
failliet z. falliot

faillisement z. faffiesomont
fair (Nbk) bn., bw.; -der, fairst [fc:or] i.
fair 't Was niotbiofemaofofair(Nbk)
fajjesant z. fesant
fakkel de; -s; -tien ['fak]] 1. fakkel, toorts
branon as eon fakkel, ook fig.: do fakkel
overnemen (spor.)
fakkeloptocht - fakkeloptocht
fakseren (Bu, Bdie, El, Np, Nt, Nw, Obk,
0p, Spa, Ste, Well Ook fekseren (Dfo),
forceren (verspr.), ferceren (verspr.) zw.
ww.; overg.; fakseerde, het fakseerd [fak
'st:ornlfok's ... / ... /fo's ... ] 1. met doordrijven
bereiken, dwingen, nadrukkelijk uitdagen
Die man faksoort icdoriono (Bdie), Th3
faicsoort zion bond bielemaofo, et is niet
vale moor (Nw), Hij woddo d'r toe
faksoord (Op), ook inzake kaartspel: Th3
faksoordo me cm die kaorto to gooion (Np)
2. met geweld openmaken zodat het
stukgaat, verbreken, door verkeerd gebruik
van kracht beschadigen A. hot vanaovond
do kachel hiofomaole forceerd (El), Jo
moo'n dat slot van do c/euro niet forcoren
(Obk) 3. (ook wederk.) boven zijn kraehten
werken met mogelijke lichamelijke of psychische gevolgen, door teveel inspanning
een achteruitgang bewerkstelligen van de
pas bereikte goede gezondheid Dan schour
ie an, on daor kuJ' Jo mit forcoron
(Pe-Dbl), Jo bin nog mart-ok weer boter,
io moe'n ? niet faksoron (Obk), Eon
vorstockt bion moeJ' niot forceren (Ow)
faktor (Nbk, I) de; -en ['faktor] 1. medebepalend element t Is con bolangrioko
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faktuur - fanteseren
faktor (Nbk), eon kombinaosie van fak- falliesement Ook faillisement ( Nbk),
toren (1)
fejiesement (Wol) et; -en [faliso'msnt,

faktuur (I) - faktuur, nI. staat van goederen en prijzen bij of naar aanleiding van
levering gegeven of verzonden aan de
ontvangende partij
fakultatief [fakjta'tif] - fakultatief
falderalderare z. faldera/deriere
falderalderiere tw. Ook falderiere
(verspr.) ,falderala'erare (verspr.) ,falderare (spor.); de Iaatste twee var. vaak gebruikt aansluitend op de lange resp. de
korte van de eerste var. [faldo
(raldo)'ri:oro/...'ra:oro] 1. vrolijke ultroep in
liedjes, vgl. * (gezegd n.a.v. hot in verwachting zijn, ook gezongen op de wijs
van het bekende 'Alle eendjes zwemmen in

...'lisoment (Nw)/.../fojisa'mcnt (Wol)] 1.
faillissement Do smid bet zien lalliesomont anvraogd(Dhau), Ze bobbon him mit
mokeer eon Ia//iosoment andaon ( 01-NI,
Db, Obk), Hi7 zit al twic maonden in (et)
fa//iesemont (Op. Ow), eon Ia//iesemont
uutsproken (Pe-Dbl), Bij hour bobbon zc
et IaI/iesoment opscbro von (El), Do recbtor
hot or fa//iescment intro/c/con (Sz),
Sommigon perboren soul an ot fai//isoment
to onttrekkcn (Nbk)

falliet Ook Jerliet (Mun), feud (Obk,
Wol), feliet (Nbk, Np, Op, b: urn), fail/let
(Dhau) bn. [fa'1it/f'1itJfo'jitJf'1it/...] 1.

bankroet MY is Ia//lot verk/aond(Nbk), N
het water':) Moot/er oonze meld bet eon is Ia/hot gaon (Np) * Jan Jaanson is
krummel an do piere, krummoltien of fe/ict/Jan Jaansen hot gien koogios
viore, la/dora/denote (Nbk)
moor/Thy is ok Zion peortion kwiet ( Op)
falderare z. fa/dera/deriere
fan (verspr.) de; -s [fen] 1. fan: liefhebber,
falderiere z. faldera/deriere
bewonderaar van bep. artiest, sport etc. 'k
falegrein (Dm1) [fa:b'grjn], in: Dat is ok Was in die tied nog haost moor Ian van
la/egrein! lichte afgunst (Dmi)
Donovan as van Bob Dylan (Nbk)

falen (Nbk) ['fa:lri] - falen: fouten maken, fanaat (I) de; fanaten [fa'na:t] 1. fanaat
niet slagen
fanatiek (spor.) Ook fanetiek (vo) bn.,
faDe ['ia:li] - falie, nI. in no 'e Ia/ic go- bw.; -er, -st [fana'tik/fano...] 1. fanatiek Jo
von een pak slaag geven: Thy gal him moe'n nietzolanatiokdoen! ( Nbk), Watis
he/der wat op 'o la/ic (Ma), lone eon pak die vent toch fanatiek (Nbk)
on 'c Ia/ic goven (Nbk, Np, 01-NI), (con fanatiekeling (spor.) de; -en; ...Iinkien
pak) on 'o Ia/ic kriegoir. Af' vrocgor van [fana'tikolu], ...kuj] 1. fanatiekeling
schoele of gongen, kreej' eorst nog funk fanetjek z. lanatiek
wat op je Ia/ic (Obk), con pat on 'e lafie fanfare (spor.) de; -s [ra'fa:onj 1. fan-

had hobben, eon waant op 'e la/ic had farekorps Waor is bi? Aachtcr do fanfare
hcbben Id. (Obk, Nbk), ...kriegcn ( Nbk)
an de hort op, daar waar het leuk is (Nbk)
faliekaant z. laliekant
2. tarntam Al die fanfare, waor is ct aenlihe
faliekant (verspr.) Ook Jul/leek ant (Dhau, vow noudig! (Nbk)
Nbk, Nw, 01-NI), Juliekaunt ( Np, 1) bw.
[fa:Iikant/falikant/...kã:nt; aks. wisselt] I.
totaal, helemaal, mordicus Dat soul komt

laliekant omme(Obk), my is d'r la/liekant
naost mit Zion vorbae/ (Dhau), Ze s/cug do
plaan/cc faliekant mis (Wol), d'r faliekant
op tegen weZen, zo ook laliekant tegcn 2.

met verkeerde afloop (Nt, Nw, Op, k: Ste)
Ft kwam your him faliekant nut (Op), Dat
komt Ia/ic/cant wit (Nt), I*j kan do atbeidors niet moor betae/en, dat dn3it Ialie/cant nut (Nw)

falliekant (Nw) bn.; attr. [fali'kant] 1. (van
een groot meisje, jonge vrouw) keurig en
funk eon lalliokante meld (Nw) 2. z.
Ia/ic/cant

fanfarekörps (Nbk) - fanfarekorps
fanfaremeziek (Nbk) - fanfaremuziek
fantaseren z. fanteseren
fantasie z. lantosie
fantasiebroelc z. lantesiobroek
fantast - fantast, ook van een fantasierijk
kind: Gao nowmar naost me on 'e wacgen
zitten, k/eine fantast daj' binnon (Np)
fantastisch bn., bw.; -er [fan'tastis] 1.
schitterend, als aanduiding hoe voortreffelijk lets of iemand is, ook van eon gebeurtenis of werking Fantastisch! Wat
howwe bier eon mooi uutzicbt! (Nbk), eon
Iantastiscb uutzicbt (Nbk), Ft was eon fantastische mooster! (Nbk)
fanteseren (verspr.) Ook fantaseren
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fantesic - febriek
(spor.) [fantotsurI/ ... tats ... ] - fantaseren
fantesie Ook funtasie de; -nen [fanto
si/ ... tasi] 1. verbeelding Doe zag hij do
geda onto van zion mom opriozon in zion
fantasio... (Obk), Opgaon in zion fantesie
was hij (v) 2. verbeeldingskracht En eon
fantasie dat die jonge hot! (Nbk), D'r
weinjg fantasie vow- booven to hebben snel
te doorzien zijn: Dot hij d'r op wit is om
daor do bool over to nemon, hoof' weinig
fantosie vow- to hebben (Nbk), zo oak: d'r
is weinigfantasie vournoudignl. om dat te
begrijpen, te doorzien (Nbk)
fantesiebroek (01-NI, Ste) Oak fantasiebroek (Diz) de; -en [fanto'sibruk/ ... ] 1.
broek met een andere kleur dan het jasje
dat erbij gedragen wordt (Ste) 2. streepjesbroek (Diz, 01-NI)
faobel (Nbk, Obk, b: Im) Ookfabel (spar.)
do; -5; -tien ['f3:bl/ ... a: ... ] 1. bep.
vertelling, fabel et faoboltien van do
Bokhof-schaans (1) 2. verzinsel Ac wat, et
bin mar faobeltios (Nbk), 1k vertelJim gion
faobeltios, hour! wat ik jullie vertel is
beslist waar (Nbk)
faobelachtig (Nbk, Obk) Oak fabelacklig
(Nbk) In., bw.; -er; -st [f.] 1. fabelachtig, geweldig moai, enarm '1 Was
faobolachtig mooi! (Nbk), Is 't met fabofachtig? schitterend maoi (Nbk), faobelachtigo priezon geweldig hage prijzen
(Nbk), ? Was faobelachtio duur (Nbk)
faobeldier (Nbk, b) Oak fabeldier (Nbk)
- fabeldier Do griffioon van do Stollingwarvor gomiontowaopons is con faoboidior
(Nbk)
farizeeer (1) de; -5; -tien [fari'st:jr, ...jar]
1. farizeeer (Nbk) 2. (my.) do Farizooörs
de Farizeeen (Nbk)
fasant a. fosant
fasantel z. fosantceY
fasantejacht a. fosantoJacbt
fasantevere a. fosantovore
fasantewieflen z. fesantowiofien
fasanthaenc a. fesantohacno
fasanthenne a. fosantohonno
fasantkiepe z. fosantkiepo
fascinerend (I) [fasi'nuornt] - fascinerend,
op zeer boeiende wijze
fascisme (1) - fascisme
fascist (spar.) - fascist
fascistisch (spar.) - fascistisch
fase (spar.) de; -n, -s ['fa:za, .sa] 1. fase

in een ontwikkeling, een bepaald tijdsbestek
fataal (spar.) In., bw.; fataler, -st [fa'ta:l]
1. noodlottig 't Is 'in fataal wodden dat
werd zijn noodlot, hij is eraan ten grande
gegaan, con fatale vrouw een vrauw met
verderfelijke invlaed
fatsoen z. fesoen
fauna (Dho, 1) ['foMna] - fauna 't Is door
allcmaol flora on fauna alles is daar in
avervlaed (Dha)
favoriet I (spar.) de; -en [fafo'rit] 1. favoriete persoon of dier, oak gezegd van de
belangrijkste kanshebber aan een wedstrijd
favoriet II (spor.) bn.; -er, -st I. het meest
geliefd Die sport is bijbim favoriot (Nbk)
fax [faks] - fax
faxen (spar.) ['faksi] - faxen
feberwauri (OS, ZW, Bu, Dha, Np, Nw,
Op) Oak feberwari (spar.), febrewari
(Diz, Nt, Nw, Op, Pe-Dbl, Wol, WH),
febrem (Ma, Nbk) g. lidw. [ft:bç'wo:ori
/ ... a: ... /ft:bra ... /ft:brm, ...bnp] 1. februari
Begin foborwaori haddon zo al daogon
lange baddo wiend (1), Febrom is in 't
Jaand, et weer wodt al wat aandors (Nbk),
Jan cm gong om do oozpolgatton honne, mar
fobrem kook d'r oven in gaf flinke varst in
de grand (Ma) * Foborwaon kourtjo on
moert noomtJo in februari wardt men ziek
en is het verlaap slecht, dan sterft men in
maart (Nw)
feberwaoridag de; ...daegen; ...daggien
[...'w..] 1. dag in februari Zoo'n viozo foborwaoridag, mit rogen on mit wiond (Nw)
feberwaorinommer (Nbk) - februarinummer
feberwaoriplaante (Nw) do; -n; ...plaantien [...'w...] 1. schaenlappersplant
feberwaoristaeking (Nbk) - februaristaking
feberwaorizunne Oak feberwarizunne
(Up) de [...'w...] 1. do zanneschijn in
februari Do woiden Jiggon to gfaanzon in
do feberwarizunne (Op)
feberwari z. foborwaori
feberwarizunne a. foborwaorizunno
febr. - febr., afkorting van foborwaori
febrem a. feborwaori
febrewari a. fcborwaori
febriek do, oak et: hoofdzakelijk in bet. 1,
doorgaans van zuivelfabriek; -en; -ion
[fo'brik] 1. fabriek, nI. de instelling waarin
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fehrieksadministraosie - feestelik
op grate schaal produkten warden ver-

vaardigd Heft febriek al opbeld (Diz), Hiy
war/ct op 't febrick (Ma), ... de febrick
(Nbk), Do me/k gaot naor 't [ebriek
(verspr., Ma), ...naor do [obriek (Diz) 2.
fabrieksgebouw (..) en doe zag 1k al die
moons/con do [ebriok ingaon ( Mun)
febrieksadministraosie (Nbk) - fabrieksadministratie
febrieksarbeid (Nbk) - fabrieksarbeid
febricksarbeider - fabricksarbeider
febrieksbotter - fabrieksboter
febrieksbri'j (Mun) de [fo'b...] 1. pap
gemaakt in de zuivelfabriek
febrieksbrood (Nbk) - fabrieksbroad
febrieksbuurt (Spa) de; -en; -ien [fo'b..j
1. aanduiding van een buurt, bebouwing bij
een fabriek, zoals in Dc Lange/i/Ic
febrieksdirekteur de; -en; -tien [.Jb...] 1.
fabrieksdirekteur
febriekseerappel (verspr.) - fabrieksaardappe!
febriekseerpel (spar.) - fabrieksaardappel
fehrieksfluite (Bu, Bdie, Db, Dfo, Diz,
Np, Nw, 01-NI) [fo'b...] - fabrieksfluit
fehrieksgebouw - fabrieksgebouw
febrieksgoed (Nbk) - fabrieksgaed
febriekshal (Nbk) - fabriekshaj
febriekshuzen (Spa) my. [fo'b... ] 1. fabriekswaningen
fehrieksinstelaosje (vo) de; -s [...b...] 1.
installatie(s) (machines e.d.) in een fabriek

febriekstoete z. tooter
febriekstoeter z. tooter
febrieksturf (spar.) - fabrieksturf
febrieksvolk (Nbk) et [fo'briksfol(o)k] 1.
de mensen die op een fabriek werken
febriekswaark z. [ebriekswark
fehriekswark Oak febriekswaark (ZW,
Nw, Ow) - fabriekswerk
febriekswoning (Nbk) - fabriekswaning
federaosie (Nbk) [ft:dr'o:osi, ...dor...J federatie, bijv. van zangkaren
fedusie [fo'dysi] - fiducie: Dat plan bob-

ben we glen [edusic in, ct/comE niet good!
(Bu), Die ni5e uutvienings van disse tied

hebbon wiy niet a] to yule fedusie in
(Obk), Dat ventien haddc war fedusic op
Ao/tien zag haar wel zitten, had een aagje
op haar (s: east.)
fee (spar.) de; fenen; fegien [fi:] 1. bep.
spraakjesfiguur, ni. fee
feeks (spar. WS) de; -en; -ien [ft:ks] 1.
helleveeg
Feem de; Femen; -pien [fi:m] 1. vrouwennaam: Euphemia; verki.: year meisje
afjange vrauw
feest et; -en; fesien [fi:st] 1. bijeenkamst
am feest te vieren Wat is bier to doen? Et
lie/ct we] [eest bij Jim! (Nbk), We
kwammen van eon [cost in Oo/demaark (I)
2. aarzaak van plezier As zij komt, is et
a/tied eon [cost your de kiender (Nbk), Die

man bet al/es oflcitst, et [cost gaot niet deur
Hie] war febrieksinstelaosies werery naor wat avereengekamen was, is geannuleerd
Duutslaand brocbt (vo)
(Bu) 3. een heel spektakel, dmkke arbeid
febrieksjonge (Nbk) - fabrieksjongen
t Is a/tied een hiel [eest eerdaJ' et zoveer
febriekskeze - fabriekskaas
bebben (Nbk), Dat wqdt [cost een prettig
febrieksmaegien (Obk) et; ...maegies spektakel, oak: nizie, geharrewar (Nbk), Et
[fob...] 1. meisje dat op een fabriek werkt
is weer [cost beneden het is weer raak, er
I

febrieksmark (Nbk) - fabrieksmerk
febrieksofval (Nbk) - fabrieksafval
febrieksperdukt (Nbk) - fabriekspradukt
febriekspiepe (OS, Op) Oak febriekspupe
(Spa)de;-n; ...piepien [fo'b...] 1. fabrieksschoorsteen
febriekspupe z. [ebriekspiepe
fehrieksroggenbrood (spar.) et; ...braden;
...brotien [fob...] 1. raggebraad in de
fabriek gemaakt
febrieksrook - fabrieksraak
febrieksschostien de; -en, -s {...'b...] 1.
fabrieksschoarsteen
febrieksspul - fabrieksgaed
fehrieksterrein - fabrieksterrein

is ruzie, herrie of angemak (Nbk) 4.
gedenkdag, herdenkingsgebeuren (1) or
[eest van Sunte-Matten (1)
feestaovend - feestavand
feestartikel (Nbk) - feestartikel
feestdag de; ...daegen; ...daggien 1.
feestdag do [eestdaegen de beide feestdagen van Kerst, Pasen of Pinksteren I/c

daenke dawwo d'r dommiet mit do [eestdaegcn even henne gaon (Nbk), Bin Jim
beide[ecstdaegen tbuus?(Nbk), (wens die
men uit:) P/eziene[eestdaegen! (Nbk)
feestdrokte - feestdrukte
feestelik I bn., bw.; -Cr, -st ['fi:stjok,
...'tolakJ 1. van feestelijke aard 't Was a]
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feestelik - feguunaegdeuze

mit al eon feestehice dag (Nbk), Wat flekt
et a/tied feestelik, zoe'n badrledene.
Overal staon vfaggen! (Np) 2. bestemd of
als bestemd voor een feest eon feestelike
jurk, d'r feestelik uutzlen

feestrede (I) - feestrede
feestremoer (1) - feestrumoer
feestroes (1) - feestroes

feeststemming (spor.) - feeststemming

feesttaart (spor.) - feesttaart
feesttente - feesttent
feestterrein - feestterrein
feestvarken - feestvarken
feestverlochting - feestverlichting
feestversiering (spor.) - feestversiering
feestvierder - feestvierder
ziertjes, vertier We badden do auto niet feestvieren zw. ww.; onoverg.; vierde
a/fiend vow- do fccstcflkheden, d'r mos wat feest, het feestvierd ['f.] 1. aan een feest
mit verdlend wodden (I)
meedoen We vieren nle woke feest! (Nw)
feesten (Nbk) ['ft:stv} - feesten, ni. feest- feestvreugde (Nbk) do [ft:stfrA:yth] 1.
vieren
(vaak schertsend) feestvreugde
feesteri'je (Nbk, s: oost.) de [ft:sto'rijo] 1. feestweke (spor.) - feestweek
het feestvieren (Nbk), het houden van feestzaal z. feestzael
grote, feestelijke bijeenkomsten (s: oost.) feestzael (spor.) Ook feestzaal (Nbk) feestganger (spor.) - feestganger
feestzaal
feestgewaad (Nbk) - feestgewaad
feestzille (Ste) de; -n; -gien ['ft:ststlo] 1.
feestgcwoel (Nbk) - feestgewoel
speciaal borsttuig, haam voor paarden, ni.
feesthoed (Db, Nbk, Nt) de; -en; ...hoetien voor zon- en feestdagen De feestzille is do
[fi:sthut] 1. hoed, veelal van papier, voor moole zifle, do zundagse ziffe (Ste)
gebruik bij feesten (met name kin- feg. - fig., aficorting van feguur en federfeesten)
guurllk
feestholen (Nbk, Ow) onbep. w. feguur do, et; feguren; feguurtien [fa'gy:ar]
['ft:stho:lri] 1. feestvieren We gongen to 1. persoon, persoonlijkheid F. was ion van
feestholen (Nbk)
die feguren die hid Die ver goon mocht
feestjurk (spor.) - feestjurk
(b), (negatief:) Wat ls oat veur con feguui1,
feestkemmissie de; -s ['ft:stkamsi] 1. eon k/ootacht;j feguur een domme en
feestkommissie namens de feestkemn,lssie suffige vent (Nbk), Wat moot die feguur
gezegd wanneer iemand quasi plechtig lets daore! (Nbk) 2. Iichaamsvorm (van
geeft, zn dank uitspreekt e.d. (spor.)
mensen) Ze hot een mooifeguur(Nbk), Ui-feestklercn (Nbk) - feestkleding
zit glen feguur an, die bet welnig model
feestmaol (spor.) - feestmaal
van iemand zonder fraaie lichaamsvorm,
feestmaond (verspr.) de; -en; ...maontien bijv. van iemand die veel te mager is
1. feestmaand, benaming voor de maand (Nbk) 3. figuur bij een tekst 4. dansfiguur
december
(1) 5. dekoratief figuur Wat zitten d'r
feestmars (Nbk) - feestmars
moole feguren In die gedlenestof(Nbk) 6.
feestmusse (Ow, 1) de; -n; ...mussien [L..] indruk inzake iemands kunnen op een be1. vrolijk aandoende, papieren muts, paald moment, inzake iemands optreden
vooral: die een kind opheeft bij een eon mal feguur s/a on, glen ge/c feguur
verjaardag of op een kinderfeestje s/aon, ook met soortelijke toevoegingen,
anderszins
Hl5 sleug me dan toch can fcguurl hij
fecstneuze de; -n; ...neusien 1. feestneus, sloeg een mal figuur (Nbk)
nL koddige, losse neus die men opzet bij feguurlik bn, bw. [fo'gy:arlok] 1. niet
een feest
letterlijk Moe'n we a/tied mar v/ak bly
feestnommer z. feestnumnjer
honk bileven, letter/I/c on feguurbic? (b)
feestnummer Ook feessnommer (Nw) et; feguurzaegdeuze (Nbk, ba) de; -n
-s; -tien ['f..] 1. iemand die graag en veel [fgy:orsc:ydA:zo] 1. speciale does of
fcestviert, grapperimaker, jolig iemand
kistje met benodigdbeden voor het fifeestpergramme - feestprogramma
guurzagen
feestelik II (Nbk) bw. 1. alsof het een feest
betreft, feestvierend We zullen 't feestelik
vieren, daj'slaegd binnen (Nbk) 2. in Daor
bedaank 1k feestelik your 1k doe het
absoluut niet, ik zie het niet zitten (Nbk)
feestelikheden my. (I) ['f...ht:di] 1. pIe-
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teguurzaege - femiliebaank
feguurzaege (Nbk, Np) - figuurzaag
feguurzaegen (spor.) - figuurzagen
tel z. faa]
feilloos (spor.) ['fcjlo:as] - Hiy wus do
wog foiffoos (Nbk)
feit et; -en; -ien [fcjt] 1. wat werkeiijk zo
is of geweest is St is ccii felt, Felt is, dat
zo bier weggaon to wonen (Ste), Vouraf ok
et felt dat et dorp op eon kruuspunt flgt het
feit, gegeven (1), Etfeitis now ion keerzo,
we zuffon veorder mocton (Db), We moën
Zion dat we aathter de feiten kommen
achter de ware toedraeht (01-Ni), eon
voldongen felt, aachtor do foiten an 'open
(spor.), feiten nwnon, fit felt figt d'r het is
flu eenmaal zo, Do foiton !%gcn d'r id., fit
bliokt we! uut et felt dat zo d'r niot west
hobben (Nbk), (verb.) in foite in
werkelijkheid, eigenlijk: In bite was et do
kfokkomaokor on goofdsmld J.P. (I), In
bite hot hij Ilover niot daj' d'r naor toe
gaon (Nbk)
feitelik bw. ['feitlok, ...tolok, ...tlak] feitelijk: in werkelijkheid, eigenlijk Foitolik had et aanders mooton, mar et is gobourd (El), Foitofifc hadden ze c/it woordebook eordor maokon mooten, want d'r bin
oons al oon protto dungon ontscbouton
(Obk), Foitofik bad die man we! goliok
(01-N!), War bodoef io daor foitofik mit
(Wol), Wat doen we d'r feitefik bonne
waarom zijn we er eigenlijk naar toe gegaan, waarom blijveri we eigenlijk met
thuis (Ste)
feitenkennis (1) ['fejtnksnos] - feitenkennis
fejiesement z. faffiosoment
fejiet z. [affiet
fekseren z. faksoron
tel bn., bw.; -Icr, ook wel -der; -st [fel] 1.
vinnig, verbeten 1k was tocb 20 [of op die
vent (Wol), Hij is fef om to winnen (Diz),
Th3 kan [of uutvafcn, 1h7 roageordo [of
(Nbk), Die bond is fof op ongediorte zit er
verbeten achteraan (Ld), Hljiszofofjong,
hi5 bet nargens glen tied vow (Nw) 2. erg
tuk op (Nbk, Pe-Dbl) Hij is [of op 'o
conton, Hi7 is [of op Fe vrou won (Nbk) 3.
fel, seherp voor de zintuigen [of focht
(Nbk), eon [offe wiond (Nbk), eon [of
go!uud een schel geluid (Nbk) 4. volop, op
intense wijze (Ma) t Huj figt to bflkkoron
in do zunne, as 't [of huj/orswccr is (Ma) *
Hoe aarmor vfooion, hoe fe/for as zo

stifckoir gezegd van mensen die gewichtig
en belangrijk doen, van opscheppers die
niks wezenlijks te berde brengen (Ste), Do
aarmsto vfooion stikkon op 'n [efston id.;
ook gezegd van magere, nüezerige mensen
die wat feller zijn dan dikkere, gemoedelijke mensen (Ste)
feleinig z. foofelnig
felesepaede z. lie!osepee
felhied (spor.) Voor -held z. -hied felheid
felicitaosie z. fiofsetaosio
feliciteren z. ffefsotoron
(diet z. [affiot
femilie de; -s [fo'mili] 1. huisgezin BIJN.
bin zo mit eon grote [omille (Db), 'k Zaf
even eon brief schrio von an do [omlfio
Stelfungworf(Diz), Zo bin daor thuus zefs
ok al mit n Ilinko [omifle (Pe-Dbl) 2.
familie in ruimere zin, Mn of meer familieleden van buiten het gezin Hij is nog
[omifie van me Et is femifie hij of zij is
familie van de desbetreffende persoon (1),
Aj'd'r glen [emifio hebbon, bejFdFr oknilcs
tozuken (Nbk), Afot uutzaken is hij nog
fomifio van die A. uut Glotoren (Sz), Ia,
die hot con grote femifi4 on dourreizo naor
[em ifIc (Obk), Fomiflo die mokeor in
Jaoron on Jaoron niot zion bet (Np), Wi
bin aYes osgood naogaon o[wij ok nog in
do [emifio kwammon of wij ook nog
familie van elkaar bleken te zijn (Db), Van
Jo [omifio mooft mar bobbon, et zit in do
[emifie ook familieleden van hem/haar
hebben die aandoening, kwaal, onhebbelijkheid (spor.), vandaar Ft Komt in die
[omifie your (Nbk), uut eon goeio femifio
kommen nit con familie komen die goed
staat aangeschreven, 't B/If in do fomifio
gezegd wanneer een bepaald bezit aan iemand nit de familie blijft (Dho), Die
[emilio is arg op mokoor gostofd (Bu),
Bepaofde dieren fevon affionig mar in
[omilios (Wol), Zoks komt in do besto
fomifios your (Nbk), Ft Is nog fomifio van
oons gezegd wanneer men nog geld moet
krijgen van Mn of meer personen (Dho)
femiliealbum - familiea!bum
femilieangelegenhied Voor -heid z. -hied
- familieaangelegenheid
femiliehaand - familieband Zo moe do
fcmifiebaand wet wat anbofon! (Fe- Dbl)
femilicbaank z. herobaank
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femiliebedrief - fesantehenne
femiliebedrief - familiebedrijf
femjjjeheest (Pe-Dbl) et; -en; ...besien
[fo'milibcst] 1. dier, met name fokdier, dat
een bloedverwant is van een bep. ander
dier Dew- 't gebnmk van femillebeesten
veu.r de fok loop Ic gevaer veur inteelt
(Pe-Dbl)
femiliebericht - familiebericht
femiliebetrekking (Dhau, El) de; -s, -en
[...'m...J 1. familierelatie, bloedverwantsehap Hoc et in mekecr zit, weten we niet,
mar ze bebben we] fcmiiebetrckking (El)
femiliehezit - familiebezit
femi!iebezuuk (spor.) - familiebezoek
femiliedag- familiedag
femiliedrama (1) - familiedrama
femijiefoto - familiefoto: foto van het
gezin of de familie als geheel
femiliegek (spor.) - familiegek
femiliegeschiedenis (1) - familiegeschiedenis
femiliegoed et; -eren [1b'm... ] 1. goed dat
door overerving in de familie blijft ...en
die dat pat, dat stok femiliegoed, doe an
vremden verkocbt bar... (b)
femiliegraf (Nbk, Obk) - fami!iegraf
femiliekring - familiekring
femiliekwao! - familiekwaal
femilielid - familielid
femilienaeme - familienaam
femilieomstaandigheden - familieomstandigheden
femiliepetret (Nbk) et; -ten; ...petrettien
[familipatret] 1. familiefoto
femilieraod (vo) de [fo'm ...] 1. overleg,
beraad binnen, van een familie Zaoterdag
hadden ze femilieraod had, en ze weren et
zomar lens west (vo)
femlijestok (Nbk) et; -ken; -kien
[familistok] 1. voorwerp door een familie
van geslacht op geslacht bewaard
femilietradisie de; -s Ef'militradisi, ook
we! ...tra ...} 1. wat traditie is in een familie
H mos doe weer in buus kommen, want de
kool ml. de eendekooiJ mos deurgaon om
de femilietradisie (Obk)
femilietrek (Nbk) - familietrek
femilieverholing (Obk) de; -s, -en
[...m...] 1. band tussen de leden van een
bep. familie De femilieverholing is bi5
bep. meensken nog we] stark (Obk)
femilicwaopen (Nbk) - familiewapen
femiliezacke (Nbk) de; -n; ...zaekien

[fo'm...] 1. kwestie, aangelegenheid die de
familie betreft flat is een ingewikkeldc
kwestie, dat femiliezaekien (Nbk)
femilieziek - familieziek
feministe (1) [fi:mi'ntsto] - feministe
feministiseh (spor.) - feministisch
Feminegien (Db, Ow, Ste) de; ...gies
['femaxin] I. vrouwennaam
feneer z. fin cer
fenomeen (I) [fi:no(:)'mi:n] - fenomeen
fereeren z fakseren
ferliet z. falliet
fcrmaat z. fcrmaot
fermaot (verspr., 1) Ook formao: (spor.),
fe—at ( verspr.),formaat (spor.) et; -en;
-ien [fç'mxat, f ---/f3r'm --- ... / ...a:... l 1.
(minder gebruikelijk) afmetingen, grootte
Dat bock kuf' in groot en klein fermaot
kriegen (Obk), in dat fennaot (Dho), Ft bet
etzelde formaat (Pe-Dbl), Ft is wat te
groot van fenvaot (Ste), Fen kerel van
fermaot een grote kerel (Nw)
fernuis z. fernuus
fernuus (Bdie, Dhau, Diz, El, Np, Obk,
Spa, Ste, Wol) Ook fernuis ( spor.), fornuis (spor.) et; fernuzen; fernusien [fr'nys,
fa'n... / ... wj .../for...] 1. (vrij recente
ontlening) kookkachel Ft fernuus gal' ok
we] wat waannte, mar was feitelik een
kookkaciie], de k]omkac]iel was ccii
verwaarmkacbef ( Ste)
ferwiel z. flewiel
ferwielen z. flewielen
fesaant z. fesant
fesaantehaene z. fesantehaene
fesaantei z. fesanteffi
fesaantevere z. fesantevere
fesaanthenne z. fesantehenne
fesant Oak fesaant (1), fasant (spar.),
fajjesant (Dmi) de; -en; ...ien [fa'sant
/ ... ã:..ifa'santifajo'sant] 1. fazant
fesanteei (verspr.) Oak fesaanseei (Wol),
fesantei (Bdie, Dho) of fasantei (Ma,
Nbk) et; -er; -gien [fa'santcj/fo'sä:n
tocj/...tej/...] 1. fazanteëi
fesantehaene (verspr.) Ookfasanthaene of
fesanshaene (Ma, Nt, Ow),fesaantehaene
(Wol, I) de; -n; ...haentien [fosanta'h:no
/fa'santh... / ... ] 1. mannetjesfazant
fesantehenne (Bu, Dho, Nbk, Op, Obk)
Ook fesantizenne of fasanthenne (Nbk,
Nw, Dhau, E!, Ma, Ow), fesantehinne
(Np, Ste), fesaanthenne (Wol) de; -n;
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fesantehinne - fesoenlik
-gien [fasant'heno, ...'s... fo'sant.../.../fo
santo'hi.no/...] 1. fazantehen
fesantehinne z. fesantehenne
fesantei z. fesanteJi
fesantejacht (verspr.) Ook fasantejacht
(Op) de; -en [b's...] 1. fazantejacht
fesantelopien (Nbk, Np) et; ...lopies
[fo'santalo:pin] 1. wildpaadje van fazanten
fesantenust (Obk, Np) et; - en; ...nussien
[fo'santonAst] 1. nest van een fazant
fesantepiekien (OS) et; ...piekies
[b'santapikin] 1. kuiken van een fazant
fesantevere Ookfasantevere (spor.), .fesaantevere (Wol) de; -n; ...veertien [fo'
santoft:oro/...] I. veer van een fazant
fesantewiefien (Nbk, Pe-Dbl) Ookfasantewieflen (Nbk) et; ...wiefies [...w...] 1.
fazantehen
fesanthaene z. fcsantehaeno
fesanthenne z. fosantehenno
fesantkiepe (NQ Ook fasanthiepe (Nt,
Spa) de; -n; ...kiepien [fn'santkipo/fas... ] 1.
fazantehen
fesoen Ookfetsoen (spor.),fatsoen (spor.)
et [fo'sfhn / ... ts... ; ook ...u... (Spa)!...] 1.
fatsoen, het gedrag dat volgens de
heersende normen wordt verwaeht Hij her
niet vu/c fesoen (Jeerd) (Diz, Nbk), D'r zit
niot vu/c fesoen in (Dho), Hij kent bie/emaoi gien fesoen (Ma), Ze hebben do
kiender good fesoen biybrocbt (Pe-DbI),

getuigt van weinig beschaving/opvoeding
in zijn wijze van uitdrukken, in zijn manier
van doen (Nbk, Ste), zo ook Die meensken
bebben hiofcmaof gien schik en fesoen

Die oo/dcn feren de kiender glen enke/
fesoon (Dfo), mit ore on fesoen grootbren-

(Np), Hij bet nog minder fetsoen in Zion
top as eon ander in do groto tone (Sz) 2.

gon eon behoorlijke, fatsoenlijke opvoe-

zonder geruzie, zonder problemen (Ow),
Daor kUJ mit good fesoen niet ommobenne in redelijkheid moet je je er wel

mee bemoeien, moet je er wel jets voor
geven e.d., je kunt er niet onderuit (Nbk),
Wi5 konnen oons mit good fesoen niet
vorstaonber macken op redelijke, akseptabele wijze (Bu), Mit fesoen kuf' die
oo/de broekniot moor antrokken (Pe-Dbl),
Jo kun bier mit fatsoen niet langos in rodeIijkheid, op akseptabele wijze (Ld), in a//c
ocr en fatsoen (01-NI), Jo fesoen (op)bo/on

beleefd blijven nit overwegingen van
fatsoen en verstand (maar soms: dat van
kwaadheid eigen!ijk niet meer willen)
(Mun, Nbk, Obk, Ste): Eon meenske dat
riekefik draank had hot tan soms zien of
hour fesoen niot ho/en (Obk), Hoof Joe
fOSOOTh a/ bao/cn zeje 't blood ok ondcr do
naege/s weg word niet kwaad, b!ijf rustig
en be!eefd (Mun), Hoof je fesoen daor eon
betien! gedraag je daar netjes (Nbk), Et
buys was pfatgooid, dat ze ton aen/ik nog
niet mit schik en fesoen weeromme op een
behoorlijke, akseptabele manier (Obk), Alit
schik on fesoen zuwwe dat doen (Np), D'r
zit gien schik on fesoen an die persoon

vorm, model, de juiste staat (El, Nbk, Nw,

Obk, Sz) Nee, dan moej' Zion buurman
trouwen trouwen zonder dat dat komt hebben, depaodon on om 't hiefe buys is et
doordat het meisje in verwachting is go- af/emao/e fesoen wat d'r an zit (Nw),
raakt (Nbk), Hi5 doe et mar uut fesoen nit Jaoren had do koster do bossen doe nog
fatsoen (maar niet van harte) (Op), AJ' eon betion in fesoen hit//en (Obk), Die
naor do tif/evisie kieken kuJ' soms we/ hood moot mar in do deuze, dan b/if do
mooie stokken hebben, mar dan bin ze raand in 't fesoen (Sz), Eon hopstoiker
soms haost bij fesoen of bijna [zware, grofgebouwde vrouwj is eon uut
onfatsoenlijk, onbehoorlijk (Nw), As hi5 fesoen gruuid vrommes (E!), zo ook D'rzit
zion wild naor et diiip brocht hadde, kocht gien fesoen an dat vrommes (Nbk)
hiy mar iene borre/ your 't fesoen om niet fesoenlik Ookfrtsoenlik (spor.) bn., bw.;
ding geven (Ld), in a//c ere en fesoen

onbehoorlijk, onfatsoenlijk te lijken (Obk),
Hij vreug wat as et kostte, bar dus 't
fesoen beweerd bleef fatsoenlijk,
welgemanierd (b), It kan temeensen now
es lone mit good fesoen op 't busion nugon

gebruik laten maken van de w.c. zonder
dat ik me hoef te schamen (b), zo ook mit
good fesoen van 't ion ofaander of/common

-Cr; -st [fa'sü:nlakl...ts...l 1. overeenkomstig de fatsoensnormen, netjes Hi
hook do bc/c aovend do pette on bij do
kachel en dan moont hi ze/f dat hi fesoon/it is (Sz), Hi gedreogt him nettios en
fosoonfik (Nbk), Dat /iekt wo/ eon
fotsoenfike jongo waor ze mit tfniuskomt
(01-NI), iene fetsoonlik bohaandofen
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fesoenlikhied - fiedelen
(Mun), Fcsoeniiic praotcn ha hij niot hij
heeft meestal onbetamelijke praatjes (Nbk),
Jo kim niet [esoentik mit him votgaon je
knot niet samen met hem ergens naar toe
gaan, want hij gedraagt zich altijd onfatsoenlijk (Diz, Nbk), Mar iaetcr krecg
mienbeer eon fcsocniik bosch old een
behoorlijk, fatsoenlijk antwoord (b), It bob
die man fesoeniik ontvongcn zonder
onbeleefd te zijn, boos te zijn, bijv. n.a.v.
eerdere ruzie (Dhau, Nbk), zo ook k flab
Ft him nog con betien fesocn/ik zegd (Ma)
2. goed, aan redelijke eisen voldoend Dat
is aorig [osoentik oflopen (Nt), Die tan
nog nict icns [ctsoonlikpraoten, iaot staon
van schric von (Db)
fesoenlikhied Ook fetsoenhikhicd (Obk),
voor -held z. -hied de; ...heden [...'s...] 1.
betamelijkheid 2. goede vormgeving (Nw)
Hij hot op zien manicro eon mooio tuwi
aniegd, mar af m good bokieken, zit d'r
hiciomaoic gien fesoonli/chiod an (Nw)
fesoenshalve (Nbk, v) bw. [fo's...] 1. uit
overwegingen van fatsoen Th3 nikt ailiend
fesoenshaive (v)
festijn (spot.) et; -en; -tien [fc'stjn, fn...]
1. grote, feestelijke bijeenkomst, vaak met
bijzondere aktiviteiten Ft Woddo eon hid
festüo! (Nbk)
festival ['fcstifal] - festival, met name van
zangkoren en toneelverenigingen
festiviteit (spor.) [fcstiwi'tcjt, ...tif...J festiviteit
feteler (Nw) de; -s ['ft:tjç, ...or] 1. iemand
die zanikt, zeurt
fetsoen z. fosoen
fetsoenlik z. fesoenlik
fetsoenlikhied z. fesocnlikhicd
feuilleton z. fulicton
feuilletonschriever (Nbk) - feuilletonschrijver
fl'j (OS, Bu, Np, Op) Ook fui (in verb.:
Bdie, Mun, Spa), fuf (Np), z. ook [of tw.
[ftj (Os, flu, Np), fcj (Np, Op)/faj/fAj] 1.
foel (verspr. OS, Bu, Np, Op) Fij toch, fly
toch, k/a egt eon juffer mit con paorse
parreplu! (ba), Fij war is do koffle duur
(Dhau), d'r niet fly van wezen er niet
bepaald afkerig van zijn, vooral gezegd
wanneer iemand graag drank lust of niet
bep. ongevoelig is voor personen van het
andere geslacht (OS, Rdie, Bu, Mun, Np,
Op, Spa): Af' gracg eon siokkicjj lussen,

dan bif &r niet uiy van (Obk), 1k wit dFr
ni/cs van zeggen, mar dat hiy d'r hicion dat
fui van is.. (Mun) * Eon ooide fok Just
nog we] es eon gruun biattien, mar ok do
goiton bin d'r vaokc niet 111 van oudere
mannen zijn niet bep. aficerig van jonge
vrouwen, en het gaat de oudere vrouwen
eender (Op)
fiasko (Nbk, Np) et; -'s [fi'jasko:] 1. fiasko Ft Gong bicicmaoio do mist in, et
woddcicngrootflasko(Nbk), Et driyde op
con flasico uut (Nit)
fiheleseferen z. fliosefcren
ficus ['fikAs, ...kos] - ficus
fideel (Nbk) bn.; fideler, -st [fi'dt:l] 1.
fideel, ruimhartig, zich uiterst royaal,
onbaatzuchtig opstellend Dat vim i/c fldooi
van him (Nbk), con fidoic kerel (Nbk)
fiebelegoegies z. babbeiegoegics
flebelevaosies (Spa, Sz) my. [fibjofo:osis,
...bola...] 1. streken, fratsen 2. uitvluchten,
tegenwerkingen 1k go/ovo d'r n/ks van, ic
mitfoe flobeiovaosies (Sz), Aojc, Ic mitfo
fleboiovaosies (Spa)
fledel (Pe-Dbl) de; -5; -tien ['fidi] i.
(vaak schertsend) viool I/c moot do lode]
nog even ophacfon (Pe-Dbl)
fiedeldaans (Diz) de ['fididã:sJ 1.
sint- vitusdans Die her do fledoldaans (Diz)
fiedelder (Nbk) ['fidjdç] - (schertsend)
fiedelaar, iemand die vioolspeelt
fiedeldeuze (Spa) de; -n; ...deusien
['fidid&:zo] 1. doos waarin men een viool
bewaart en vervoert Die gaot mit do
fledoideuzo op stap goat (als muzikant)
vioolspelen
fledeldomdeintien (Ste) et [fididom
'djntin] 1. ringvinger, in * (kinderrijmpje
waarbij elke vinger in één regel aan do
beurt komt en die men daarbij veelal
vastpakt, te beginnen bij de duim) Doempion hot con kugien kocht/Kotman her 'm
naor buus toe brocht/Laankman her ,n
stouken/Kieino fledotdom(mc)dcintion hot
do wossies ma ott/Klein schcimpion hot zo
ailomaoie opoten (Ste)
fiedelen zw. ww.; overg., onoverg.; tiedelde, het fiedeld ['fidh] 1. fiedelen, op de
viool spelen Hour die fongo wear es
lode/en (Dhau), Vrooger kwam A. v. H.
bier op 'e iosba one to lode/on (Ld), (veelal
gezegd als er zonder koncentratie of slecht
wordt gespeeld:) Hi7 liedoldo d'r mar wat
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tiegelderi'jc - fiemelen
op Jos (Wol), H;J fiedelt d'r ok aorig op
omme (Np), Thy bet we] een jaor of wat
]es had, mar bij tan toch allienig mar wat
fiede]en (Op) 2. siecht spelen op een
piano, harmonika of evt. een ander
instrument (Db, Ld, Nw, Ste) Die is ok
vremd an 't fiedelen op 'e barmonika (Db)
3. (onoverg.) achter een andere persoon,
een ander dier aan gaan, op snelle wijze
Die iene bond .fiedelt de hick dag aachter
die aanderc an (El, Nbk), Oonze bond
bleefniet op et biem, hi)' fledelde aacbter
c/c post an (Nbk) 4. (van honden) de
geslachtsdaad verrichten of althans de
bijbehorende, schurkende bewegingen
maken (Dho, Diz, Nbk, Nw, Obk, Ow,
Spa, Sz, Wol) Die grote bond zit mit dat
kleintien om te fiedelen (Obk), Die bonnen
bin an 't fiedelen (Nbk), Now zit die bond
van mien buurman a] weer op dat Heine
bontien van mij te fledelen! (Sz), Die
bond die wil mi)' fiedelen! d.i. wanneer
een hand de genoemde bewegingen tegen
de benen van de desbetreffende persoon
wil doen (Nbk)
t'iegelderi'je (Ste) de [figjd'nja] 1. het
verrichten van een moeizaam, niet of
nauweiijks gelukkend werkje, van priegelwerk War con fiegelderiye om et veurmekaander te kriegen (Ste)
fiegeleren (Dfo, Ma, Ow, Pe-Dbl, Ste) zw.
ww.; onoverg.; fiegeleerde, het fiegeleerd
[figj't:oç, figal...] 1. met verschiillende
dingen aan het prutsen zijn, nu eens weer
dit, dan weer een ander onderdeel van een
karwei aanpakken, echter zonder
doeltreffend resultaat; doen alsof men heel
wat verzet, terwiji men in feite Ioopt te
flierefluiten
flek (Nbk, Sz) Ook fleke (Obk) de; -en;
-ien ['fik(a)] 1.jaap, snee H.rheteenrere
fiek in de hanen kregen (Sz), Hij bad een
beste lieke over de vingers (Obk)
Fielce de ['fika] 1. naam voor een hond 2.
(met kleine letter) z, liek
fieken (Dfo, Dm1, Nw, Obk, Ow, b, ho:
Nw) zwist. ww.; overg., onoverg.; fiekte,
het fiekt ['fik] 1. snijden, veelal: op ruwe
wijze It fiekte mi)' in de vingers (Dfo),
Now be'k mit or mes in et klied fiekt, d'r
zit een bide snee in (Nw) 2. (bij honden)
de gesiachtsdaad verrichten (Nw)
fiekmeester (Sz) de; -s ['fikmi:stç] 1. man

met veel kinderen (en die dus kennelijk
veelvuidig vrijt)
flekseltien (b: in) et; ...ties [Tiksltin] 1.
splintertje
fielemikken (Np) zw.ww.; onoverg.; fielemikten, het fielemikt [fiiamtk; aks.
wsch. vooraan] 1. (van een jongen, man)
stoeiend, speeis toenadering zoeken bij een
meisje, vrouw
flelesepaede z. fielesepee
flelesepee (Bdie, Dfo, Db, Dho, Ld, Op,
Nt, 01-NI, Pe-Dbl, Spa, Wol) Oak flelsepee (Bu, El, Ow), fleliesepee (Obk),
flelosepee (Np), flelesopede (Np) flelesopee (Dhau, Nbk, Ste),felesepaede (Nw),
fielesepaede (Mun) de; -s, ...penen; -gien
[filasapc/filsa'pt:/fiii.../filo:.../filaso:'pt:
(da)/ft:Iasaps:da/filasape:da] 1. oude
naam voor fiets, in het bijzonder de eerste modellen daarvan, véiocipède Ikzal de
fielesopee even kriegen (Nbk)
fieleseteren z. fielseteren
flelesopede z. Jielesepec
f.elesopee z. fielesepee
fleliesepee z. fielesepee
fielieseteren z. fielseteren
fleliesiçtaosie z. .tielsetaosie
fieliesieteren z. fielseteren
fielisteren z. fielseteren
fielosepee z. .ifelesepee
fielsepee z. fielesepee
fielsetaosie (b, I) Oak felicizaosie (Op),
fleliesietaosie (Nbk) de; -s [fiisa't3:osi
/fulisi't3:asi/fihisi't...] 1. felicitatie
flelsetaosiekaortien (1) - feiicitatiekaartje
fielseteren (b, 1, Bu, Db, Dho, El, Ma,
Nbk, Np, Obk, Ow) Ook fleliesieteren
(Dfo, Dho, Dfo, Diz, Nbk, Np, 01-Ni,
Ste),fielieseteren (Nt),fieleseteren (Bdie,
Ow, Pc- Dbl),fieiisteren (Dho),feiieiteren
(Nbk, Op, Spa, Sz), fuliesieteren (Wol)
zw.ww.; overg.; fielseteerde, het fielseteerd
[filsa'tiarv/fihisi.../filisa.Jfilasa.../fills.../ft:
lisi.../fylisi ... ] i. feliciteren; met voorvoegsel ge- in Welgefielseteerd, doomnie!
(b), We] gelielisiteerd, hour, mit Jim
vuventwintigJaorie brulloft, on veurlopig
mar naor de goolden (Nw)
fiemelder. z. fiemeler
fienielen zw.ww.; onoverg.; fiemelde, het
fiemeld ['fim1i1 1. op een wat onhandige
manier tasten, knoeien, peuteren, bezig zijn
zonder dat het werk iukt, opsehiet Et
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fiemeler - fien
macglen Bameit mar wat, ze schöt inks op miss en, hij is aong Ben op 'a botten hij is
(Bu), Thy Bemeit mar acm bictian is met erg gierig (Nt, Nw, Woi), zo Ben as rag
licht work bezig (Bdie), HiJ zit wat te (Ma, Op, Sz) 2. uit kleine deoltjes
Bern cion hij doot niet veel, is in foite aan bestaand, op kleine deeltjes betrekking
het tijdrekken (Ste), HI'j Bameit d'r wat hebbend, heel klein Die tebak is zo Ben
mit hij speelt er maar wat moo in plaats (El), Die kof re is Ban macid (Op), Et
van serious aan te pakken (Np), Zit niet zo maci is Ban (Bdie), Et was zoa'n vcrschii
an me to Bemolon zit niet zo aan me te waor aj' mit do rogge naor do motile
tasten, friomolon (Nbk, Nt) 2. (positief) gongan, daor was iana bi7, die maekte 't zo
met Iiehte, kleine klusjes bezig zijn (Obk) mooi Ban... (Nw), Now wil hij knoiian
Hij is wat in 't schuurtien an 't Bern elan zijen, mar hij bat do bouw [tooiaardo van
(Obk)
do akkor] vuus to Ben maekt (Nw), Hij
fiemeler (Db, Dfo, El, Ld, Nbk, Nw, Obk, slat de kiuton Ben, dat at zaand him om do
01-Ni, Ow, Sz, b: Im, in, p) Ook oran spattart (b), Bane spiokertics (Nbk),
fiemelder (Dhau, Np) de; -s ['fiml(d)r, Bane zaodcn (Ow), Ben zaod year do i-va.mo1........lGr] 1. iemand die op eon on- gals (Ow), Fiene ties is gabroukan rias
handigo manier zit te tasten, zit to knoeien, (Np, Nbk), Bane biatties (Nbk), Ban voer
iemand die niet opsehiet met (klein) werk (ook als één woord): Fiekovoor is Ben voer
2. schijnheiiige (Nw, b: im, In, p)
(Np), Mit ian schot Bane hacgoi legdo hij
fiemelig (b: In) bn., bw.; -er, -st ['fimjox, at voagaitian dada Nbk), ean Bane stof...malox] 1. bezig zijnd en daarbij in het regan (Ste), can Bane zcvc eon fine zeef
goheol niet opsohietend 2. pietIuttig bij het (Obk) 3. gezegd van klein, fijn work, ook
work
priegelwerk: Ban nijwariç Bone broijocfiemelkont (OS) Ookflemelkonte (01-NI) troon tics, Ben kJIIjO Walk, can mooi Ben
do; - en; - ion ['fimlkont(o)] 1. iemand die kaantien eon fijn kantwerkje (Ste), Dat
peutert, knoeit, niet opsehiet met (licht) baokwark is mij vuus to Ben (Obk), Dat
work dat handmatig wordt verricht
wark is mij to Ben, dat kan 'Ic niat doan
fiemelkonte z. flamoikont
(Nbk), Dat Bone work kan 'k niot best
fiemeiwark (El) et; -ien ['tim!...] 1. klein, wear zian (Sz), (van bijv. borduur-, kniplicht en handmatig werkje waarmee men of naaiwerk:) Ban niefeiwark (Nbk), Bane
niet snol opsehiot Hij scbot niks op. hij stakias fijno stoekjes (Nbk), Ben bruud
Bam alt mar wat henne, at is ok flew ciwark cohen van werkbijen (b: In), can Ban besnadan gezicht (Nbk) 4. (bn.; van stem(El)
fiemeizak (Dho) de; -ken; -kion ['fimj gehuid:) hoog on niet erg luid (Nbk) Dat
sak] 1. iemand die met licht, handmatig macglen hat zoc'n Ben stammogion Nbk),
werk niet opsehiet
(inzakojongo vogeltjos:) Ben gesjiip (Nbk)
fien bn., bw.; -er/-der, fienst [fin] 1. 5. (bn.) goroformoerd, ook: zeer godsdienfijngebouwd, dun, teer Oonza N hot con stig, doorgaans van gereformeorden 1k
Ben koppien (Wol), eon Ben wieflon

woot nog goad dat ze 't Bone karkien

(Nbk), Za is Ban van bottan (Dfo), eon bouwdan (Nw), Do buron gaon naor de
Ben dinkiort gezegd van een fijngebouwd, Bone karko (Diz), Die maensken bin Ben
dun, klein meisje of vrouwspersoon (Nbk), (Nbk), Za bin aorig an do Bane kaantc
Wat can Ban mannagien! (Dho), Ze is to (Mun), Dat bin Bane duvals (Nbk), (zeifst.,
Ben bouwd (Pe-Dbl), can mooio, Bane stof vooral my.) oem Bane eon fijno (vorspr.):
(Ste), can mooi Ban valiagian (Ow), can En die smange Ben on, daor Icon hij wei
mooi Ben kieed (Spa), Bone godion an van spijen (b), (van goroformoorden:) Die
(Db), Bane bozen fijno kousen (Db), Et bin Bandcr as Ban in extreme zin
sokkagaoran is hid Ben (Db), eon Ben godsdionstig, in hot bijzondor van loden
draotien (Ste), Bane koako bredo, zachte, van do korkgomoonschap aangoduid met
platte en dubbele reep kook, korter dan artikol 31 (Nbk), (van kathohiokon) Za bin
stiovo koeke (01-NI, Ste): Do Bane koeke Ban rooms (Po -Dbl), (ook van
is do wccrscheidc van eon stiavc kocke d.i. kathohickcn) Die is Ban mitgrofTh strokcn
do tegenhangor (Ste), HI) kan niet villa gaat trouw naar do kork, maar haalt we!
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fienachtig - fienpruver
dingen uit die niet kunnen (Ste), zo lien as
poppestront gezegd van gereformeerden,
ook ...as gemaelen poppestront (Bdie, Np,
Nw, Ste, Sz), ...as stront (Nw), ...as kattestront (Dho, Db, Spa), ...as de bliksem
(Db) 6. scherp, schraal en fel, gezegd van
wind, kou, vriesweer een fiene wiend, De
wiend komtTien uut et oosten (Obk), Et is
lien koold (Op), Etgaot vast vriezen, want
et is vandacge een fiene wiend (Wol)
Fienen on motregen, daor woj' mit bedreugen men wordt het meest bedrogen
door fijnen on motregen (Nbk), zo ook
Stofregen en fienen woj' et meerst mit
bedreugen (Ld), Fiene regen en fiene
meensken... id. (Ld), Mit &'enen on stofregen woj' op een meersten bedonderd
(Np), Van lien en on van stofregen woj't
meerste beduveld (Pe-Dbl), Fiene meensken en stofregen daor woj' et meerste dour
bedreugen (Bu, Ste), zo ook Stofregen on
Rene meensen woj't meeste deur bedreugen
(Spa), Dour lien en en motregen woj't
meerste bedonderd (bo: Np, Nw),
Noorderstofbegint lien on wodt laetergrof
nl. stofregen uit het noorden komend, met
name in het voorjaar on in de zomer (Ste)
fenachtig (Np) bn., bw.; -er, -st
['finaxtox] 1. zwak on klein, bleekjes, haast
ziekelijk Die kikt d'r fenachtig out (Np)
fienbesneden (Nbk) - fijnbesneden
fienbonkerig (El, Nbk, Np) bn.; -er, -st
[fim'bogkrox, ..rjkarox] 1. fijngebouwd,
tenger, mager on met uitstekende botten
Die koe is &enbonkerig (EI), Ik hebbe
Senbonkerige hanen (Np)
fienbottig (El, Dho) bn.; -er; -st
[fim'botax] 1. fijngebouwd, met fijne
botten, tenger Dat kiend is fienbottig (EI)
tienbruud (bs: Dfo, Obk, Ow) Ook warksterbruud (bs: Dfo, Op) at [Tim
bry:t/'w...1 1. bijenbroedsel waaruit de
werkbijen voortkomen Een korf mit can
boel fienbruud is or beste yolk; eon korf
mit een boel darrebruud is wat eon minderweerdig yolk (bs)
fiendraoderig (verspr.) [fin'dro:adrox,
...darax] - fijndradig, fijnvezelig
fiendraodig (Dfo) - fijndradig, fijnvezelig:
Eendraodig weefsel (Dfo)
fiene z. onder lien
fienegies (El, Np, Nw, 01-NI) Ookflenties
(Diz, Ma, Nbk, 01-NI, Spa) bw., bn.;

pred. ['finaxis/'fintis] 1. fijntjes, gezegd bij
scherpe, koude wind of scherpe vrieskou
Et is zo fienegies as de wiend out et oosten
komt (E1), Et is wat Eenegies, df staot een
koolde wiend (Np), 't Is fienties, vanmorgen (Ma), De wiend is fienties, de aosem
snidt je haost of (Diz) 2. (bw.; van de
wijze van zeggen, opmerken) op een korte,
rake en nette wijze (Nbk) Hij kon or zo
fienties zeggen (Nbk)
fiengeleuvig (Dfo) bn.; -er, -st [figgo'l...]
1. fijn, orthodox in z'n geloofsopvatting
fengevulig bn.; -er, -st [figga'f...] 1. snel
gekwetst of zich geremd voelend door
opmerkingen van anderen Die man isnogal
Fengevulig, hii kan niet vole hebben (Op),
...dat is lastig in de ploeg in de groep
waarin men werkt (Obk), Weet waj'
zeggen, want hi j is oe zo fiengevulig (Nw)
2. over een fijn gevoel beschikkend (Sz)
Aj' klokkemaeker binnen moej' wel
fiengevulig in de vingers wezen (Sz)
fiengruus (Nbk) et ['figgrys] 1. fijn gruis
Klontiesgruus was ok fengruus; or wodde
zijd [gezeefd], eers kreej'hoolten splinters
(van et hoolten kissien) in de thee (Nbk)
fienhakken (Nbk) ['f..] - fijnhakken de
spinazie even fienhakken (Nbk)
fienies z. finish
fienig (Dho, Ld) bn., bw.; -er, -st ['finax]
1. fijntjes, doordringend, gezegd van
vrieskou (Dho) 2. van een kneep in de
huid: over een zeer geringe oppervlakte
(Ld) Een fienig kniepien dot zeer! (Ld)
fienkauwen (Nbk) - fijnkauwen
fienkniepen (Nbk, Nw) - fijnknijpen
fenkorrelig (Obk) [firl'k...] - fijnkorrelig
tienkrummelen (Op) zw. ww.; overg.;
krummelde fien, het fienkrummeld ['fit)
krnmin] 1. door to kruimelen tot kleine
deeltjes maken Aj' dat oolde brood an de
kiepen geven willen, dan moej' et eerst
even Eenkrummelen (Op)
fienmaeken (Diz, Nbk, Ste) - fijnmaken,
vergruizen, tot snippers maken Ie kun de
siepels we/ vast fienmaeken (Diz)
fienmael (Dhau) at ['fime:l] 1. zeer fijn
gemalen meal
fiienmaelen - fijnmalen
fienpruver (Ma, Nbk) de; -s; -tien
['fimp...] 1. (inzake eten) kieskeurig iemand, iemand die alles eerst good proeft 2.
iemand die onmiddellijk iets proeft, bijv.
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fienslaon - fiets

dat het eten licht is aangebrand (Nbk)
flcnslaon (Nbk) ['ffsl5: n] - fijnslaan, ni.
slaande fijnmaken, bijv. van grond, mest
fiensnieden (spot.) ['fTsnidi] - fijnsnijden
eon siepeltien fiensnieden een ui fijnsnijden (Nbk)
fienstampen (spot.) ['uistamprp] - fijnstamp en
fienties z. fienegies
fientrappen (Nbk) - fijntrappen Mit de
klienbaoke trek Ic de biokken veen naor do
bak in, naor do midden, CII dan trap ic ze
fien (Nbk)

fiespeld ['fispji] 1. op overdreven wijze
schoonmaken, poetsen Zo is aitied an
fiespelen (Obk, Nbk), In buusholings waor
glen kiender binnen, gaon do vrouwlu
vaeke fiespelen (Op) 2. overal met zijn

vingers aan zitten, peuteren, knoeien met
z'n vingers Jongien, zit toch niet overal an
to fiespelen (01-Ni), Kleine kiender kun
vaoko op deuren on meubels Iiasp cien
(Op), le lain soms net zo lange an een
plakkien [klein wondje] zitten tefiespelen,
dat et weer oupen is (Ow) 3. niet erg

opschieten met iets dat gedaan moot
worden, met name gezegd van het op kieskleine deeltjes bestaand voer, zoals keurige wijze eten, het niet opschieten met
gemalen rijst, fijner dan bijv. mais Be het nuttigen van de maaitijd en die deels
oerste kicine pieken kregon fienvoer, on laten staan (vooral van kinderen) (verspr.)
now en dan kregen do kiepon et ok (Nbk), D'r komt glen aendo an jow oten, 10 zitten
Fienvoor your do pieken was gemalen ties mar wat to fiespelon (01-NI) 4. priegelig
in do koffiomoule (Spa), Voegeltiesvoer is bezig zijn met fijn werk dat moeilijk tot
fienvoer (El), Vroeger gavven we do var- resuitaat leidt, gezegd bijv. van kralen njkens ma!s, mar factor gem ongen, mar dat gen (verspr.)
was fionvoor (Nw)
fiespeler z fiespelder
fienwrieven (Nbk) ['ftwri:bip] - fijn- fiespelkont Ook fiespeThonte (ZW, Dho,
wrijven
El, Mon, Nw, Obk, 01-Ni, Op, Spa) de;
fiepen (Np) zw. ww.; onoverg.; fiepte, het -en; -tien ['fisp!kont()] 1. vrouw die alfiept f'fiprp] 1. (van eon geit) een bep. tijd bezig is met het schoonmaken, poetgeluid maken, ni. wanneer het dier naar de sen, hoewel dat niet echt nodig is N is wel
bok wil
zoc'n fiespelkont, die hot nooit et wark
fiepseltien (Spa) et; ...ties ['fipsltin] 1. dun daon (Db), Et is eon oolde fiespelkont
sneetje kook, brood e.d.
(Nbk)
tier (Nbk, Obk) bn., bw.; -der; -st [fi:orl fiespelkonte z. fiespelkont
1. van terechte trots, zelfbewustheid getui- fiespelpot (Np) de; -ten; -tien ['fisppot] 1.
gend eon fibre holing, Hiy kook for om vrouw die aitijd bezig is met het
him henna (Nbk), Do ham [nageboorte] schoonmaken, poetsen, hoewel dat niet
wodde vroeger wel boven in do boom eeht nodig is
hongen, daor wodden de peerden fier van fiet de, et (all, bet. I) [fit] 1. bep. ontdan ni. liep het veulen later volgens het steking aan een vingertop of teen, fijt Fiet
volksgeloof met opgeheven hoofd (Obk)
an do vingor is niet zo noflik (Dho), Mien
fiespelder (Nbk, El) Ookflespeler (Bdie) tante badde een middel tegen fiet (Op), Aj'
do; -s ['fispj(d)1, ...or] 1. kind dat treuzelt fiet an do vinger hobben, kuj'jo willie we]
bij het eten en kieskeurig is
no (alg., 01-NI), fiet an do doom hebben,
fiespelderi'je de; -n [fispjü'rtjo (OS, WS ...an do tijo hebben (Np) 2. grap, ondeuzuid. van Londe), ...eje (WS noord. van gende of vervelende streek, in eon fiet
Londe, elders spot.), ...dr...] 1. het over- uuthaolen: Jow bobben een mooie flat witdreven schoonmaken, poetsen 2. geknoei, ha old (Wol), Hi7 bet do let uuthaeld, mar
het kieskeurig zijn bij het eten, vooral van MY lat eon aander or gelag (Obk), (uitkinderen (verspr.) 3. het overal met de sluitend negatief:) eon rare fiat uutbaelen
vingers aan zitten, het betasten, peuteren 4. een vervelende of smerige grap, streek
her niet opsehieten, met name van het (Bdie, El, Db, Nt), zo ook in Th3 bet con
sekuur bezig zijn met fijn werk Wat toch mallo fiat uuthaefd (Nbk)
can fiospoldoriye! (Ste)
fiets de; -en; -ien [fits] 1. fiets, rijwiel
fiespelen zw. ww; onoverg.; tiespelde, bet
van do flats stappon, op..., Zo raokten even
fienvoer (verspr.) et ['fifu:ar] 1. uit heel
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fietshaand - tietskorf
van do flees an atten can haitian op (v), En
now hewwc die an de flees hangen met

fietsesleutel (Ste) do; -s ['1...] 1. sleutel
met behuip waarvan men hot zadel hoger
doze moeilijke, malle kwestie to maken (I), of lager kan zetten
Wat he'k now an do Bets hangen wat fietsestaander z. fletsastandor
overkomt me no toch! (Nbk, b), (gezegd fietsestalling (verspr.) - fietsenstalling
wanneer men op de fiets naar huis gaat:) I/c fietsestander (verspr.) Ook fletsstander
zal do flees even weer naor huus brengen (Spa), fletsestaander (Nbk) de; -s; -tien
(Nw), A/los kiets mit de flats altos is o.k. ['fits(as)tandr/...stã:ndr] 1. fietsstandaard
(Nbk) 2. iemand op eon fiets Pas op, d'r fietsestuur z. fletsstuur
komt nag eon flees an (Nbk)
fietseviel z. fletswial
fletsbaand Ook fie:sebaand (Bdie, Wol), fietsewiel z. fletswioi
fleish and (Spa) ['fits(o)...} - fietsband
fietsewinkel Ook Jinswinkel (verspr. in
fietsband z. fletsbaand
OS, Diz) do; -s; -tien ['fits(a)...] 1. fietfietsbelle Ook flessebelle (Bdie, Wol) - senwinkel
fietsbel
fietsezaeke (Np) - fietsenwinkel
fletsbeugel (verspr.) de; -5; -tien fietsfebriek (Nbk) - fietsenfabriek
['fidzbA:gJ] 1. klem om broekspijp (ten- fietsfraem (Nw, Nbk, Ste) Ookfletsfreem
einde die niet in de fietsketting to laten (Nbk) et; -en; -pien ['fitsfr:mL..'fri:m] 1.
komen)
fietsframe Hi7 keok as naor Zion mooia
fletsebaand z. fletsbaand
angel, die an at fletsfraam vaastezat (Nw)
fletsebelle z. floesbe/Je
fietsireem z. flatsfraem
fietsedief (Nbk) - fietsendief
fletshokke z. flotsebokko
fletsehokke (Nbk, Op) Ook fletshokke fietskarre Ook fletsekarre (El, Ste) de;
(Nbk, Sz) et; -n; ...hokkien ['fits(a)hDka] I. -n; ...karregien ['fits(a)karaj 1. lichte,
fietsenhok
tweewielige kar, met op die van een fiots
fletsekarre z. flats/can-a
gelijkende wielen, die aan de hand mee
fletsekelder (I) - fietsenkelder
kon worden getrokken wanneer men fietste
fietseketten z. fleeskotton
of die achter aan een fiets kon worden
tietselappen (Dfo) onbep. w. ['fitsalapip] bevestigd Dc mo/k/nissan stonnen in de
I. eon fiets oplappen
flees/can-c (Wol), We brongen de bussen in
fletsemaeker Ook flegsmaelcer (Bu, Db, do flats/cairo naor do dick (Diz)
Diz, Nbk, Np, 01-NI, Ow), fleismaker fietskeep (Ld, Np) do; ..kepen; ..kepien
(Spa) - fietsenmaker, rijwielhersteller
['fitsk:p] 1. cape, wijde schoudermantel,
fietsen zw. ww.; onoverg., overg. (bet. 5); vooral gedragen door postbodes op do
fietste, hot fietst ['fitsn] 1. fletsend rijden fiets, zodat ook do posttas tegen regen
of gaan naar Person zonder iocht zonder word beschermd Do postbode had vrooger
verlichting 2. een fiets gebruiken Zofietst wel con flats/coop omme, daor kon dan do
nooit(Nbk) 3. de geslachtsdaad verrichten, tasse hiclomaolo ondor (Ld)
met name inzake honden (Dho, Spa) Do fietsketten (Nbk, Spa, Ste) Ookfletseketbonnen bin an 'C fiotsen (Dho, Spa) 4. (van ten (Ste) et, do; -s; -tien ['fits(o)kst4] 1.
eon pad, weg e.d.) geschikt zijo om langs, fietsketting
over te fietsen (Nbk) Dat pattien fleest zo fietsknieper z. flotskniope
mooi (Nbk) 5. (overg.) in een route fietsen fietsknippe (Dhau, Ma, Ste) Ook fletsc.d.: fietsend afleggen
knieper (Sz) do; -n; ...knippien ['fits
fietsenet z. fleesnot
kntpa/...] 1. bep. klem (van blik, van zo'n
fietseplaetien z. fletspiaotien
15 cm), om elk van beide broekspijpen
fietsepompe z. fletspompo
gedaan, waarmee men voorkwam dat die in
fietser ['fitsr] - fietser
do ketting van do fiets kwamen le c/eden
fietserad z. fleesrad
do brook an do buterkaante van et b/en bi
fietserak (Op) Ook fietserek (Nbk) et; mokaor on zotten daor do kniope op; zo
-ken; -kien ['fitsrak/... -sk] 1. rek waarin krocj' de pupen n/at in do flotsketton (Ste)
fietsen worden gestal4
fietskorf (Bdie, Dho, Sz) do; ...korven;
fietserek z. fiotseraic
-ion ['1...] 1. mandje dat men op z'n fiets
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fletskrossen - fikke
heeft voor bagage, oak van een grotere
korf voor op de fiats, gebniikt bij het yenten van bijv. bakkerswaren
fietskrosscn (01-NI) onbep. w. ['fitskrosi2]
1. crossen op de fiets: in een cross-country
of net als in een cross- country Dat
fiotskrosson is togonworig ok in! (01-NI)
fietslaampc (Nbk, Nt) - fietslamp
fletsianteern - fietslantaarn
fietslocht et; -en; ...lochien ['fitsloxt] 1.
lamp voor op de fiets 2. het licht van de
fietslamp Do biemhond, die 't iotslocbt al
in degaton hadde.. (Obk)
fietsmaantel (Dfo, Dhau, Nw) de; -s;
-tien ['fitsmã:ntj] 1. cape, wijde schoudermantel bij regenweer gedragen door de
postbode (op de fiets, ook de posttas ward
zo beschermd) (Dfo, Dhau) 2. kettingkast
(Nw)
fletsmaeken (Ste) onbep. w. ['f...] 1. een
fiats repareren We moo'n ietsmaeken (Ste)
fietsmaeker z. fiotsomackor
fietsmaker z. iotsomaoker
fletsnet (Mun, Nw, Spa) Ook fletsenet
(Ste) at; -ten; -tien ['fits(o)nt] 1. jasbeschermer in de vorm van een net
fietspad - fietspad
fletsplact(e) z. fiotsplaotion
fietsplacticn Oak Jietsplaete (spar.),
fietsplaet (Nt), fleisplale (WH), fietsplalien (WH), fletsep/aetien (Bdie) et;
..plaeties ['fitsple:tinl...ple:t(o)/...a:..J...] 1.
fietsplaatje
fietsplate z. lietsplaetien
fietsplatien z. fiotsplaotion
fietspompe Oak fietsepompe (Bdie, Wa!)
de; -n; ...pampien ['f...] 1. fietspomp
fietsrad (Dhau, Np, Nw) Oak fletserad
(Nbk, Ste) et; ...raeden; ...rattien [fits
(o)rat] 1. fietswiel
fietsraem (Nw) et; -en ['fitsr:m] 1.
fi etsframe
fictsroute (spar.) ['fitsruta] - fietsraute
fietssleutel (Nbk) - fietssleutel: am de
fiats mae op, slat te zetten
fietsslot (Nbk) ['fitsl3t] - fietsslot
fietsspieke (Nw) de; -n; ...spiekien ['fit
spi:b] 1. spaak van een fietswiel
fietsstander z. iotsestandor
fletsstuur (Mun, Nbk, Nw) Oak fietsestaur (Diz) ['fit(so)sty:orj - fietsstuur
fietstasse de; -n; tassien 1. fietstas
fictstocht ['fitstDxt] - fietstacht

fletsvekaansie (I) - fietsvakantie
fletsvetiel (Mun, Op) et; -an; -egien
['fitsfatil] 1. fietsventiel
fletsviel Z. ietswio]
fictswie! (verspr.) Oak fietsewiel (ZW,
Diz, Op, Wal),fletseviel (Nbk, l),fietsviel
(Dfo, Nbk, Obk) et; -en; ...wielegian,
...wieltien, ...vieltien ['fits(o)... ] 1. wiel van
een fiats
fletswinkel z. iotsowinkel
fletszadel (Nbk, Nw) - fietszadel
fletvinger (El, Nbk), de; -5; -tien ['fit
fu]ç] 1. vinger met bep. antsteking, fijt Eon
fiotvinger dot hatstikko zoor (El)
fiewerd (Obk) de; -5; fiawertien ['fiwrt] 1.
iemand die erg handig is, van alle markten
thuis is
figgelen (b: Im) zw. ww; anoverg.; figgelde, her figgeld ['ftgJi] 1. drentelen
fijn bn., bw.; -er, -st [fjn] 1. moai,
prettig, plezierig We vunncn ot iljn daj'
kwarnmen, Eon 4/ne middag bewwe bad
(Nbk), con fijn lied (Sz) 2. goad, betrouwbaar en sportief van karakter, fideel
Eon ft/no meld is et! (Nbk), 1k vun et niot
zo fijn van him dat hij dat niet daon hot
(Obk) 3. batreffende de belangrijkste
details (zelfst.) Jo wo'n ot ft/no van do
zacke tocb niot gowoor (Dho), Et ft/ne kof'
niot aachter (Ste) 4. fijn werkand (Op) Ok
op 'o rongon wodde wel es eon versiering
anbrocht dour do 4/ne waegenmaeker, eon
mooikoppion ofzo(Op) 5. van zeer gaede
kwaliteit an avt. fraai fijno spruties (1), Do
hogoro staand baddo fijnoro schoonen mit
zulvoron gospen (I), Eon fijno kolf moot
van neutonhoolt wezon, d'r mag ja glen
trek in zitten (Obk) 6. in do fijno was
(spar.)
fijnpruver (Nbk) de; -5; -tien ['f...] 1.
fijnpraever (lett.) Dat is wol eon lijnpruver,
die lust niot al/es (Nbk)
fljnties (ba) bw. ['fjntis] 1. op fijne wijze,
heel netjes Nij mar hour! Ni5 io mar
fijntios (ba)
fik (verspr.) de [ftk] 1. brand, in in do ilk
stikkon (Nbk, Np), in do ilk vliogen (Nbk,
Ste), Do ilk d'r (mar) in zat hat maar in
brand (Nbk), Et ston in do ilk (verspr.,
Nbk), th dofikzotton(Nbk)
fikke (OS, Nt, Pe-Dbl, 01-NI, WH) de;
-n; fikkien ['fik] 1. (meestal van ouder
vrouwspersaon) kwade, lastige vrouw Dat
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fikkebusien - film
is zoe'n gooie karol en hij bet zoe'n fikko
van ccxi wiof (Obk) 2. bijdehand meisje
(Nt) Dat macglen is con kwaoie fikko een
erg bijdehand meisje (Nt), Dat is eon beuzo
11k/cc id. (Nt)
fikkebusien z. fikkien
fikken I my. ['ftlq]] 1. (ruw) handen War
bej' bob smerile 11k/can (Spa), 1k bar
koolde fikken (Nbk), Wat hat die grate
fikken! (Bu), my moot we] es con tik over
do 11k/can hebben (Nbk), Hij slaug 'm op
do ilk/can (Ste), As die je In do fikken
krigt, bij' nog niet jaorig (alg., Dho),
vandaar Jo moa'n 'in uut do 11k/con b]icvcn
(Pe-Dbl), d'r mit do 11k/con of blieven
(moeten), Hibct wat in do fikken hij kan
heel goed, hard werken (Np)
fikken II (Nbk) L'fikn] - fikken: branden
fikkien (WS, Db, n) Ook fikkebusien
(Dho, Nbk, Obk, 01-Ni) et; fikkies
['ftkinl'f. ... .... b ... } I. kleine zak op overhemd, jas, maar vooral op colbert of vest
(om horloge/pochet in te dragen) 1k stik et
gold in et fikkien (Nw), Dojonges hadden
a/tied con lefdoekion in 't fikkien (S z), ffi/
loan et we] tint et fikkien betao]en gezegd
wanneer lemand zich bij het kopen weinig
financiele beperkingen hoeft op te leggen
(Ste), Hij bet noga] wat in 't 11k/ion
beschikt over flunk wat geld (Np) 2. (met
hoofdletter) naam voor een bond, ook
gezegd tegen een bond waarvan men de
eigenlijke naam niet kent (Nbk): Kom es
Fikkien, kom es bij me (Nbk)
fiks I bn.; -er [fiks] 1. oppassend en
hardwerkend con fikso meid, eon fiks
maegian (Db), Et is een ilksejongkore],
die Wi] we] wat doon! (Dfo, 01-NI), Wat is
die jonge boerinne een fiks vrommes
(Obk), Hcj' dat a]]amao] a] daon, now dat
is fiks! (Bu, Dho) 2. flunk van bouw, gestalte, stevig eon flkso booramoid, ...zoo'n
booredochter mit can peer fikse aanns an
ot]ief(b) 3. aanzienlijk in grootte, omvang
eon fl/se regenbujjc (El) * (n.a.v. een
Nederlandstalig liedje, veelal zonder
bijzondere betekenis gezegd:) Een fl/so
bocrameid kost mar eon dae/der (Up)
fiks II bw. 1. in aanzienlijke mate Hi5 het
d'r fiks van /anges had (Nbk, El), Hij is
fiks uut do k]uten wast (El)
fiksen zw. ww.; overg.; fikste, het fikst
['fiksi] 1. fiksen, klaarspelen Dat zu]]en

we we] even fiksen (Wol), Dat kuwwe we]
oven fl/son (Nbk), Eorst nag offen dat
kerweikien 11/son! (Obk), Die jongo 11/st
et we] even veur mokoor (Dhau, Diz, Ld,
Mun, Nbk), Mien kainmeraod fiksto or
zomar in mekera (Nw), Die beido zu]]en or
we] 11/sen ze zullen het samen wel redden
(bijv. in het huwelijk, bij een
gemeenschappelijke opdracht etc.) (Dho),
Hi3 kan baost a/las fiksen, mar It blift ok
we] es niksan! (Op)
fikshied (Nbk) Voor -held z. -hied
['fikshit] - fiksheid
file de; -s ['fib] I. file, nI. lange nj stiistaande of bewegende auto's en/of andere
voertuigen, ook schertsend van een lange
nj langzaam voortgaande of wachtende
personen Bij do greens was ok een file
(Nbk), We hebben uron in do file staon
(Nbk)
fileseferen Ook filesoferen (spor.), fibseferen (Nbk), fib ebeseferen (Nw) zw.
ww.; onoverg.; filesefeerde, het filesefeerd
[fu1osa'ft:orI/ ... so(:) ... /filo(:) ... / ... bJo...,
... bol ... J 1. diep nadenken Oonze D. kan
zuen zitten te 11]esoferen over eon dinkien
van niks (Mun), Jo kim d'r we] as over
dacnkon, mar am d'r zo lange over to 11lasoferen as hij doet is me niks (Sz) 2.
allerlei inzichten, opvattingen te berde
brengen, eenuitvoerige gedachtenwisseling
hebben Die zit ok aorij be 11/os efcren
[maar je kunt het niet allemaal geloven]
(Nbk), Over et weerkuj'een hide hoop 11leseferon (Ow), Over dat onderwarp kuj'
uren 11/osoferen (Wol), Hij fi]escfeerde d'r
mar wat op los (01-NI), ...d'r mar wat
henne (Dho), Mit M en N kon ik a/tied
gezelli' wat fi/esaferen (Nt), le kun d'r
niks on an, zo fl]esefeert d'r zomar wat
banno, 't is bij 't ]iegen of (Nw)
filesoferen z. fllosefaren
filevorming (Nbk) - filevorming
fihistijnen (Nbk) [fili'stji:, ook fil ... ], in
Dat is naor de fi]istijnen dat is onherstelbaar vernield (Nbk)
film de; -s; -pien ['ftl5m] 1. fllmband con
gehuurde film (1), films an grammefoonp/aotcn (1) 2. het geheei aan opnamen op
een filmband C. beloefde op 'e film aided
van a/los (I) 3. wat aan een verhaal in een
film doet denken (Nbk) Ze hebben dan
toch eon aoventuur bo]eofd, or was eon
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filmakteur - fitting
komplete film (Nbk) 4. filmvoorstelling
Doe de film oflopen was... (1), naor do film
gaon
filmakteur (I) - filmakteur
filmaovend - filmavond
flimbeeld (Nbk) - flimbeeld
filmen (Nbk) ['ftlmn, 'ftlam5n] - filmen,
iii. opnamen maken voor een film
filmer (I) [ftlmç, ...lomç, ...r] - iemand
die filmt
filmindustrje (1) - filmindustrie
filmkamera (Nbk) - filmkamera
filmkeuring - filmkeuring
flimliefliebber (Nbk) - fllmliefliebber
flimnieziek - fllmmuziek
filmopnaome (Nbk) de; -s 1. filmopname
filmperjekter (Nbk) - filmprojektar
fllmploeg (1) - fllmploeg
fllmregisseur (1) - filmregisseur
filmrulle (I) - rol fllmband
filmster - filmster
filmstrip (1) - filmstrip
filmstudjo (1) - filmstudio
filmtoestel - filmtoestel
filmveurstelling (spot.) - filmvoorstelling
filmzael (I) - filmzaal
filoseferen z. fileseferen
filter de, et; -5; -lien ['filt1] 1. filter, nI
am mee te filtreren, in diverse toepassingen
filtersigeret (Nbk) - filtersigaret
filterzak (spar.) - filterzak
Fin - Fin
finaal z. finaol
finale de; -s [fi'na:l] 1. laatste en/of
beslissende wedstrijd bij een sportkompetitie Ze zatten in de halve finale ze
moesten een wedstrijd spelen am de
plaatsen één tim vier (Nbk), zo oak do
kwat finale nl. am de plaatsen één tim acht
(Nbk) en de Heine finale de wedstrijd
tusssen de verliezers van de halve finale
(Nbk) 2. finale van een muziekstuk (1)
financieel (I) bn., bw. [finä'sjt:l] 1. financieel
financieren (Nbk) [finâ'si:orn] - financieren Hoe zol hijdat welnietfinancjerenf
(Nbk)
finaol (Dfo, Nw, Obk, Ste, b) Ook finaal
bn., bw. [fi'ni:ol/...a:l] 1. (bw.) totaal,
helemaal 't Is finaal kepot (Nt), 't Is finaal
verkeerd (Bdie), Doe ha'k finaol do gek
mit him (b), Die was d'r finaol bij laangs

hij zat er helemaal naast (Dfo), finaal van
do kaorte wezen geheel overstuur zijn
(OS), finaol an aende wezen totaal afgemat, uitgeput, eigenlijk alleen nag op de
dood wachtend, versieten (van personen,
dieren, gebruiksvoorwerpen, kleding etc.),
Thy was finaal an It aende id. (Wol), finaal
an do haoke wezen failliet zijn (Dho, Ma),
zo oak flnaal over do kop wezen geheel
failliet zijn (Np), finaal an degrondzitten
(Spa) 2. (bn., bw.) definitief, uiteindelijk,
in Et buus wodt morgen finaal verkocbt
(Op), do finale verkoop definitieve
toewij zing aan de hoogste bieder (Bdie, El,
01-NI)
fineer (verspr.) Oak feneer (Nbk) [.../fo
'nt:or] - fineer
fineren zw. ww.; overg.; fineerde, het
fineerd [fi'nt:orn] 1. afwerken met fineerhout
finesses (Nbk) [fi'ncsos], in tot in do flnesses tot in de puntjes, tot in alle details
Ze hadden or tot in de finesses regeld
(Nbk), Et was tot in do finesses your
mekoer (Nbk)
finish Oak fienies (spar.) de ['ftntsj /'finis,
...nas] 1. (bij sport) finish, eindpunt
Fins - Fins
firma - handelsfirma, handelszaak
firmanaeme (1) - firmanaam
fiskus (1) ['ftskas] - fiscus: belastingheffer
(nI. de Iandelijke averheid), ook: de
ambtenaar die het te betalen belastinggeld
vaststelt
fistel (Bu) de; -s; -tien ['fisti] i. band am
de staart van een koe, met een riempje aan
een touw verbonden dat tegen de zolderbalk vastzit, zodat de staart van de koe niet
voortdurend in de mestgoot komt als het
dier ligt 2. bep. hardnekkige zweer aan de
nek van eon paard
fit bn. - fit
fits (Dho, Obk, Spa) Oak flue (Dho, Spa)
de; -en; fitsien ['ftts(o)] 1. bep. scharnier:
fits
fitse z. fits
fittelen (Bu, bI) zw. ww.; onaverg.;
fittelde, het fitteld ['fttjn] 1. flunk, snel,
gezwind lapen, in Ze fittelt d'r nog mar
knap over(bl), vgl. oak As etpeerdfittelt,
maekt et Heine stappen (Bu)
fitting de; -s; fittinkien [fttt] 1. fitting,
ni. bij gloeilampen en als verbindingsstuk
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ljoe-ljoc - fladdegoed
tussen buizen
t]oe-fjoe (Bdie) tw. ffju'fju} 1. geluid,
Iroep waarmee men duiven Iokt
fjord [fjort] - fjord
fjordenpeerd et ['ordii...] 1. paard uit het
stamboek der t)ordenpaarden
flaank (Bdie, Dhau, Dho, Nbk, Ste) Ook
flaanke (Nw, Obk), flank (verspr.) de;
-en; -len [flA:qk(o)/...at) ...] 1. flank, ni.
van dieren, vooral gezegd van paard of koe

in fladdcn scheuren (Obk), c/c kraante in
fladden schouren (El), 1k gong mit 'tpcerd
op do loop, dat dofladden v/cugen mijnao
(Dfo), As eon moos in pepicr zeten hadde
to vrctcn, dan weren or van die fladdcgies;
dan haddon ze d'r aorig in ommckiffe/d
(Nbk), an fladden totaal kapot: Dejongen
gooidcn c/c dainstienen dour dc kaomcr, en
or dambod trokken ze an fladden (Mun),
Dat bock is zo oo/d, et is bic/cnda/ an
fladden (Obk), Do jasse hong n an
fladden om c/c buud (1), Die scbo/khcqcan
fladden scheurd ( Db), Hcj' c/c auto an
fladden? (Dho), Ft Was an a//c flatten (Sz),
Hi hadde mar ccn fladde van con pakkien
an (Op), vandaar Hij bet fladden an

Ic moe'n ze mar nict to vu/c in do flaank
kommen, dan s/a on ze wel es van hour
(Nbk), Th7 hadde mit do flank in do draod
zeton (Ma), Vroeger zcttcn do ruters c/c
pecrden c/c sporen in do flank (Op), Ft
Peerd had 'm an dc flank bezccrd
(Pe-DbI), Wi5 badden vroogcr kokors om rafelende, kapotte kledingstukken (Op),
do stringcn, aandcrs wodt or peerd kae/ in (schertsend) Doe mi5 mar eon betien
do flank (El), Et peerd trilt in do flanken fladden om 'tjakgeefmij maar een glaasje
van et hadde /open (Diz), Die koc is ho/ in fladderak (Nbk), Doe P. zo an Ft k/iorcn
do flanken (Np), Eon c/i/c/ce koc vulen ze was mit oons buurmacgien, be7c him bij c/c
a/tied in c/c flaank (Ste), As Ft peerd in de fladden grepcn bij de kladden (Db), zo ook
flank beg/nt to kicken, is 't voo/ d'r gauw k Za/ even c/at jongicn bi de fladden
(Spa) 2. zijkant, met name van eon auto Zc kriegcn (Dhau) 2. oud, versleten voorwerp,
/cunje o/c in do flaank nec/en ( Ste)
bijv. een oud mes (Nbk) 3. nevelflard
flaanke z. flaank
(Nbk) fladden novel (Nbk) 4. lastig,

flaansen Oak flansen (spar.) zw. ww.;
overg.; flaanste, het flaanst ['flâ:sn /flan...]
1. lets haastig en zonder voldoende zorg in
elkaar zetten of plaatsen 1k za/ nog gauw
cen jurk in m aka ere flansen (I'e-DbI), 1k
za/ nog even eon foeke in mckaar flansen

(Sz), Die man kan aorig praotcn, hij wet
mennig verha c/tien in mekacr to flansen
(Op), Wij'mc do /iendc [waslijn] effen an
mekeer Manson (Obk)

gemeen, krengaehtig vrouwspersoon, oak
wel: een erg ondeugend kind (Np), spar.
oak positief, nI. van bijdehand, pittig
vrouwspersoon (Ste) of kind (Nt); oak
gezegd van een vrouw die het met elke
man wel wil aanleggen (spar. WS): Wat is
me dat ecn fladde, ic zo//en zo vcrgricmen
(Obk), Smcrijc -fladde, dat lap ie mij n/ct
weer (Wol), ecn fladde van con vrommcs
(Nbk), ... van con wicf (Dfo, Dhau), Gao
daor mar niet aachteran, Ft is eon fladde
van ccii meid (Dho) 5. smerig vrouws-

flaanser (Nw) de; -s; -tien ['flä:sr] 1.
iemand die er maar wat been kletst
flabhe (Nt) de ['flaba] I. groene massa van persoon die het gezin niet goed verzorgt,
bep. door elkaar groeiende waterplanten de boel niet sehoon houdt en niet met het
die op het water drijven
geld overweg kan (Nbk): con fladde van
flabberig (01-NI) bn.; -er; -st [flaborox, ccn wicf(Nbk), vandaar D'r is gicn fladde
...bpx] 1. met een enigszins ziekelijke an ge/egcn an c/at vrommes het is bar en
gelaatskleur of gelaatsuitdrukking d'r flab- boos zo smerig als ze is, zo weinig
bong uut zion (01-NI)
zorgzaam voor haar huishouding (Nbk)
fladde Ookflarre (Ste; bet. 2, 3: Nbk, bet. fladdegien (Nw) et; fladdegies [flaoxin]
4: Dfo, Nbk, Op, bet. 1: Sz) de; -n; -glen 1. klelne Sac/dc, z. aldaar 2. sehilfertje
['flao/'flaro] 1. rafelige strook, stuk (Nw) D'r mist ecn fladdegicn van et
afgescheurde stof, loshangend of afge- g/assicn of (Nw)
scheurd slap stuk Doe die brook toch wit, fladdegoed (Bu, Dm1) Oak flarregoed
do fladden hangcn d'r ja bi5 (Nbk), D'r (Dm1) et ['flaagut/...r...] I. dun, niet erg
hangt zoo n fladde an ct /aekcn, dat schcur sterk weefsel Dat fladdegoed is zo dunne,
ik d'rmar of(Obk), Die fur/c kuj'mar bcter ic kun dr Berkoop dour zicn /iggen (Bu)

fladderachtig - flapkörf
fladderacbtig (Nbk) bn.; -er, -st ['fladr
axtox] 1. niet stork, stevig, zodat het aan
fladderen doet denken Et is fladderacbtige
rommel (Nbk)
fladderak de [flada'rak] 1. niet zo sterke
brandewijn met citroen en suiker, eertijds
vaak gedronken door vrouwen, fladderak
Beppe luste graeg ten fladderakkien ( Ld),
AJ' niet eon ecbte drinker binnen, dan
neem it ten fladderakkien, dat is war
lichter on ok nog lekkcrder! (Nw) *
(schertsend, met woordspeling op fladderak) Doe mi5 mar ten betien fladden om
'tjak (Nbk) 2. z. fladderakkien
fladderakkien Ook fladderak (Bdie) et,
do (bij fladderak); fladderakkies [flath
'rak(in)] 1. drinkglaasje met fladderak Goof
mi eerst mar ten fladderakkien, dan kuj'
mi latter nag we] een k/aortien schinken
(Dfo), 1k lusse graeg eon fladderalc (Bdie)
fladderen zw. ww.; onoverg.; fladderde,
hot/is (bet. 1) fladderd ['fladfQ] 1. fladderend vliegen 2. wapperende bewegingen
maken van vlaggen, linten, wasgoed e.d. 3.
gezegd van eon bep. gewaarwording bij
vermoeidheid of bij eon te vermoeden
gebrek aan hot geziehtsvermogen (Ste),
vgl. As do ogenje fladderen, dan vligje
war veur de ogen langes, teineensen, dat
gevuulbef.. (Ste)
fladderig (Nbk) ['fladçox] - fladderig: met
rafels, flarden Et begint to raffelen, et
wodt war fladderig (Nbk)
flacter (Nbk, Ste) Oak flater (Ld, Nbk)
do; -s; -tien ['flc:trI ... a: ... ] i. klap (Ste)
Za'kje ten flaetergeven?(Ste) 2. flater,
blunder ten flatter slaon blunderen, een
slechte beurt maken (Ld, Nbk)
flair (spor.) de [flc:3r] 1. het vermogen om
zich hoegenaamd niets van belemmerende
faktoren aan te trekken, am zich ergens
doorheen to slaan Ze s/tug hour d'r mit ten
protte flair deurhenne (Nbk)
flakkeren ['flakrn] - flakkeren
flambaer(e) (Ste) de; ...baeren [flam'
bc:or(o)] 1. deftige, grate, donkergrijze of
zwarte hoed door mannen gedragen, flambard
flamingo (Nbk) [fla'miqgo:} - flamingo,
rd. bep. vogel, oak: flamingoplant
flanel z. flenel
flanellen z. flenellen
flaneisteek (Bu, Nbk, Np) [...'n...] - fla-

neisteek
flaneren (k: Ste) zw. ww.; onoverg.;
flaneerde, het flaneerd [fla'nt:ar] 1. trots
stappen Zie ham daor esflaneren! (k: Ste)
flank z. flaank
flansen z. flaansen
flap I (verspr.) do; -pen; -pien [flap] 1.
klap (Nw, Obk) Daor krceg hiy dan een
flap van om dekop(Obk), Hi) gaf'm daor
ienejong, die flap kwam an, beur! (Nw) 2.
flappend geluid, flappende beweging
(verspr.) Do deure vleug mit ten flap
dichte (Nbk)
flap II tw. (b) [flap] 1. flap, ter nabootsing
van flappend geluid of korte beweging
dot zaa 'k mien end twit oorties omhogens
komrnen, en flap, ok drekt weer daele gaon
(b)
flapbokse z. flapbroek
flapbroek (Db, Dhau, Ma, Nbk, Nw, Obk,
Op, Ow, Spa, Ste, Wol) Ook flapbokse
(El) do; -en; -ien ['flabruki ... bokso] 1.
klepbroek; ni. bep. brook voor eon man:
met eon kiep (en zonder gulp) die van voron op twee plaatsen met knopen vast zat
Vrooger baj' ok flapbroekon, die nuumden
ze ok we' prissenteerblad ( Ste) 2. bep.
onderbroek voor eon vrouw met een klep
voor en eon klep achter (Nbk) De veurste
flappo van do flapbroek haj' aacbter vaaste
en de aachterflappe veur; aj'naor et busion
gongen, hoefde it a/fiend do aachterflappe
los (Nbk)
flapbrogge (Obk) ['flabrogo] - klapbrug
flapdrol de; - len; ...drollegien ['flabdrol]
1. flapdrol, vent die niets durfI, waar Jo
niet op aan kunt (ook van iemand die niks
terechtbrengt van zijn work (Nbk)) Hr
praot icc/orient naor do bet et is ten grate
flapdrol (S z), Durf it dat niet te doen, dan
bij' ten grate flapdrol (01-NI), Wat eon
dikkt flapdrol (Nbk), Et is mi ten aorie
flapdrol, hew! (Mun)
flapdrolderi'je (Ste) do; -n [flabdrolda
'nje] 1. gepraat (of: zaken) waarje niet op
aan kunt
flaphekke (Obk, Ste) ['f...] - kiaphek
flaphoed do; -en; ...hoetien I'--] 1. flaphoed, hoed met rondo bol en brede, slappe
rand, vooral gedragen tegen do zon De
zunne scbient tel, ik zet de flaphoed mar
on (Dfo, Dho, Obk)
flapkörf (Dfo) de; ...korven; -ien ['f...] 1.
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flapoor - flapwiend
bep. korf (veelal tenon) met klep crop
flapoor de; flaporen; -tien ['F...] 1. ongewoon grote oorschelp (bij mensen, maar
ook biJ konijnen, honden, varkens etc.),
ook gezegd van oorschelp die gaat hangen
en/of groter wordt als gevolg van eon
ontsteking Bij do goboorto had mien
nofien eon flapoor (Db), Die hond her
grote flaporen (Ld), MY hot flaporen as
koolblaoden (Diz) 2. persoon of dier met
ongewoon grote oorschelpen of met afstaande oren, ook als bijnaam: Flapoor
(Obk), Plot Flapoor (Nbk) enz., Eon
Vlaaznso reuzeknien is eon flapoor (Op)
flappe (verspr.) do; -n ['flapa] 1. overhangende sluiting, oversiag, klep die van
voren shift aan een ouderwetse mansbroek;
ook wel aan een ouderwetse vrouwenonderbroek, met een klep aan do voorkant en
een klep aan de achterkant (Nbk) eon
flappe op 'c base (Dhau), Vroegor baddon
do mannon eon brook mit eon flappe of eon
prissenteerblad, as ze dan hoge nood
baddon mossen zo do kn opon losdoon
(Obk, Dfo), Hiy had do flappe van do
brook nog cup ensta on (Dhau) 2. klep,
deurtje met horizontale draaias, voorzetstuk dat om eon horizontale as draait en
vaak wegneembaar is do flappe van do
haoverkiste (Obk), Veur do peerderiepon
zat wel es eon flappe (Db), Do flappe moot
d'r nog your weg (Nbk), Doe deudon zo do
flappe van do waogen dicbte (Mun), Trek
do flappe van do kaasto mar capon, daor
staon do romers we! aacbtor (Diz), Jo
moo'n even do flappe van et peordorio
dichtedoen ( Dhau) 3. kofferdeksej van auto
Wi5' mij do flappe van do auto even
!osdoon? (Dhau, Nbk, Ste) 4. klepdeur
(Op) Ow varkons op te laoden mos do
flappe zo dicbto mogolik togon do deuro
van 't varkonsbokkep!aotst woddon (Op) 5.
flap aan eon boekomslag (aig.), ook één
der beide delen van het boekomslag (spor.)
6. hetz. als ooncfoflapper, z. aldaar (Dfo)
flappen zw. ww.; overg., onoverg.; flapte,
hot/is flapt [flapip] 1. floepen, flappend
slaan, plaatsen, gooicn, leggen As do
wiond argons onder flapt, kan dat ommoslaon (Ste), Die mooze flapto nog not
uut et vaiogion (Mun), argons war tusson
flappen (Ma), argens eon stok asfalt over
flappen (Np), (over het bikkelspel:) Dan

wodt do ballo opgooid en intiod dat die
ombogens gong on weer omlogons kwarn,
woddon do vier bikkols op 'o grond flapt
(n: Ni), Flap ot d'r mar uut! zeg het maar,
maak van Jo hart geen moordkuil (Obk), zo
ook Th3 flapt ailos d'r uut hij zegt alles zo
maar zonder zich in acht to nemen, zonder
zich af to vragen of hij dat wel kan zeggen
(Np, 01-NI, Nbk) 2. met bep. netten
eenden, ganzen, vlinders e.d. vangen (Nt,
01-Ni, Obk) Wiy konnon wel eon man die
wilstors flapt (Nt)
flapperd (Np) de; -s ['flap1t] 1. miskraam
flapperen zw. ww.; onoverg.; flapperde,
hot flapperd ['flapp] 1. flappende bewegingen maken, wapperen Sommige
moonskon kim mit do oron flapperen,
bonnen kun ot gewoldig best (Nw), Die
vent is zoe'n komiok, hiy Ilappert ok nog
mit do oron (Sz), Et poordflappordo mit do
oron (Dfo), Ft wiit zo, or wasgood kanje
wel kopot flapporen (Nbk), Do vlaggon
staon to flapporen in do wiend (Ow), Hi
liogt go, dat do oron him an do kop
flapporen (Obk), Garnet was zo bange, dat
ethemdflapperdo 'in vow- 't gat (Mun) 2.
scherp luisteren: gezegd van kinderen die
extra nieuwsgicrig zijn omdat ze iets niet
mogen horen, ook wel van ouderen of
kinderen wanneer hetgeen verteld wordt
zeer opmerkelijk is en evt. niet geloofd
zou moeten worden (alg.), in Kloinjongon
die good luusteren, zitton mit do oron to
Ilapporen (Nbk), Kionder luustoron soms
zo dat bear de oorties flapporen, tomeonson
as ze et nog niet how-on mougen (Dfo), Do
own die flapporen 'in van do praot die as
hijheurthij vindt het opzienbarend wat hij
hoort (Nbk, Pe-Dbl, Ste), Dat hob ik nag
niot corder board, ik alt mit do oron to
flapporon id. (Wol), Doe ik dat hew-do,
flapporden miY de oron an 't beufd id. (El,
Ma, 0p, Spa), ...an do kop id. (El, Ma, Op,
Spa)
flappersnet (Np) et; -ten; -tien [flaprsnct]
1. net met behulp waarvan men vogels
flapt
flaptekst (1) - flaptekst, tekst op of bestemd voor eon boekomslag
flapuut do; flaputen; flaputien [fla'pyt] 1.
flapuit Vortol ot mar niot voordor, want et
is eon flapuut (Nbk)
flapwiend (Obk) do; ...wienen; ...wientien

-40-

flarre - flauw
['flapwint] 1. af'wisselend zwakke en
krachtige wind, windvlaag, dwarrelwind
(Obk)
flarre z. fladde
flarregoed z. fladdegoed
flash-back (1) [flezj'bek] - flash-back
flat de; -ten; -tien [fl€t] 1. flatgebouw Eon
stad daor kommen wij niet, een flat is een
kzvus (bI) 2. woning in flatgebouw
flater z. flaeter
flatgebouw - flatgebouw
flats (Nbk) Ook flassig (Ste) In.; -er
[flats/'flatsox] 1. niet vers en stevig meer,
haast eon begin van bederf vertonend, met
name van vlees voor konsumptie of van
groente flats Weis (Nbk), Boeremoes in de
winter dat to lange staot kan flatsig wodden (Ste)
flatsig z. flats
flatsni'j (Ste) do ['flat...] 1. natte sneouw
flatte do; -n; flattien ['flab] 1. regenbui,
grote hoeveelheid regen of grote hoeveelheid water anderszins D'r is een hiele
flatte waeter kommen (Nbk), eon flatte
rogen (b: Im), eon beste flatte waeter(Ste),
Wij waeron nog mar krek onderweg of we
kregen eon dikkc flatte op 'o kop (Op),
Daor in 't westen zit can dikke flatte an de
Jocht (Obk), Gauw at goad van do Jionde
[waslijn], Mr komt can diklco flatte an zo
et liokt (Sz), eon flatte waeter in do koldor
(Nw, Ste) 2. flat, nI. platte, slappe hoop
uitwerpselen, voornamelijk gezegd inzake
koeien (spor. ook inzake katten, kippen
(Nw), vogels (Spa, Ste), spreouwen (Db)
en honden (Ste) 3. slappe, platte hoop
anderszins (verspr. WS) Die taarto was we]
goedkoop, mar 't was ok mar een flatte
(Op), t Is iene flatte wodden bijv. gezegd
van een cake die mislukt is en nit elkaar
gevallen is (Bdie, Ste), Die pudding is eon
aorigc platte flatte wodden (01-NI), Wat
J,gt d'r toch eon aorigo flatto op dat bod
(Spa) 4. kleine Iaag, flinke, platte klodder
van gemorst eten Daor Jig eon besto flatte
(Ste), 1k kreog eon flatto pudding over rnij
henno dat et niet mooi meer was (Dfo)
flatten (Ld, Nbk, Nw) zw. ww.; overg.,
onoverg.; flatte, is (bet. 1)/het flat ['flati]
1. (onoverg.) met grote spatters kletsen,
golvend over eon rand gaan (Ld, Nbk) Dc
stront flat over de strontbak (Ld), Et
waeter is over de geuten fiat (Nbk), Do

regen het ma tool, tegen de ra em en flat
(Nbk) 2. kliederen, spattend knoelen (Nw)
't Is eon proezord in 't scboonmaeken, ze
flat d'r hour zels hielemaoJe onder (Nw)
flatterig (OS, flu, Dho, Nw, Ste) bn.; -er,
-st ['flatpx, ..4arax] 1. (gezegd van
pudding, rijst enz.) in kleine, slappe delen
samenklevend of uiteenvallend (Db, Dho,
Ma, Nw, Ste) Die pudding is slim flatterig
(Dho), De brij was vandaege slim flatterig
(Db), Dat ctcn is zo flatterig, d'r is tevule
waeter biy daon (Nw) 2. nat, slap en
samenklevend, vaak gezegd van lang gras
(OS, flu) Dat was yule lekkerder as dat
natte flatter,jc grös bi do haast (Nbk),
flatterig haorvlashaar (flu) 3. niet vers en
stevig meer, met name van vlees voor
konsumptie, ook van bloemen, planten:
verwelkt flatterig vleis (Nbk), Doe die
bloom on mar vot, die bin flatterig (Nbk) 4.
(van hot weer) vochtig en benauwd (flu)
flattien et; flatties ['fla%in] 1. kleine flatte,
z. aldaar 2. dun plakje kaas (Nbk)
flauw In., bw.; -or, -st [fb:M] 1. onvoldoende gezouten of gekmid, to weinig
pittig, gekruid smakend Et eten is flauw
(Wol), Do soop is flauw (Ste), Dc eoipols
bin flauw (Ow), flauwo bonen (Dhau), eon
flauwo smack in do mond bobbon (Nbk) 2.
eon flauw, slap gevoel hebbend Is d'r nog
wat oton? 1k bin zo flauw (hi do buud)
(Nbk, Np), ...een bietien flauw eon beetje
flauw (Bdie), 1k moat eerst war eten, want
ik worro zo flauw (Sz), oen flauwo biet
enig eten dat her slappe gevoel of het
gevoel van niet geheel verzadigd zijn, kan
wegnemen (Dho, Ma, Nbk, Obk): 1k wol
nog we] even can flauwo biot bebben
(Nbk), ook aaneen (z. flauwbiet), 20 flauw
as can luus een erg flauw gevoel hebbend
en daarom iets willende eten (Nbk) 3.
zwak, niet krachtig eon flauw lochien
(Nbk), een flauwo wiond (Diz), een flauwe
klour (El), De buurman was niot rocht
good, hiy kook flauw uut do ogon (Mun),
gien flauw vormoeden bobbcn (Nbk), gien
flauw bogrip hobbon van (spor.): We
hobbon gien flauw begr4o, waor hiy now
weer toehoolt zich bevindt (Op), gien
flauw ideo bebbon van, gien flauw benul
bebbon van in do verste verte geen benul
hebben van (spor., b)- ...omdat hiy gien
flauw benul bet van at hoogsto in eon
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flauwbiet - fiend
mcenskcicven (b) 4. niet bepaald geestig,
nietszeggend, opmerkingen makend die de
ander flauw vindt ccxi flauwe grap, ccxi
flauwe mop, ccxi flauwe vent, can flauwe
p/spot iemand die alleen maar met flauwe
opmerkingen en grappen komt (OS, Np),
Dat is ccxi flauwc tuttc een aanstellerige
meid (Np), Wat ccxi flauwe bid
aanstellerige, vleierige vrouw (Nbk, Np) of
man (Np), Die kcrc.I hadde ten flauwe
praot (Np), 1k v/en et mar ccxi flauw vcrhaeiticxi (01-Ni), (ook aaneen:) flauwckul,
zo flauw as ccxi iuus (Nbk, Nt) 5. antlers
dan men mag verwachten, kinderaehtig
Now moej' n/ct zo flauw doen, Dat v/en 'k
ccxi flauw antwoord van jow (Nbk), Dat
v/en 1k fiatrn daj' dat n/ct zcgd hcbbcxi
(El), Wat flauw van jow om zo vot tc
lopcxi (Bu) 6. niet scherp gebogen, voornamelijk in ten flauwe bocht 7. bijna
onmachtig, bedwelmd, bewusteloos ais ge
volg van zuurstofgebrek (Db, 01-NI, Wol)
Bi:i waarm weer dan zwemmcn dc visscn
nogal an dc opperviaktc, dan but zc flauw
(Wol), Dc v/s lag flauw In It waetcr
(01-NI), Af' kochelbonen in
•'t wacter
goolen dan koiximen cvenpics lactcr dc
vissexi bovcxi, want dan bin zc flauw (Db,
Wol), 't Kaif is we] flauw, mar hij is nog
niet dood (01-Ni)
fiauwhiet (verspr. OS, Np, Nt, 01-Ni,
Pe-Dbl, Spa, Wol) de ['floMbit] 1. een niet
per se grote hoeveelheid eten die het
siappe gevoel/het gevoel niet genoeg
gegeten te hebben, kan wegnemen P. wol
graeg cen flauwbicthebben (Nbk), Om ccxi
uur of v/crc xicmen we ccxi flauwbict (Spa)
flauweku! Oak niet aaneen geschreven flauwe kul, onzin Al die flauwekul!, 't Is
allcmaole flauwekul, Hool opmit die flauwekul
flauwerd (spor.) ['flDMrt] - flauwerd
flauwerik (spar.) ['fiDMorik, ...Mrlk flauwerik
flauwighied (Nbk) de ['flomoxhit] 1. het
zich flauw voejen 'k Moct even ccxi battelike b/ct hebben, 'k vaal haost omme van
de flauwiibicd (Nbk) 2. het geheel aan
flauw gedrag, flauwe opmerkingen (Nbk)
flauwiteit [floMi'tejt] - flauwiteit: flauwe
opmerking, flauwe grap, oak het maken
van flauwe grappen
flauwvalen - flauwvallen (van personen)

fieenstertlen (Bu, Dfo, Ld) Oak flinslerlien (Dho, Ow) et; ...ties ['fii:stflin/'fltn... ]
1. dun plakje koek, broad e.d. Ze bar dc
bocl baost op, dat wij krcgcxi elk mar ccxi
flccnstcrticn (Dfo), Ic moe 'n et ok pnivcxi
kuxixien, zoc'xi Jllxistcrt/en Is mI n/ks (Dho)
fleer Oak flere (bet. 1: Db, Ma), flieris
(Nbk: bet. 3) de; fleren; -tien ['fluor(a)
/'fli:oris,...as] 1. scheut, iaag vioeistof,
grate spatter, platte iaag van uitwerpseien
ed. (OS, Dho, Np, Nw) 1k krecg can fleer
over dcjassc (Nbk), D 5 zit ccxi fleer op 't
bebaxig een iaae dat erop gespat of
geveegd is (Nbk), Wat Is dat pad smcn,
aj'xi/ct oppasscxi krlcj'zo ccxi fleer modder
in dc klompexi (Obk), D'r zit ccxi grotc
fleer op jc jasse, dat bet die prottcr daon
(Dhau), D'r vleug ccxi fleer stroxit uut de
bak weg (Ei), Wat ccxi dlkkc bujje, 1k
krccg d'r nog ccxi fleer van (Dho), Daor
kwam weer ccxi fleer rcgcn, wij woddexi
klctsxiat (Dfo), D'r koint ccxi fleer wactcr
bly dc giaczcxi langcs (Dho), Vanmiddag
kwam d'r ccxi moo/c fleer hebben we een
flinke bui regen gehad (Dfo), ccxi h/dc
fleer grand een flinke lap (Bu), Mit ccxi
flottc on ccxi fleer bet hiy dat daoxi hij
heeft dat slordig, snei en apperviakkig, met
de Franse slag gedaan (Nbk), 'kBin d'r in
ccxi fleer weer binnen zeer korte tijd (Nw)
2. flinke graep (Nbk) D'r kwam b/er alt/cd
ccxi fleer (kiexider) langes (Nbk) 3. klap
ccxi fleer om de orexi, -om
om de kop (Bdie,
Ow, Sz, Wol) ...axi dc kop (Np), ... veur de
bck (Np), ...veur It gat (Dho, Nbk), over
do hancn (Obk), lenc con fleer vcrkopcxi
een klap geven (Wol), ccxi fleer gcvcn
(Bu, Nbk, Spa), 1k maafcte daor ccxi rare
fleer! ik viei op hoogst ongelukkige wijze
(Spa), Die krccg ok ccxi mallc fleer om de
sxiute hem werd flunk de waarheid gezegd
(Bu) * Ecn flottc cxi ccxi fleer, %- bin d'r zo
weer (Nbk), 'xi Flut cxi ccn fleer... (0th)
fiemen (Edie, Db, Dfo, Dho, Ld, Np, Nw,
Sz) Oak fliemen (Dho, Ste) ['uli:qi:/ ... .....]
- flemen
fiemend (spar.) bn., bw. ['fli:ip:t] 1.
flemend, zoet vleiend
flemer (spar.) Oak fliemer (Dho, Ste),
fliemerd (Ste) ['fli:mç/'flT:mr(t)] - flemer,
mooiprater, v!eier Wat 'xi flicmcrd! (Ste)
fiendertien z. flinter
fiend (Nbk, b: Im) Oak fiane! (Nbk) et
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flenellen - flessedoppe
[ula'ncl/ula'ncl] 1. flanellen stof con pyama
van flame! (Nbk)
flenellen (Nbk, 1, b: Im) Ook flanellen
(Nbk, Op) bn.; attr. [fla'ncli)Jfla...] 1. van
flanel ccii flanellen pyanna (Nbk)
flengen (Diz) onbep. w. ['ficI):] 1. in elkaar
kruipen van stoffen in monaandor flongen
(Diz)
flens (Nbk, 01-NI) Ookflenze (Nbk) de;
flenzen; -ien [flcns/'flEnz} 1. flens, opstaande rand, ring aan het buiteneind van
de naaf van het wagenwiel (01-NI) 2.
stukje ijzer dat door de dop gestoken werd
die voor de as van de wagen zat (Nbk)
flensien (Sz) ['flensin] - flensje
tlenze z. lens
here z. fleer
h'leren zw. ww.; onoverg.; fleerde, bet/is
(bet. 2) fleerd ['flt:arn] 1. slaan (door mens
of dier) Jo moe'n dat kiond niot zo om do
oron floron (Db), d'r op fleron er hard op
slaan, beuken (Np), ook iemand flunk de
waarheid zeggen (Np) 2. vallend slaan
(Dhau, El, Nbk, Sz) Et bert d'r over, do
wiondgoost over et laandbonno gezegd als
het regent en de harde wind de regen doet
slaan (Dhau), zo ook Do rogen bert togon
do ruton (El, Sz), Hij floordo d'r zo mar
henno viel zomaar hard neer (Sz, Nbk), zo
ook my is met holomaol in orde, hij kon
d'r soms zo mar benne boron (Sz),
(onpers.) D'r kan zo mar eon bujjo op
kommen drioven, on dan floort et d'r zo
mar honne begint bet heel hard te regenen
(Nbk) 3. zich zeer snel verplaatsen (Np)
Hi5 floort d'r over (Np)
fleseupener z. bossoBuponer
flesse de; -n; flessien ['flcso] 1. fles, ni.
voor her bewaren van vloeistof, vaak ter
aanduiding van een fles met sterke drank
eon litorso flosso (Sz), eon flosso fladdorak
(Ld), Zot die bloomon mar even in eon
flosso in een fles, met de funktie van vaas
(Nbk), zo ook Zo zotton do bloomen op do
flosso ze steken ze in een fles, met de
funktie van vaas (Obk, Pe-Dbl), et kiend
an do flosso be/then voeden met melk
anders dan moedermelk, met behuip van
een zuigfles, zo ook Eon protto kiendor bin
togonwoordig niot an do bosE mar an do
flosso (vo, Obk), Hof' flog (we!) wat in do
flesso? heb je nog een glaasje (sterke
drank) voor me, Thi hooft tovulo van do

bosso hij drinkt teveel (Np), D'r zit nog
eon stattion in do flesso nog een restje,
meestal van sterke drank (Dho), Wat do
draank botroft, kricgon 1,15 oons do flesson
lange hour pat niot we nuttigen nogal wat
alkolholische drank(en) (Nw), We gaon
niot corder naor buus of do flosso moot
bog wozon de drankfles moet leeg zijn,
dan pas gaan we naar huis (Op), do flosso
(op)haolon een fles met sterke drank halen
(01-Ni, b), eon flossion ... id. (Ste), mit do
flosso op 'o lappon kommon de drankfles
halen en daaruit wilien inschenken (Obk),
Do flesso moot nog mar even op 'o taofob
laten we de drankfles halen en insehenken
(Dhau), We gongon tot do flosso met name:
die met sterke drank (Dhau), Aj' aachtor et
stuur wiion, dam hoj' goliok, daj' van do
flosso o blievon dat j e geen sterke drank
gebruikt (b), Moorstal had hij eon flossion
mitsmokkeld en pimp dde dat al/ionig
stillogies op (Obk), mit do bosso in do
bindorbuso ]open een fles met sterke drank
in de binnenzak hebben (b, Nbk, Nw), my
is aorig an do flosso hij is flunk aan de
sterke drank (Db, Ste), Dat boost was an do
flosso is eerst m.b.v. een fles gevoerd
(Nw), my gaot mit do flosse op boddo is
doorlopend aan de sterke drank (Spa), Hzy
Just graog wat uut do flosso lust graag
sterke drank (Nbk, Op), vow lone wat in
do bosse hobbon iemand (thuis) een borrel
willlen aanbieden (I), op '0 flosso gaon
failliet gaan (OS, Diz, Np), on do flosso
gaon id. (Dhau), zo dicbt as con flesso
(Dia, Mun) 2. de hoeveelheid die in een
fles gaat, de inhoud van een fles We
badden do eulie op, mar wi5 hebbon gauw
eon bosso baold (Nw), Do bosso
eigongemaekto droovosap smaekto mar
lokkor (Nt) * Jo moe'n do boor nooit
allionig laoton mit do flosso on mit do
maogd (Np), Jo lain eon korel... (Np)
hiessebak (Pe-DbI) de; -ken ['flesabak] 1.
gootsteen waarin men flessen schoonmaakt
door ze te spoelen Do mobkboor die in
Peporge togonovor oons woondo, spooldo
do smorigo floss on in do bossobak
(Pe-Dbl)
flessebier (spot.) - flessebier
flessebossel (Nbk) - flesseborstel
flessedoppe (Db, Nw, Op) de; -n; ...doppien ['flesadopa] 1. dop van een fles
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flessedreger - fleweelmesjester
flessedreger (Spa) - flessendrager
flesseupencr (verspr.) Ook fleseupener
(verspr.) ['flcsoA:plpor, •..ponr} - tiesopener
flessegas (Nbk) - flessegas
flessegeld (Wol) et ['flesoxcit] 1. her ontvangen of to ontvangen statiegeid op tiesSen
tiesseglas (Nbk) et ['fl€sgias] 1. flessoglas, met name scherven van een kapotte
ties Daonk d'r omme, daor hgt allcmaol
flosseglas (Nbk)
flessehals - flessehais
flessehoolder (spor.) - flessehouder
flessekiend (Obk) - fleskind
flessekrahber (Db, Nbk) do; -s; -tien
['f1cskrabç] 1. krabber waarmee men de
iaatste restjes uit een fles via, yoghurt e.d.
haait
flessekurke (Db) - fleskurk
flesselikker (Nbk) do; -s; -tien ['f...hk1} 1.
hetz. ais flessokrabbcr, z. aidaar
flessemelk (spor.) - flessemoik, ni. meik
die in een ties wordt verkocht
flesseraeger (Db, Nbk) de; -s; -tien
['fiesarc:g] 1. enigszins geronde en langwerpige borstel waarmee men flessen
schoonmaakt bij de afwas
flesserak z. flessorok
flesserek Ook flesserak (Dfo, Ma, Np,
Nw) ['flcsorekl...rak] - flessenrok
flesseschoonmaeker (Nw) do; -s; -tien
['flesa...] 1. krabber waarmee men do restjes via, yoghurt etc. uit do ties haalt Do
flosses eboonma okor, dat is dat halve
maontion an die lange stacl (Nw)
flessespoeler (Nw, Op. Pe-Dbi) ['tie
saspu(:)ir] - flessonspoeier Do melkboer
die togonover oons woondo spooldo do
smorigo flossen in do flessobak; daor had
hij soms ok eon Jongien (eon flessospooler) your, dat d'r dan eon cention of
wat your brag, want zok moo] waark vun
bij otzolsniot(Pe- Dbi)
flessetrekker (spor.) - oplichter: flessontrekkerflessetrekkeri'je (Bdie) [flesatrcko'rtj,
- flessentrekkerij
flessewacter (Nbk) at ['f..] 1. storke drank
1k lusso we] war flessowaeter (Nbk)
flessewipper (spor.) de; -5; -tien ['L..] 1.
flesopenor waarmee men do dop van eon
ties kan wippen

flesvol de, at ['flesfol] 1. de hoeveelheid
die in eon fles gaat Jo baolon 't now bi5 It
flesvol, mar vrooger vaoks biy do dikkop
of biY et kruukvol (Obk), Hael even eon
flesvol uut do koldor! (Ste)
flets (verspr.) In., bw.; - er [flets] 1. met
een ongezonde, bloke gelaatskleur (spor.)
d'r lets uut zion (spor.) 2. dof, niet holder
(verspr.) Hi7 kikt zo lets uut do ogen
(Nbk), It konnon we] zion dat bij niet
dougde, zion ogon stonnon zo bol on zo
lots (Op), flotso kleuron 3. veriopt (spor.)
Die bloomen staon d'r zo Dots bi5 (Nbk)
fletshied (Nbk) Voor -heid z. -hied fletshoid
fleur do [f]A:ar] 1. vroiijke, piezierige
stemming do voile flour van do vourJaorsdrokto (I), Doe trek as oons on gao do
netuw- in, dat gel Jo zoe'n flour (Nbk),
Lioties die goven do moonsken toch flour
(.) (bi), Do flour is d'r uut het (vrolijke)
enthousiasmo is weg (van eon persoon), de
glans is eraf (van een handeiing, opzot,
onderneming) (Nbk, Ste) 2. verfrissend,
verlevendigend karakter (spor.) Dat niyo
bebang mit die bloemegies gel wat flour
an do woonkaemer (Nbk), Wat oen dooio
bool is 04 d'r zit niks gion flour in (Nw) 3.
bloeiend bestaan (Obk), in Do gimmostiek
zat good in do flour (s) 4. in Hijis nog in
do flour van Zion ]even in de bioei (Nbk)
fleurig bn., bw.; -er, -St ['flA:arax] 1.
opgewekt, biijmoedig Zo bin altied lioko
flourig on opgeruumd (Nbk), Et was oon
flourjg stol; aorie moonskon zo op 't
oorste gozicht (v), Oons buurmaegion her
altiod eon fleuri zin (Db, Wol) 2. fris,
vroiijk en lovendig aandoend Et is ailomaolo lieko bunk on holder (Nbk), Eon
meziekkörps op eon dorpsfoost dot bunk
an (Obk), Do bloemon bluuien zo fleurig
(El), eon bunk lotion, eon flew-ike ooldo
man, eon fleurig staoltion een mooie,
heldere stof (El), We beginnen vanaovond
mar fleunig op (Ow)
fleurighied (Nbk, vo) do ['f..] 1. opgewektheid, blijmoedigheid Veul flourijhied
was d'r niet bij (vo), Zo was ion on at
flounighied (Nbk)
tieweel z. be wici
fleweelmasister z. be weolm osjeste.r
fleweelmasisters z. lb weelmesfesters
fleweelmesjester (Nw, Obk, Ste) Ook
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fleweelmesjesters - flikken
fleweelmasister (Nw) et [fla'wt:lmosjest1
/ ... mastst] 1. bep. type manchester, ni.
gelijk fluweel, zonder ribbeltjes
fleweelmesjesters (Obk, Ste) Ook ftcweelmasjsters (Nw) bn.; attr. [fla'wt:l
mQsj€strs/..maststrs} 1. van bep. type
manchester, nI. gelijk fluweel, bijna zonder
ribbeltjes It zion 't nog wol es gauw, die
mooie fit woolmasistorso pakkon, prachtig
hour (Nw)
flewelen z. fiowiolon
flewiel (OS, Bu, Np, Nt) Ook ferwiel
(Np), fluweel (Dho, Mun, 01-NI, Op,
Pe-Dbl, Spa, Sz), fleweel (Bdie, Db, Diz,
Nw, Ste, Wol) et [flo'wi(:)I/fr...,
fa.../fly'wi:I/...] 1. bep. stof: fluweel Th)' is
een eon voudig kereltien, mar zie niet hoot,
pas op, zie lop a/tied in flawed (Sz), op
flawed zitten op fluweel zitten (fig.; El,
Nbk), ook: een goede kans maken om te
winnen ( El), oak as op fluwool zitten (als)
op fluweel zitten, ook fig. (01-NI), zo
zaachto as fiewiol (Np)
flewielachtig - fluweelachtig
flewielen (OS, Bu, Np, Nt) Ookferwielen
(Np), fluwelen (Dho, Mun, 01-NI, Op,
Pe-Dbl, Spa, Sz),ftewelen (Bdie, Db, Diz,
Nw, Ste, Wol) bn.; attr. [ ... In] 1. van
fluweel Ho/fe fiewielon jurk baost klaor?
(Nbk), Vroegor baj' ten bait flewiolen
jurken, en dan waj' nettios (Dfo), Aj' fitwiolen stoP kn4open mooten, wil 't graeg
vorglioden (Db)
flewielig (Nbk) bn.; -er, -st [fI'wi:lox] 1.
fluweelachtig
flieber (Bu, Ma, Nbk, Np, Op) de; -s;
-tien ['flibr] 1. kwijl, spuug, speeksel, of
sliert daarvan Do flieber drool him uut do
mond, bij do kin daoio (Bu), Hij kwitsto
[spuwde] do flieber over do grond (Nbk)
flieberd (Nbk) de; -s ['flibtJ 1. iemand
die zijn spuug ongekontroleerd Iangs de
mond laat Iopen, die steeds met speeksel
spuugt
flieberen zw. ww.; onoverg.; flieberde, het
flieberd ['flibj-i7] I. (ook onpers.) zijn
spuug ongekontroleerd langs de mond laten
lopen, met speeksel spugen Et fliobordo
him bij do mond daolo (Nbk)
fliemen z. flomon
fliemer z. flomor
fliemerd z. flemer
fliepen (Nbk) Ook fliepken (Nbk), fliep-

keren (Nbk) zw. ww., overg., onoverg.;
fliepte, het fliept ['flipip/'flipIq]/'f1ipkçi] 1.
spugen bij het kauwen, pruimen van tabak,
soms ook mimer: kwijlen, kwijl spugen
fliepken z. fliopen
fliepker (Nbk) de; -s ['flipkr] 1. kwispedoor
fliepkeren z. fliopon
flierefluiten (spor.) [fli:oroflirjtii] - fluerefluiten
flierefluiter (spor.) [...jtç] - flierefluiter
flieris z. fleer
flik de; -ken; -kien [flik] 1. kiap Fasterop,
oers kriej' eon flik your 't gat! (Nbk), ten
flik om de oren, ieno eon fl/k verkopen een
Hap ge%en, ...govoix Higalhim ten 111k
an do kop (Sz), Za'kjo ten flik year do
brook gevon? (Diz), eon flik kriogon 2.
tabletvormig chocolaatje, z. fiikkion sFh
flak, fiaandor/Ik tent on dan ½ aandor,
van do ion naor do aander tekst van een
aftelrijmpje (Db, Dfo), zonder speciale
betekenis, ook inzake een pak voor z'n
broek krijgen (Iett.) of mogelijk met
seksuele associaties: F/i/c flak, flaander
IVan de ione bill' op d' aander (Diz, Op.
Ow), ...van at iono bion op 't aandor (Obk),
do bienon van mekaander (Nbk)
flikflaaien z. fiikflooion
flikflooideri'je (Mun, Np, v) de; -n [Rik
flo:ojdo'rtja/...dç...] 1. het geflikflooi As
hi dat aarme maogion mit flikfiooideri5en
bij him in do iappebakpraot het (...) nl. in
bed (v)
flikflooien Ook flikftaaien (Nbk) ['flik
flo:ojnJ...a:...] - flikflooien
flikflooicr de; -5; -tien ['fltkflo:ajç, ...jar]
1. iemand die flikflooit le bin me ok eon
ooldo fiikflooier, hear.', War eon akeliko
fiildlooier! (Spa)
flikken zw. ww.; overg.; flikte, het flikt
['flik] I. viot uitvoeren, leveren, niet
zelden in ongunstige zin Dat bobbon we
mar even mooi flikt geleverd, voor elkaar
gekregen (Ste, Wol), Dat kawwo in ion
koor flikken in één keer afwerken (Np),
Dat hethij me flikt dat heeft hij me geleverd (Ste), Dat bet biy 'in knap fiikt
[goed gedaan], mar et is niet cer/ik gaon
(El), Dat mooj' me niot wear flikken leveren, uithalen (Nbk, Spa), Dat moej' es
flikken! je waagt het niet dat te doen!
(Spa), zo ook Dat flik iemi5niot!id. (Nt),
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flikker - flinter
A Ye ontdekke, wie dit Eli/ct bet... (b),
Hooveul zoien ze al wel met pa/ct bebben
die ctzeldo keunsien perboerd badden to
fihickenuit to halen (v) 2. herstellen, lappen
(Mun, Op, Sz) ...dan flikkcn we d'r flog
mar even eon lappe op (Sz), Kim Ic m15
con paer hakken onder de schoenen
llikkon, scboemaekor? (Mun), Schoenen
laul ok Eli/ct woddon (Op)
flikker (Dho, Nbk, Ow) de; -5; -tien
['fltkr] 1. kiap Za'kjc cen flikker om de
oren geven?(Dho), glen fliLtcrniets, geen
zier (Nbk, Dho, Ow): Ze geven gion
Eli/deer om mekere (Dho), We vunnen d'r
glen flikker an (Ow) 2. homoseksuele man
(spor.)
flikkeren zw. ww.; overg., onoverg.; flikkerde, het/is (bet. 2) flikkerd ['fltkcuj I.
(onoverg.) flikkeren, nI. van licht Hool
tocb op mit die laampe to flikkeren (Wol),
Do tillevisie flikkcrt ok we! es (Nbk), As
de pe/isicauto zo flikkert, zal d'r wel weer
wat wezon (Dhau), Et kan mij soms zo
your do ogon flikkeren (Mun), ...en dan
wollen zion k!aanton eon pottien bier en
eon bone drinken bij do flikiceronde
schien van de koersies in do boom (ba), As
et weer/ocbt kan et ok aorig flikkeren
(Ow), Kick, etflikkertbet weerlicht (Nbk)
2. smijten, op ruwe wijze (laten) vallen 1k
be' mien goolo hod op 'o grond !aoten
flikicoron (Spa), Hiflikkerdo him de doure
uut (Nbk), Hi5 flikkerde van do trappe of
(Nbk), Flikicer mar niet van boven! (Ma),
t Gong raer, hij flikkerde d'r zo bonne
(01-NI), MY flikkerde tegon do grond
(Bdie), Hi7 kreeg zoe'n k!ap, dat hi
mitien kwanj to flik/ceren (Op), mit eon
steentien over et water flikkeren keilen
(Spa)
flikkeri'je (Nbk, bo: Bu, Nw) [fltko'rtjo,
...kç...], in con mooie Ilikkerie eon buitenkansje, eon voordelige zaak, handel
waar men in mime mate on op gemakkelijke wijze aan verdient
flikkering (Nbk) de; -s; flikkerinkien
['fldcort, ...kr... J I. het kort flikkeren van
licht
flikkerloeht - flikker!icht
flikkien Ook fiLl (spor.) et, de (bij 171k);
flikkies ['flikin] 1. tab!etvormig chocoIaatje, flikje Do kiondor krogcn a!lemaole
zoo 57 grote Eli/c mit sukoren spikkels d'r op

(Mun)
flinderknippen z. flintorkniopen
fink I (Np) de; -en; -kien [flu)k] 1. poets,
grap, streek Die kerel bet me daor eon
flunk uuthae!d! (Np), Now bael ie me met
moor van die flinken uut! (Np)
fUnk II bw., bn.; -er, -st I. stork van
karakter, moedig Eon scboe!ojonge hae!dc
eon schoolcmaogien uut 't ies waor diep
waeter onderzat, en dat was /link(Nw),jo
fiji/c bo!en 2. hardwerkend, oppassend,
good zijn best doend Jo bin een flinke
Jongkerol! K!aosien, goof Haann eon peer
nijJaorskookon (b), Ze ston in ondertrouw
mit eon flinke arbeidor U) ...on ze streak
him over T koppiev on prees him dat bi
zo fink was on ? brood a! mit verdiende
your 'tgrotegozin ) 3. groot, heel wat, in
aanzienlijke mate eon Din/c stokgrond, eon
flinke booke !aand, Doe mar eon fink stok
v!ois (Ste), fink wat heel wat: D'rmos we!
fink wat tegonoverstaon (v), Daor bin Jim
Rink wat geld mit kwiet (b), A. had die
dag eon fink mad miid nog jets meer dan
(bo: Dho), Hiy bet eon fink postuur is
lang on stevig gebouwd (Ste), We weren
Rink op 'e tied (Nw, Nbk), MY lout et es
in him ommogaon, doe nog eon peer fluke
baclen stevige trekken, hier: inzake roken
(b), Et hot vannaacbt fink vrouren (Obk),
't Is fink koold (Dho), 't Het fink regend
(Dho), Ze bet fink hour best daon op
schoelo (Dhau), Die meid is flunk uut do
kluten wassen (Diz), Die man is fink op
zion nwnmer zet (Op), I/c was Ft d'r met
mit ions, en ik bebbe zo fink do waorboid
zogd (Sz)
flinkerd (Nbk) de; -s ['flujkrt] 1. flinke
vent, flinke jongen
flinkighied (Nbk) Voor -hejd z. -hied de;
...heden ['flujkoxhit] I. flinkheid Ft Is ion
on a! fun/cighied mit die Jonge (Nbk)
flinstertien z. fleenstertion
flinte (Bu, Dhau, El, Op, Ow, p, b: Im) de;
-n; flintien ['fltnto] 1. stuk keisteen,
veldkei (Ow, p, b: Im) Ft Laand zit vol mit
funten (Ow) 2. oud type geweer (Dhau,
Bu, Op, Ow, p, b: Im, In) Hij nan zien
oolde Elinto van do muir en schout d'r mit
in do locht (Op) 3. voetlijst van een vloer,
plint (El)
flinter (vaak als verkl.) Ook flendertien
(Mun), fill/en (bet. 2: Spa), flit! ertien
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flinterdunne - flitter
(bet. 1: Nbk, Np, Obk, Ow) de; -s; -tien
['flintcPflcndrtinl'flt.tinl'flttrtin] 1. dun
plakje, snipper brood, kook, kaas, pannekoek etc., ook van hout (El), ccii flintertien keze (Nw, Pe-Dbl), Dat flintertien
lus 1k nog we] boven zat (Obk), Gccfmi
dat flittertlen mar (Obk), As 1k pannekoeken ba/rice, mn/c 1k ze good dlkke, die
dunne flhnterties Is me niks (Sz), Zoe'n dun
flintertien kuj' we] in een ho/le koeze
stoppen, 1k beb ze fiever wat dikker van
dunne pannekoek (Obk), Wat flinterties
van pannekoeken beb Ic ba/ct (El), gezegd
indien men maar een flintertien kook
kreeg: 1k mos uutkiekcn, aers beet 1k In
mien doeme (Ste) 2. dun en hard
afgesprongen doe!, scherfjo, schilfertj e
(OS, ZW, Dho, Np, Nw, Spa, Sz) Is 't niet
zunde dat van die mooie vaas een flinter of
mist? (Db), D'r Is een flinter van 't bad of
(Db), Het ze me werachtlg weer die mooie
koeme breufcen, hiy ligt an flinters (Nw),
Doe et koppien vu], s]eug d'r een flinter of
(Ow) 3. dun, tenger vrouwtje (Dfo, Dho,
El, Np, Op) Dat Is ok een ficht flintertien
(Np), een dunne Din ter (Dho)
flinterdunne (Ow, I) bn. [fltntrdAn; aks.
wisselt] 1. heel dun een flinterdunne
pannekoeke (Ow), flinterdunne k]eren (I)
flinterig z. flitterig
flinterknippen (alg., spot. west, van Nw,
Op) Ook flinderknippen (El) zw. ww.;
onoverg.; flinterknipte, het flinterknipt
['flintçkntprpl'fltndç... J 1. feestvieren, de
hort op zijn voor vermaak, weg zijn om
van de leuke dingen to genieten Etjongyolk is vat te flinterkniopen (Np), Hiy is
a/tied bij de streek te flinterkmopen (Dfo)
2. lanterfanten, het werk niet goed
aanpakken, ontspannen bezig zijn met
andere dingen dan het eigenlijke werk Hif
is mar wat an 'tflinterlcnjppen (Nbk), Jan
bet meer zln in flinterkni),pen as om an ?
wark to gaon (Db), d'r veur weg
flinterkrnjapen het werk uit de weg gaan,
negeren, en iets leukers gaan doen (Nbk)
flinterknipper (Ma, Nbk, Np, Ow, bi) de;
-s; -tien ['flintrkntpr] 1. flierefluiter,
iemand die graag het werk uit de weg gaat
en leukere dingen doet (Nbk) Dat is me ok
een flinterkrnjaper van silks (bI)
flintmieger (Nbk) de; -s; -tien ['flint
rni:g] 1. vrouw die hoog zingt, tegen de

hoogste noten aan zingt en daarbij haar
mond niet voldoende open heeft
flipjasse (Obk) ['flipjaso] - slipjas
flippe (Dhau) de; -n; flippien ['flipo] 1.
afliangend deel van hemd of ander kledingstuk een flijope van 't bemd (Dhau)
flippen (Nw) zw. ww.; onoverg.; flipte, is
flipt ['flipip] 1. met eon snolle, glijdende
beweging ontschieten Et fliote m15 uut de
hanen (Nw)
flipperkaaste ['fltprka:st] - flipperkast
flippes ['fltps], in Fhopes telt niet men
mag z'n beurt overdoen bij hot laten ontglippen van do knikker (Nw)
flit z. flitter
flitfiat (Nbk) de; -ten ['flitflat] 1. iemand
die or heel vaak even tusssenuit is (Nbk)
Dat is ok een oo]de flitfiat (Nbk)
flits (verspr.) do; -en; -ion [flits] 1. flitsend schijnsel in cen flits zeor kortstondig
(verspr.) 2. kortstondig beeld dat men in
z'n gedachton ziet, van vroeger of elders,
uit andere situaties F]Itsen weren et, die
beur deur et heuld spoekten (v) 3. één of
enkelo opeenvolgende film- of videobeelden
flitsboge (Db) de; -n ['flidzbo:go] 1. (pijl
en) boog
flitsen zw. ww.; flitste, het flitst ['fli.tsi] 1.
als flitsend licht bewegen De k]inkende,
blinkende slag van et stao] op de iesv]oer
BlEst over de vfakte (ba), ccii flitsend
pergramme een levendig, dynamisch
programma (v)
flitser ['flttsr] - flitser
flitslaampe (1) - flitslamp
flitslocht (I) - flitslicht
flitte(r)snieder (Nbk) de; -s; -tien I'flit
snidrl...trs... ] 1. iemand die steeds te dunne boterhammen snijdt (Nbk)
flitter de ['flit1], in op 'e flitter, ook op 'e
flit (Nbk, 01-NI) en an de flitter (Db, Dfo,
Dhau, Diz, Np, Spa, Sz): er oven tussonuit
voor een visite, voor eon niet echt
noodzakelijke of voor een minder
belangrijke boodschap, voor ontspanning,
(steeds) ondorweg zijn voor diverse aktiviteiten, naar vorsehillende lokaties Die is
a/tied op 'c flitter! (Spa), Thy is op 'e
flitter, mar waor hi) perches is en wanneer
hi)' weer komt, fir weet et niet (Nbk),
Pattie vrouwfuden meugen graeg es effen
op 'e flitter gaon (Obk), Aj' naor 'm toe
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flitteren - flodderen
gaon meuj' we1 onder de middag, want bij
is aaltied op 'e flitter (Nw)
flitteren zw. ww.; onoverg.; flitterde, is
flitterd ['fltt1] 1. er gauw even vandoor
gaan voor een visite, een kleine, niet zo
belangrijke boodschap c.d., druk been en
weer lopen Die Dittert de weg wit (Np),
.d'r zo vaeke even tussenaut (Np), Do
bond Ditterde d'r gauw out (Nbk), 1k zie
nog oonze mem in de bostrokmouwen do
butte uut on in flitteren; daor wodde depot
kookt en dat hulhiel wat in (Obk)
flitterig (Dhau, Dho) Ookflinterig (Obk,
Ste), bn.; -er, -at ['fittçax, ...tr...I'fltn... }
1. erg dun, met name van papier Datpepier is oons to flitterig (Dho)
flitterkonte (Spa) de; -n; ...kontien [flat
konta] 1. iemand die steeds weggaat voor
een praatje of onbelangrijke boodschap
flitterpepier (verspr.) et; - en; - tien
['flit1...] 1. heel dun papier Lochtpostpepier
is ok van dat flitteipepier (Ow), Dat
Ditteipepier meuf' we] eon daegelikse
scliriever your wezen, aanders kriej' d'r
glen letter op (Nw), Vroeger maekten we
vliegers van Ditteipepier (Db, Spa)
flittertien z. flinter
flittesnieden (Nbk) onbep. w. ['flttosnidi]
1. het brood steeds tot (te) dunne
boterhammen snij den
flittien z. .tlinter
fodder de; -s; -tien ['flod1] 1. slons,
vrouw die slordig is in de kieren (Bu, Wol,
p), een thkke Dodder een dikke vrouw
(Np) 2. ietwat slordige maar - of soms
alleen maar - goedmoedige en vrolijke,
vlotte vrouw Die jonge meld is eon aorlEe
Dodder (Nt), It Is we] een vlotte Dodder,
die meld aardig, viot en her niet zo nauw
nemend (Bu), Dat wiefis eon gocie Dodder
(Nt), Et is wat eon Dodder, mar veerder is
et eon best meenske (Ste), eon losse
Dodder vrouw die het niet zo nauw neemt
met wie ze omgaat (Spa) 3. vrouw die dan
weer bij de één en dan weer bij de ander is
voor een praatje of voor een niet direkt
noodzakelijke boodschap (Sz) Dat wuflen
is eon ecbte Dodder (Sz) 4. losbandig
vrouwspersoon (Mun, Ow, Wol) Gao mar
niet aftied mit die Dodder omme, daor
komt niks gien goed uut vot (Mun), eon
wilde Dodder (Wol) 5. in op de Dodder er
even tussenuit zijn, de hort op zijn (Diz,

Nbk, Nt, Nw, Ow): BJ7' de ]aeste tied
nogal es op 'e Dodder? (Nbk), Mien vrouw
bet vanmiddag even op 'e Dodder west (Nt)
6. patroon (bijv. bij de jacht:) Dc Dodders
vliegen Jo om de oren (Dhau), een losse
Dodder De Josse Dodder zit glen schaip th
(Obk), Soldaoten scbieten eerst vaeke mit
losse Dodders (Op), eon losse Dodder ook
wel schertsend gezegd van een wind die
iemand bat (spot.) 7. (vaak verkl.)
versiering aan dameskieren, roesje (El,
Bdie, 01-NI) Dat is eon jurk mit can hoe]
Dodderties (01-Ni) 8. floddermuts (Obk,
Ow)
flodderaclitig (Db, Dfo, Dho, El, Nt, Nw,
Obk, Op, Ow, Ste) ha., bw.; -er, -St
['flod1axtax] 1. zeer frekwent naar anderen
gaand voor een praatje (Dho, Dfo, Nw,
Ow) 2. (van personen) niet standvastig,
wispelturig (Db, El, Obk), ook van een
meisje dat flu eens met de ene en dan weer
met een andere jongen gaat (Nt) Daor kuj'
niet vu]e op an, die is to Dodderachtig
(Obk), Een flodderacbtig meenske, die kuj'
niet vertrouwen, overal over do wider
]%gen to praoten! (Db), Die is we] wat
Dodderacbtig, ze gaot mit a]le wienen mit
(El) 3. (inzake kleding) slordig, niet net
(Ste) Die is Dodderacbtij in de kieren
(Ste)
flodderbokse (Np) de; -n; ..hoksien
['flod1boksa] 1. vlotte en gezellige vrouw
flodderboksem z. slonterboksem
flodderbroek (Nbk) - flodderbroek
flodderen zw. ww.; onoverg.; flodderde,
het/is (niet in bet. 2, 3) flodderd ['flodçifl
1. fladderen Wat Doddert daor now toch
dour do bomen... (Nbk), Die voegeftieskun
nog mar amperan flodderen (Db), Ic kim
we] zien dat dejonge eksters gruuien, want
ze Dodderen a] in 't nust (Nw), (..) enten
die om do boot benne Doddorden (I), As
enten jongen bebben dot et wiefien soms
krek as kan ze niet goed moor v]iegen, dan
tioddert die nog eon betien, om je of te
leiden (Nbk), Do fesaant was anscheuten,
mar Dodderde nog een betien (Nbk),
behalve van eenden en andere (nog slechts
gebrekkig fladderende) vogels ook gezegd
van vlinders 2. te niim zitten van kleren,
waardoor ze een indruk van fladderen
kunnen geven Do k]eren flodderen him om
It ]ief (Nbk), Aanders dan Doddert dat ding
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flodderfeest - flodderkaom
Jo zo your do bienen (v), Et bomd floddorde mjy your It gat (Wol) 3. de
bewegingen van fladderen maken, ook van
in de wind bewegend loof (of van gras of
graan (be: Nw)), vandaar ook: meedoen
met de floralia in Frederjksoord (be: Nw)
Do was bangt an do Jiondo to flodderon
(Dfo), Do kiepon Jeggon gauw, do
karnmon boginnen to floddoron (Nt), Om
die tied moe'n do knoion flodderon, dan
bin zo zo groat dat do wiend d'r dour
strickt dan is het blad zo groot, dat de
wind het blad doet heen en weer gaan, als
het ware doet fladderen (Np) Mit Rodermark.. (id., Ow), Mit Berkopor mark [1
september] moe'n do knolien Iloddoren
(Np, Ste) 4. slordig, to oppervlakkig
werken, zijn taak snel voibrengen zonder
maximale aandacht en interesse Now, bi
flodderdo d'r mar wat dour (Nbk), . .. d'r
deurhonne (Nt), We hobbon niot yule zin,
mar we moo'n oons d'r mar wat dour floddoren (Op), We bin haddo dour or wark
honno flodderd (Nbk, Nw, Np), Hij
floddort d'r mar wat bij Jangos mit zion
work (Ow, Wol, Sz), Th3i floddert d'r wat
in ommo (Dho), Zio floddort d'r hour wol
dour ze doet het work wel even snel, maar
niet bepaald geed en gedegen (Dfo, Ste),
Et floddort d'r aiomaol mar wat henno ze
doen maar wat, ze nemen het daar niet zo
nauw (in dat gezin, dat bedrijf e.d.) (Nbk)
5. spetterend en spattend in of met het
water bezig zijn (Bdie, Mun, Np, Ste), snel
door het water waden (Mun) Die kiondor
bin war in 'twaotoran 'tfloddoren(Bdie),
in bad zitton to fjoddoron (Ste), in et
zwombad zitton to Ijodderon (Ste), Do
musken zitten in It waotor to tloddoron, ze
waskon hour schono (Ste), Vrooger as do
moonskon vorhuzen mooston Jioddordon zo
vaoko dour do vaort, as or wader niot to
bogo was (Mun) 6. snel er tussenuit gaan,
vaak ook: zonder de indruk te willen
wekken dat dat lang zal duren 1k fodder
gauw oven naor J. van do buren toe (Nbk),
Vanmorgon moost ik naor do baickor, i/c
daenk mar niet york/eden, gauw oven in do
werkkloron do dick uut floddoron (Sz), Die
zioJ' nogal es tjoddoren die gaat or graag
eens even tussenuit voor een praatje (Dho),
Somm%o meenskon bin a/tied biy 'tpad to
floddoron (Dhau), DoJougd foddort op 'e

tied do deuro uut gaat 's morgens vlot de
deur nit (Op) 7. nu eens weer gezelligheid,
vriendschap zoekend bij de een, dan weer
bij de ander (Bdie, Ma, Np) Die floddort
ok mar wat benne-on-weer (Np), Dat
maogion floddort wat van do iono naor do
nader gaat nu eons weer met de ene, dan
weer met een andere jongen (Bdie, Ma)
flodderfeest (be: Nw) et; -en ['flodrft:st]
1. floralia (met praalwagens etc.), met
name die gehouden te Frederiksoord
floddergoed (Dhau) et ['flodçgut] 1. dunne,
flodderige stof Wat eon floddono stat? Et
is floddorgood! (Dhau)
flodderhenne (OS, Nw) do; -n; -gien
['flod1hsnJ 1. ietwat slordige vrouw,
vrouw die het huishoudelijk work en de
verzorging (ook van kieding) luchtig opneemt en niet afstandelijk en eigenwijs
doet Dat vrommos nam or niot zo krok, or
was zoo'n fodderhenne (Dfo), Dat vrammes tilt nooit zo zwaor, ' is mar eon
flodderbonne (Db), Dat liokt wol eon aorig
meensko, 't is mar zoo'n floddorhonne
(Obk)
flodderig bn., bw.; -or, -st ['flodçax,
...dorox] 1. to wijd, te dun en slap en
daardoor wapperend, vooral van kiedingstukken, gordijnen Die Jurk is goodkoop,
mar hij is ok verbijr,to floddorig (Sz), It Zit
d'r floddori ammo (Bdie), Die stat; dat is
van dat floddorie good, or is good van
niks, or bangt d'r zo floddorjg ommo (Ste),
uloddorige godionen (El) 2. (van onvast
weer) dmkkend warm en vochtig, waarbij
her gemakkelijk zou kunnen gaan regenen
't Is wat flodderig weer, zo zoo] mit now
on dan wat wiond(Ste), Floddorig weer is
zacht, gruizom weer (Spa) 3. goedmoedig
en de zaken (waaronder de verzorging)
Iuchtig opnemend: van een vrouwspersoon
(Nbk, Np) Dat is eon floddcri wief(Np)
flodderjurk - flodderjurk
flodderkaant (Db, Dhau, Mun) et, de
['flodçkã:nt] 1. onecht kant Jo/cun we/zion
dat ot floddorkaant is (Dhau), Die ondcrrok
hebbon wij vor/cngdmitfloddorkaant(Db)
flodderkamme z. flodderkaom
flodderkaom (OS, Np, Nw, Op, Pe-Dbl)
Ook flodderkaome (Bdie, Diz, El, Ste,
Sz), flodderkanune (Spa) de; -en; -pien
f'flodr ... ] 1. hangende kam bij kip Kiepon
mit flodderka am en bin fleurig on go-
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flodderkaome - floep
woonlik bin et beste leggers (Nw), Eon
Jeghonn bet eon floddcrkaom (Diz, El, Np),
Die baene bet tocb eon mooie floddcrkaom
(Dhau) 2. dubbele kam bij kip (Nbk) Eon
flodderkaom badden pattic: glen lake/dc,
mar con dubbeic kaom (Nbk)
floddcrkaome z. floddcrkaoxn
tiodderkont (Db, Dfo, Ld) Ook fodder konte (El) de; -en; -jell [T...] 1. slordige

hi de Westhoek vroeger do foddermussewasker en -stniekcr (Sz)

flodderrok de; -ken; -kien [T...] I. lange
rok die floddert Di bieJemao/e aacbteran
do zegcwicrwaegen mit een ooJdc barmonika en flodderrakken (ha)

floddertroei (n: NI) de; -en ['flodçtrul] 1.
meisj e dat ongekoncentreerd en slordig
werkt
vrouw (Dfo, El) 2. iemand die altijd weg is flodderwiend (Dfo, El, Mun, Nw, 01-NI)
'Ifs eon echte flodderkont, zc is a/tied vol de; ...wienen; ...wientien ['flodrwint] 1.
(Db, Ld)
positief of negatief ervaren wind die afflodderkonte z. flodderkont
wisselend zwak en een beetje hard is, no
flodderkous z. flodderkouwe
eens weer nit de ene en dan weer uit de
flodderkouse (verspr.) Ook flodderkous andere richting komt, vgl. Eon fodder(spor.) de; -n; ...kousien ['flodfkoMs(a)] 1. wiend is ccii zacbiesc en eon sti/staondc
slordige vrouw K/ted jaw es netties an,
jow wodden ccii flodderkouse (01-NI)

floddermadam de; -men; ...madanimegien
['fIodmadam] 1. vrouw die zich deftig of
modieus voordoet en zich graag opdirkt,
maar verstandelijk of qua stand niets
voorstelt en het eigenlijk niet zo nauw
neemt Et leek nogaf wat, mar 'I was eon
ecbtc floddermadam (Pe- DbI), Dat is ok
ccii aorjgc floddcnrnadarn ( Spa), Ze kay
nag zo hew best docn, et b/i/I eon Hoddcrmadam (Wol), Dat is ccii floddermadaun
hew-, van boven proMc on van onderen
stront(Ste, Eon echtc Jioddermadam, al/es
om 't gal on inks in de buse veel mooje

wiend, ten rustige, /ekkere wiend daor aj'
niet koo/d of waarm biy wodden (Nw), Et
wi/ niks mit et weer, icdcre dag dczeldc
flodderwiend (01-NI), 'I Is hie/emaole niet
koo/d, zoo 57 Josse IIodderwiend (Dfo), Mit
cen flodderwiond is et vacke bujfig weer
(El), Jckunniksopde wiendan, 'tis zoo 'n
fodderwiend (Mun)

flodderzak (Dhau, Np, Spa) de; -ken;
-kien ['flod1sak] 1. iemand die slordig
gekleed is
floep I de; -en; -ien [flup] 1. floepende
beweging, floepend geluid Mit con 11oep
scheut hiy et bo/ in (Nbk), H, wij' even
kommen, want i/c bin bange veur de /Jocp!

kleren maar geen geld (Mun) 2.
Iichtzinnige vrouw (Np)
tioddermusse ['flodrnMso] - floddermuts
(vroeger vaak door de vrouwen zelf ge-

voor het floepend gaan branden van het
gas (Dho) 2. vouw, deuk die or niet best
nit wil en er gemakkelijk weer in floept,
met name van het metaal van een zeis,
haakt (Mun)): fehadden floddermussen mit schop, handzaag, het dak van een auto etc.

slicbte nekken on mit mooie bogen in de (verspr.) D'r zit een floep in de dew-c van
nekke en briede ranen on smaile (Nw), Ic deauto(Diz), con floep in eon hoed (Diz),
hadden floddermussen veur do /icbte rouw Een s/ecbtc zende kan do Hoop in zitten,
on de zwa ore rouw on ic badden dan is or materiao/ nict goed, et is
kaantmussen (Dhau), Dc witte musse b/ikkerii; do Hoop zit ok we/ in ten zagc
kwam eerst op, over de orcn, dan do on in eon ti/zende (Spa)
zwatte, dan et ooriczer, dan do fodder- floep II tw. 1. floep, gezegd van een snelle
musse on aj' do pee an bebben wolfen, en evt. onverwachte beweging of geluid
kwam daor can hoetien bovenop (Bu)
F/oep, or zit dicbte, we lain d'r niet moor
floddermussestrieker (Sz) de; -s; -tien bi (Nw), f/c zat to visken, en inienen was
[1...] 1. degene die de floddermutsen 'tiloep en de dobbcr was vot(Obk), F/ocp
streek Do vrouw van K.B. was in do en de /aampe was uut (El) * Et was Hoop
Westhock vroeger de floddermussestrieker en ik deed ten poop ik liet vlot een wind

(Sz)
floddermussewasker (Sz) de; -s; -tien
[f...waskr] 1. degene die de floddermutsen

(Obk, Op), (gezegd als het varken vlot
bigt, maar veelal algemener, nI. als iets in
een ommezien gebeurt, vlot lukt:) Floop

waste (en streek) Do vrouw van K.B. was

zee de hoer on d'r was weer eon bigge
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floepen - fluit
(Pe- Dbl), zo ook Floep, daor was weer
eon biggo bi5 do motto (Ld), Floop zoo
vaarkon, al weer con bigge (Op), zo oak
Floop Jaanko, al weer eon biggo (Ow),
Floop Trion... (Db), Floep Jantien...
(01-NI, Sz)
floepen zw. ww., onoverg.; floepte, is/hot
(bet. 1) floept ['flupip] 1. een floepend
licht geven en geluid maken bij hot branden of het gaan branden Et /ocbt hot con
keor floop4 mar doe was 't ok gedaon
(Nbk), Do kache] floopt dour do wiond In
do schostlen (01-Ni) 2. floepen, met eon
floepende beweging gaan, glippen Et
mannoglen floepte gauw onder do taofel
(Nbk), 1k floope wol gauw es dour 't glop
van do bego naor do buron (Diz), Ze lain
d'r kirk tussondour floopon (Ow), Die
kiehno Jonge floopto me do douro wit
(01-Ni), Do moos floopto naor 't gat in
(Np), Do wiend floepto om huus (01-NI),
Bi5 et speulon floepen do jongon om do
hooko van or buus (Db), Sloffen bin
makkelik, daor kuJ' zomar in en uut
-floepen (Obk), Et bod floopto me dour do
ban en bonne (Wol), Hij floopt miy van do
vingers (Bdie), Et doksel floopt henne- on- weer op 'epanne, as et oton kookt
(Nbk), Dat kalfion kwam zomar van do koo
floopen (Dhau), Zo Jouten hour eon bult
gold dour do banon floepen lieten zich
ontghppen (Op), eon wiention floepen
laoton eon windje laten gaan (Spa) * Et is
me zoo'n volkion, zee do duvel, doe badde
biy eon krojovol kikkors, doe as hij zo d'r
in haddo, floopton ze d'r not zo baddo weer
uut (Sz)
floks do; -en; -ion [floks] 1. floks Flokson
bin aonllk baastbloomon (Ste)
flonkeren zw. ww.; onoverg.; flonkerde,
hot flonkerd ['floijkpJ 1. flonkeren, ni. van
sterren, steentjes, ogen e.d. Do stoerns
flonkoron an do Jocbt (Nt), War flonkort
dat stientien in dat rinkien mooi (01-Ni),
Et flonkert d'r over (Nt), Do ogen die flonkoron 'm in do kop ni. van lust am to
ondernemen, van ondeugd etc. (Ld, Nbk,
Ste, Spa, Sz), zo ook Do ondougdoflonkert
th tot do ogen uut (Spa, Ld), Somstlodon,
as do zunno in eon mom scbiont, kan et zo
pracbtig flonkeren (Mun)
flop [flop] - flop, nI. mislukking
floppy (1) - floppy

flora de; -'s ['flo:ora] 1. flora 't Is daot
allomaol flora on fauna alles is daar in
overvloed (Dho)
floreenplicht (Dfo) de; -en ['flo(:o)
'rLmphxt] 1. bep. beiasting door hot
plaatseiijke kerkbestuur aan sommige
eigengeërfde boeren opgelegd; waarop
doze belasting precies word geheven en
hoe de - overigens zeer geringe maar Varierende - omvang was vastgesteld, is
thans niet meet bekend; in de tweede heift
van do jaren '70 afgeschaft toen nI. do
Hervormde gemeente van Do Fochtel
samenging met die van Oostorwooldo,
floroenplicbton heffon als hiervoor bedoeld, ni. door de kerk
floreenregister (s) et; -s ['flo(:o)
'ri:rogst] 1. (doorgaans my.) belastingcohier, ...register
floreren [flo'rI:0112] - floreren (fig.)
florissant (spar.) bn., bw.; -or, -st
[flo(:o)ri'sant] 1. voorspoedig, gunstig Et
gaot aiemaolo niet zo florissant mIt him
(Nbk), Et is niet aiomaolo lieke florissant
(Nbk)
flotte Z. flut
flouwen (OS, verspr. WS) zw. ww.;
overg., onoverg.; ulouwde, het flouwd
['floMip, ...AtgjJ] 1. iiegen, vaak als minder
hard opgevat dan liegen: jokken (als
zodanig rneestal tegen/van kinderen), ook
voor de gek houden door opzettelijk iets to
zeggen dat niet zo is Dat bob io flouwd
(Nbk), Daenk d'r omme, zoo oonzo mom
vroogor, Jim mougen niot flouwen! (Obk),
...dat Jii d'r now ok nog om flouwdo (b),
Dat flouw Jo tocb? (Op), As ze oons wat
vertelden, zedon we we]: dat Ron wen ze
zekor (Pe-Dbl)
fluit de [flwjt] 1. diarree, in an do fluit
wozen (Dfo, Dho, Dhau, Ld, Ma, Nbk, Nt,
Obk, Pe-Dbl, Ste): Th3 was vourgoed an
de fluit had behoorlijk last van diarree
(Dfo) 2. in glen fluit niets: d'r gion fluit
om geven er niets am geven, glen fluit
opscbieton veel to langzaam vorderen, niet
opschieten (Op), d'r glen fluit van
bogrlopen, Dat foest was glen fluit an
(verspr.), zo oak d'r glen fluit an vionon
(Dho, Nbk, Pe-Dbl, Sz): We hebbon uut
koffiedrinkon west, mar d'r was me glen
fluit an (Sz), Et kan me glen fluit scbo]en
hot interesseert me niets (Mun, Spa, Wa!),
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finite - flut
Et gaol je glen fluit an (Nbk, 01-NI, Ow), voegelties waor aj' mit in de bos binnen
Die winkel is me niet vu/e, dat is me glen net zo redeneren als de anderen bij wie
fluit weerd (Nbk, Sz) 3. in Ik hebbe d'r de men verkeert, van wie men 't moet hebben
fluit van, dat kan k joe we! vertel/en ik (Nbk) 3. gezegd van met gieren, fluiten in

heb er meet dan genoeg van (Obk, Sz, verband gebrachte diarree van dieren, ook
Mun) 4. in op 'e fluit gaon failliet gaan van mensen (Nw, Ste): As koenen slim
(Db, Dfo, El, Nbk, Obk)
diarree hebben, dan fluit et heur van It gat
fluite de; -n; fluitien ['f1 jta] 1. fluit, (Ste), zo ook: Et fluit 'm d'r of zo is hij
instrument om een fluitsignaal mee to an de diarree (Nw, Ste) 4. (van veel
geven De scheidsrechter hae/de de fluite vogels) maken van zanggeluid Hew- de
uut de Frock (Wol), op cen fluite b/aozen voegels Loch es flu/ten (Nbk) 5. door
2. muziekinstrument, vooral blokfluit of fluiten roepen: Luustert Jim bond wel aj'
dwarsfluit Deuzen vol auto's on moters on him fluiten ? (Nbk), Bij oons fluiten ze cen
mekanodeuzen en poppen on fluiten... (ba), postdoeve (Np), d'r we] naor fluiten kunHij speulde op 'e fluite (Bdie), t Is cen nen: Aj'him wat verkopen, kuj'laeter we]
fluit/en van een cent iets dat heel naor je centen fluiten (Nbk) 6. een wedgemakkelijk gaat (Nbk, Np), zo recht as strijd leiden (en daar een fluit bij
een fluite, cen pracbt om to zien (Nw), Hij gebruiken) Die scheidsrechter fluit zundag
is van koppigheid zo dwas as een fluite vast niet weer! (Nbk) 7. een bep. geluid
(Wol) 3. fabrieksfluit (El, Nw, Pe-Dbl, produceren door een bijenkoningin
Spa) De fluite van Robe gaot (Nw)
wanneer die uit de moerdop is (Ma), hetz.
fluitehoolt (Bu, Db, Dhau, Nbk, Np, Nw, als tuten: Heft gong bij de bi jesta/ liggen
Ste) Ook fluithoolt (Bdie, Ste), fltvities- in 'tgros, dan heurde hij de keuninginne
hoolt (Np, Nt, Nw, Op, WoI), fluitieshout
fluiten (Ma)
(Spa) et ['flmjt(a)ho:lt/...tis...] 1. lijsterbes, fluiter ['flmjtl] - fluiter, nl. iemand die op
het hout van de lijsterbes (met name om een fluit speelt of met z'n lippen fluit
fluitjes van to maken): Fluithoo/t, zo won fluitespeulen (Nbk) Ook fluitspeulen
sapiepen ok we] nuumd (Ste), west. ook (Nbk, Wol) onbep. w. ['flwjt(a)...] 1. op
het hout van de wilg, nl. om fluitjes van to de fluit spelen Hij kan mooi fluitespeumaken, of van de vlier (Nt), Daor in de len (Wol, Nbk)
bos staot fluitehoo/t (Dho)
fluithoolt z. fluitehoolt
fluitehooltboom (Db) Ook fluitehoolten- fluitien et; fluities ['flwjtin] 1. kleine fluit
boom (Np) de; ...bomen; -pien 't Is een fluitien van een cent iets dat heel
['f../...ho:ltn'bo:m] 1. bep. boom: lijsterbes gemakkelijk gaat (Nbk, Np) 2. het kort
fluitehooltenboom z. fluitehooltboom
fluiten (ook als signaal), een kort melofluitekop (Nt) ['flwjtokop], in " Iep, sap, dietje dat men (steeds) fluit (Nbk) Daor
siepen/Wanneer woj' riepen/Hippekop, gaot hij ok weer /anges mit zien fluitien
fluitekop/En wi/ de kop d'r nog niet of/Dan (Nbk)
snied 1k joe de kop of(Nt) in een dreun fluitieshoolt z. fluitehoolt
gezegd of gezongen bij het loskloppen van fluitieshout z. fluitehoolt
de schors bij het maken van een hippe
fluitist (spot.) - fluitist

fluitekruud (verspr.) ['flmjtokryt] - flui- fluitketel - fluitketel
tekruid
fluitkoncert - fluitconcert: het gefluit en
fluiten zw.ww.; overg., onoverg.; fluitte, gejoel dat een menigte laat horen ter afhet fluit ['flmjtn] 1. op een fluit een hoge keuring, met name bij sportwedstrijden
toon laten horen als signaal 2. met behulp fluitsignaal - fluitsignaal
van de lippen een signaal of een wijsje fluitspeulder (1) - fluitspeler
fluiten, met meer of minder melodie De fluitspeulen z. fluitespeu/en
s/aachtersknecht, die aanders fluitte gong flusteren z. fluusteren
nat on k]umerig bij de dick langes (v), on flustervinke z. fluustervinke
e doem fluiten (Sun-Ot), op e vingers flut I (Dfo, Dhau, Np, Nbk, Sz, bl) Ook
fluiten (Nbk), fluiten as cen liestervrolijk flutte (Bdie, Dhau, Dho, Nbk, Obk, 01-NI,
en uitbundig fluiten (Ste), fluiten mit de Ste), flotte (Nbk), flutse (v) de; -ten;
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flut - flutteren
fluttien ['flAt(o)/'floto/'flAtso] 1. een kleine
maar niet onaanzienlijlce hoeveclheid eon
But earpels (Nbk), can Butte melk (Nbk),
Aj' an It maclen binnen stofd'r a/tied can
flutticn van wag (Ste), eon overgob/evan
fluttien (Ste), D'r zit nog can fluttien thin

het bijzonder van thee, koffie in theepot,
koffiekan (verspr., Ste), zo ook Doe mi
nog mar can fluttien schenk mij nog maar
wat koffie (thee e.d.) in (verspr., Ste), D'r
staon eon But dottorb/oemen in at ]aand
(Np), can flutse toeristen (v), Op 'a beide
ston vroegor can But krcupolhoolt (Np),
can Butte waeterin do ke/der(Ste), Die hat
eon mooi fluttien flunk wat geld (Ste) 2.
vloeibare en dunne substantie Die gottenbrij is disso keor mar wat dunno Butte
(Obk), Daor kroeg bi wear een Butte op
de k/eron van water, pap e.d. (Dho) 3. in
Dat dreegt niot best, hi5 hat do But in do

emmerd.L: de (te grote) hoeveelheid water
e.d. schiet in een zeker ritme been en weer,
waarbij het gemakkelijk over de rand plast
(Sz) 4. in op 'a flut wozen er even
tussenuit zijn om een praatje te maken,
vooral naar de buren (Nbk) * 'n Flut en 'ii
fleer, 'k bin d'r zo weer ik ben in een
ommezien terug (Dfo), 'ii Flotto an can
floor... id. (Nbk), (raadsel:) 'ii Hoo/ton hut-

praatje te maken (Nbk)
fluften zw. ww.; onoverg., ook overg. (bet.
3); flutte, is flut ['flAtiI] 1. met snelle, evt.
heimelijke bewegingen in, nit of naar jets
jets gaan, snel ergens naar toe gaan zonder
ophef en zonder de indruk te vestigen dat
men lang weg zal blijven 1k But gauw
even naor de buurvrouw(Diz), Doe do pe/isie biy do doure kwam, Butte bi5 gauw de
kalder in (Nbk), ...dc staldaure uut (Nbk),
Zuwwc daor gauw oven naor binnan
Butten?(WoI), Zcflutto d'rnoggauw even

uut ze ging er flog gauw even tussenuit
(Nt, 01-NI), Ziy mag graeg even argens
honne Button (Ma) 2. floepen, snel in of
nit iets schieten (Bu, Nbk, Np, Spa) Mit
kracbt But do stoppo uut de flesso (Np),
gauw even uut de k/ompen flutten (Spa),
1k Butte gauw tot dejurk uut (Bu), Th3i
But rap in de klompon (Np), Aj'je eon
keet- ommodrion, in die tied But hi5 do
kloron uut (Bu), Et Butte nn d'r zomar uut
(wiols dat ik or niot zoggen wild haddo) ik

liet het me zomaar ontvallen (verspr., Nbk)
3. (ook overg.) morsen, plassen, emit
schieten met een golvende beweging, nI.
van vloeibare substantie (verspr.) Doe die

kannc niet to vol, dan kan 't d'r mi we]
uut Button (Obk), Aj' do doppo van do
tien/Mit can keuporon fluttien/Mit een Besse doon, wi/ 't d'r gracg as uut Button
drijer in 't gat/Rao, tao wat is dat? op- (Dfo), Et Butte uut dakota] (Ma), H,3 kan
lossing: een (ouderwetse) koffiemolen niet mit eon ammor mit waetar ]open, con
(Bdie)
tree of tienc on bi5 hat do balte d'r uut flut
flut II tw. [flAt] 1. nabootsing van floepen (Nw), Do melk But uut do emmor (Bdie),
door vloeibare substantie * As 't gat zag Oonze buurrnan doe vroegor oen plaankien
van But/Bin al/a knollon vut (Bdie)
in do busso melk, dan Butte et nict zo (as
flu tmajoo r z. fluttcmajoor
bi mit debussenmit 'tlaandkwam)(Ste),
tiutse z. But
Niot zo mit de kouflo NY dat koppion dace
flutstok (Nbk, Np) de; -ken; -kien Button (Db), Toe jongo, it Button Jo koufio
['flAtstok] 1. slecht, fluttig geschreven over do k/ercn (Diz), Ochjonge, ía moe'n
artikel of toneelstuk
niet zo liggen to Butten (01-NI), Woes eon
flutte z. But
botion vourzichtij, io Button do hole boo]
fluttebone (Db) de; -n; ...boontien ['1'...] 1. on do, (Op)
tuinboon Mit do binnekaant van do doppo flutter (Np) de; -5; -tien [flAtr] 1. bevan cia Buttabonen strokon we op do weging waarmee men een knikker met z'n
wratten on, die vot to kriegon (Db)
duim wegschiet
tluttemajoor (Nbk) Ook flutmajoor tiutteren zw. ww.; onoverg.; flutterde,

(Mun) de; ...majoren; -tien ['flAt(o)
majo:or] 1. schertsend gezegd vooral tegen
of van een nog niet zo groot kind Toe
fluttemajoor, laot me d'r even dace (Nbk),
Gao es an do kaanto, flutmajoor! (Mun) 2.
vrouw die er vaak even tussenuit is om een

het/is flutterd ['flAtffl] 1. (van vloeistof)
met kleine beetjes, met korte en of verspreide straaltjes emit (doen) schieten Die
koo is ok an It Buttoren as bi5 pist (Db),
Die koo was gien baste molkor, NY dee
niks as Butteron kleine straaltjes melk
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flutterig - foddelkont
geven (Dfo), Jo moc'n nict zo flutteren,
mar good dounnolken met kleine straaitjes
melken (El), Pinken tile your 't conic kaild
hebbon, hebben Heine uttortios, dan moej'
d'r mar ondor to flutteren (Op), (van ie-

mand die niet stevig, niet met goede
stralen doormeikt, dus niet goed kan

fu)ko/'flA...] I. gezegd tegen of over iemand die fluistert opdat derden zijn informatie niet horen * Flustervinken deugen
niot (Bu, Dhau), evt. voorafgegaan door
uitingen als Jongos, niet flusteren... als
afkeurende reaktie op fluisteren (Dhau), zo
ook Fluuster yinken deugen niet, goeio
moensken doe,, et niot (Ld, Spa),
Fluustorvinken sdnken (Np), F/uustervinkon bin gien flinken (Ste)
fluustren Z. fiuusteren
fluweel z. flewiel
fluwelen z. flowic/en
Fochteler TOok Focluelger (Dfo, Ow) de;
-s ['foxtlç, ...arI...gç] 1. inwoner van Do

melken:) iJiy zat wat ondor do koc to
flutteren (Ma, Ste), Af' do theopot henne-en- weer schudden, dan fluttort do thee
d'r uut (Wol, Nw), 4/' wat uut do flesso
schinken, bij' we] es an 't flutteren (Spa),
zo ook 't Flutterdo uut 't gat van do flesse
(01-Ni), Niet zo flutteren, dourgioten!
(Db), Sommie bloemegictors kim soms
knap flutteren (Ow), Die pompo fluttert Foebtol
mar wat (Bdie), Jo moo'n niet zo mit dat Focbteler IT Ook Focklelger (Ow), Fochwactor flutteren gezegd bijv. wanneer men tinger (Ld) bn.; attr. [ ... .foxtuj1, ...or] 1.
morst uit een te voile emmer (Nt), zo ook van, m.b.t. DeFochtel
Hiy fiuttert do bny buten Zion bad (Wol) Fochtelger Z. Focbtolcr

2. met schokkende bewegingen en/of pruttelende geluiden gaan, haperen (Bu, Nbk,

Fochtelu&feest (Ow) de; -en [foxtlo:or
ft:st, ...tol...] 1. dorpsfeest van DcFochtol
Wol) Et deksol is d'r offlutterd(Nbk), War Fochtinger z. Focbtelor H
fluttert die kotel toch (Bu), Aj'een auto in foddel (Nbk) [TodI], in op 'efoddo/gaon
do vorkeerdo vorsneiing bebben, dan be- er tussenuit gaan, er vandoor gaan, vaak
ginthiy to flutteren (Wol)
voor een minder belangrijke boodsohap,
flutterig bn.; -er, -St [flAtrax, ...tarox] 1. voor een kleinigheid elders die evt. wel
dun en week Mar die weron /oswiekt, tot het werk gerekend kan worden; ook:
deurdat et bovonste uut do putto [ni. om plezier te maken, om een visite af te
gierput] flutterig was (b) 2. (van een leggen (Nbk)
pomp) niet goed werkend, nI. steeds met foddelen (OS, Diz, Nw) Ook fottelen
kleine beetjes (Ste)
(Mun, Ste, Spa, Sz) zw. ww.; onoverg.;
fluusteren (alg., 1) Ookflusteren (verspr.), foddelde, is foddeld ['fodiJ...t...} I. onook als fluustren geschreven (1, b ) zw. beholpen, met kleine pasjes lopen, slecht
ww.; overg., onoverg.; fluusterde, het lopen en daarbij weinig opsehieten Die
fluusterd ['flystTn/ ...A ...] 1. met niet tril- man bet van die kotte bionties on hiy kan
lende stembanden spreken; fluisterend, d'r 20 aorig henno loddelen (Obk), Ft
heimelijk spreken iene wat in 't oor kieino ding begint al aorig to foddolen
fluustoron, Zog or mar haddo op, ie boeven (Dhau), Kick, daor foddolt lone do dick
niet to flusteren (Sz), Dat een aander 'tniot over (Nbk), Th3f fottcit weer eon aentien
heuron kon, iluusterdo hiy miy nag wat too veuruut (Ste), ...en daor fotteide 20 weer
(01-Ni), Hiy praottc biol zachies, hif henno (Mun) 2. z. fottolen
flusterdo et uut (Dfo), Ft paortien zat foddeler (Nw) de; -s [fodir, ...or] 1. iestiekom to flusteren (Diz) 2. geluid mand die met kleine pasjes, sleeht, onbevoortbrengen dat aan fluisterend spreken holpen loopt Vroeger kon bi5 knap lopez,,
doet denken, op die wijze vertellen En mar 't is now eon foddojor (Nw)
pattiotoeron - vien ie It gek? - Hour ik do foddelkont (Nbk) Ook foddelkonte (El)
bomen fluustren (b) * F/uuster do fluuster de; -en; -ien ['fodlkont(o)} i. gezegd van
/De katt' is mien zustor/De bond Ic mien kind, evt. volwassene of trekdier dat niet
breur/Niot vodder vertol/on, hour! (El), opschiet (vooral inzake hot lopen:) Jo bin
..Niot wéér zeggen, hour! (Nbk)
ok eon aorigo foddelkont! (Nbk) Die koddo
fluustervinke (verspr.) Ook fiustervinke is eon foddelkonto, d'r zit ni/a gien schot
(Bu, Dhau, Ld) de; -n; ...vinkien ['flystç in (El)
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foddelkonte - fockselen
foddelkonte z. Ioddcikont
foddelpot (verspr.) Ook foddepol (spor.

OS), fonelpot (Bdie, Bu, Nw, 01-Ni, Op,
Ste, Sz), fonepot (Ste), hone/pot (FeDbi), hottefonepot (Mun) de; -ten; -tien
['fodjpot/'fodo... / ... tl .../'foto.../'hotj...
Photo...] 1. foekepot, rommeipot:
muziekinstmment vaak zeif vervaardigd uit
een hot stuk stam van een berk, uit een
bloempot of uit een busje, met een stuk
gedroogde varkensbiaas als ye1 en een
stokje of rietje daar doorheen dat op en
fleer werd bewogen of waarover werd gestreken (oak: afgezaagde klomp met een
varkensblaas en een rietje daarop gepiakt
(Sz)). Met Driekoningen en Pasen gingen
de kinderen zingend langs de huizen en
bedelden, op de foekepot spelend, door een
liedje te zingen (in varianten, z. hierna);
ouderen of kinderen gingen er oak wel
mee op pad am een paar centen te verdienen; kinderen van woonwagenbewoners
werden er wei mee op pad gestuurd am
geld op te hat en (Ow), D'r was vroeger eon
kerci in Noordwoolde, die Jeup mit de
loddelpot (Obk) * k Heb al zo lange mit
de loddelpot lopen/En nog gien cent om
brood te kopen/FoddeIpotteri% loddelpotteri/Geel mij een centien/Dan gao ik
jow veurbi5 gezongen door kinderen die
met de loddelpot langs de hüizen gingen,
met varianten ais hierna (verspr., Obk),
...cen paosk-ei... (Obk), ...geel me ecn
hal/len/Dan blielik staon (Bu), ... Ccclme
een kwattien/Dan blief ik staon/Want ik
beb zo lang mit de foddeipot gaon (Nw),
• .Ccclic me niks/Dan bliclik sta on/Dan is
t mit mij gcdaon (Ste), ...As ik dan gien
zeuven stuvers bad/Krceg ik wat van mien
moeder veur et gat (01-Ni)
foddelpotteri'j (verspr.) Ook fottelpotterij (Bdie, Bu, 01-Ni, Ste, Sz), hottelpotteri'j (Pe-DbI) de [...'rtj (OS, WS zuid.
van Lende), ...'rej (WS noord. van Lcnde,
elders spor.)/...] 1. het bedelen langs de
huizen met de foekepot, vooral bekend uit
een liedje dat daarbij werd gezongen, z.
oak onder loddelpot
foddepot z. loddelpot
foechselen z. loekselen
foechtelen z. loekselcn
foefien ['füfin] - foef, nl. true: Daor kent
bij cen foe/len op (Ste), Hiy bet d'r cen

foe/len op (Dfo)
foci z. loj
foe z. locke
foeke Oak foek (spor. OS), fake (Sz) de;

-n; foekien ['fük(o)/'fyko] 1. fuik As bij
morgens de locken langes gaot, zit d'r
bocgenaemd niks in (Nw), Hij had een
zeugien aol in de locke (Np), Ic konnen
zien dat bier een vakman an dc gang was,
zo baandig as hij de locke leegde on weer
zcttc ), G. zette vroeger aided locken in
de Laude (Obk), C. het daor aachter in Ft
trekgat nog loeken staon (Mun), De
viskers hebben de foeken uutstaon (El), 1k
zag dan hoe hi)' de loeken licbtte en keck
me de ogen uut wat hi)' an vis en aol we]
binncnbaelde(j) 2. vai, fuik (fig.) Hijisin
de locke lopen hij is in de vai gelopen
(Np), Doomnie (9 mos toegeven: hi)' was
in zien eien locke vongen hij was in de
val gelopen die hij zelf had gezet (b), Mien
vrouw had miji vroeger gauw in de locke
(Nt) 3. in (El) Et was een hide locke om
dat klaor te kriegen een behoorlijk karwei
(El), zo oak cen minne locke (El)
foekebreien (ko: Nt) onbep. w. ['f...] 1.
op een bep. wijze knopen, haken van
fiuiken waarmee men vist
foekelen (Ste) zw. ww.; overg.; foekeide,
het foekeid [Thkl] 1. snel, maar niet zeer
degeiijk in elkaar zetten, maken Wi]
loekcicn dat even (Ste), (bijv. van naaiwerk) Dat bet ze wat M] mckaere loekeld
(Ste)
foekemaske (ko: Nt) de; -n ['fukomaska]
1. bep. maas, steek die ontstaat bij het
lockebreien
foekepot (spar.) de; -ten; -tien ['ftlkapDt]
1. foekepot, z. oak loddelpot
foekepotteri'j (spar.) [...r...; z. i'je] de 1.
vooral bekend uit een liedje gezongen bij
het bedelen met gebruikmaking van de
foekepot, z. loddeipottcri) loddclpot
foekestok (n: Ot) [Tukostnk] - fbikstok
foekselen (Mun, Nt, Spa) Oak foechselen
(Nw), foechtelen (Dfo), z. oak lotselen
zw. ww.; overg.; foekselde, het foekseld
['fuks!/'fuxsJi2J'fizxt...] 1. iets slordig in
eikaar zetten, maken, doen Dat bef ok
aorig in mckaar lockseld (Spa), Zie
loechselt alles an mckere, 't slaegt nargens
op (Nw), Hi3 loechtclde et mar wat My
mckecr, et kwam 'n nict zo lack (Dfo)
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fuel - foezelen
fuel Im., bw.; -er, -st [1W] 1. fel om te
bereiken, vurig gebrand op, fel Is bij iene

tieren Eat je hod now tocb ecrst ieeg,
Thetert Men, (v), Die vrouw kon baost ni/cs
uut die ferniiie? Now, die bin foe!, hour! am as foeteren (Op), Dat meens /igt allied
(Nbk), Sportmeenskcn kim verrekte foci an to foeteren (Pe-DbI), Daorbe'kfoetcren
wezen (Wol), (van iemand die op vinnige over had er is over gemopperd tegen me
wijze schaatst) ten lode rieder (Nt), een (Ste), War he'k wel op jow Theterd! (b),
foci ding een meisje dat erg pittig is, op Meens, scbei toch as uut van foeteren
pittige wijze aanpakt (Np), (..) dat aj'iocbt (Diz), I/c bebbeme biy de butendeuregauw
in ? kiepchokkc brengen, die kiepen vuie ommedn3id, want et gong d'r om wag:
foe/er beginnen to icggen (b), (..) doe do foeteren en angaon (Nw), Now moe)' ok es
gemientebode iestdaegs ellen bi5 mij zat, ophouwen te foeteren (Spa), tcgcn lent
beet mien bond him, doe bi5 votgong, foeteren (Nbk)
omrneraek en foe! in 't gat (b) 2. erg tuk foeterendewieze bw. [futpdawi:z; aks.
op geld, gedreven om een bep. jets in bezit wisselt] 1. al foeterend ff15 is Thetcrcnte krijgen Wat is die foci op 'a centen! dewieze op 'c wereld koemen, en dat her
(Obk, Ste), Ze bin daor foci Urn war to bi5 nooit ouleerd (S z)
verdienen (Pe-Dbl), N is d'r foe] op om foetergat (Dhau, El, Nw) et; -ten; -tien
nog meer hand to kopen (Db), Een hond is ['futçgat] 1. iemand die voortdurend foetert
foci op ten baezejaagt er verbeten ach- foeterig (verspr.) Im., bw.; -er, -st ['flit
teraan (b), flat hontien is The1 op 'e rotten Tax, ...tar...] 1. (veel) foeterend, mopperend
id. (Obk), Oonze bond is The1 op die van 't Is met goad om allied Thetar% te wezen
mien buurman (Op), Die bond is foci op (Ld), Die man is ok Theterig uutvaJen (Db)
iederienc (Bdie) 3. (van Aces, vaak gezegd
n.a.v. een open wond) levend onder de
huid, vandaar: met gevoel (Diz, El, Nbk,
Obk, Np) et foe/c v1eis- Ft The/c Weis komt
d'r uut (Nbk), Ze hebben me can stokkien
Thei Weis uut do baandhaeid(Diz), C. beet
hour naegcls allied zo kot of dat et The/a
vieis d'r onder weg kwarn (Nbk)
foeleindig z. Theiein,j
foeleinig Ookfoeleindig (Dhau, Dho, Nbk,

Np, Nw, Pe-Dbl, Ste, b: Im, In), feleinig
(spor.) Im., bw.; -er; -st [fli'ljn(d)ox/fo... ]
1. fel, vinnig, verbeten te werk gaand een
Theieinthj mannegien (Dho), P. was disse
winter zo foeleinig an et scbeuveien (Db),

foeterklaos (Nw) de; ...klaozen; - ien
['futçklD:os} 1. iemand die voortdurend
foetert
foeterkont Ook foeterkonte (Mun, Nt,
Nw, 01-Ni, Op) de; -en; -ien ['futr
kont(o)] 1. iemand die voortdurend foetert
foeterkonte z. Theterkont
foeterprente (Nw) de; -n; ...prentien
['ffitrprento] 1. iemand die voortdurend
foetert
foeters my. ['fut1s], in Theters kriegen
berispt worden, mopperen ondergaan, uitgefoeterd worden A 'k /aete tbuuskwam,
kreeg ik Theters (Pe-Dbl), Now, en doe
kregcn wi5 best Thatcrs van oons mem
(Mun), Die bet Theters had (B u)

H1J is zo Theieindig, gao him met in de
weg staon, want hij vretje op! (Nw), Die foeterzak (Bu) de; -ken; -kien ['futrsak]
bond is fooleinig op rotten (El) 2. nijdig, 1. iemand die voortdurend foetert
kwaad Now, hi5 wodt aorig Theieinig (Ma), foetsie tw., Im.; pred. ['fl.ztsiJ 1. foetsie,
Mien buurman is con Theieindig inanne- weg, geblazen k ffadde him gistcr nog,
gien, hi5 zit d'r soms op as con bok op
mar bij is foetsie! (Nbk), Foetsie, daor
baeverkiste is zeer kwaad (Pe-Dbi) 3. gaot bi'f, an roefsie, weg is biy! (Nw)

bijdehand (b: Im) 4. (bw.) zeer, in hoge foezel (Nbk, Obk) de ['flizJ] 1. slechte
mate (Np, b: In, s: Obk) Dat mes is foci- jenever, ook: drinken van minderwaardige
eindig schaip (Np, b: In), Die vinger dee kwaliteit
miy The/einig zeer (s: Obk)
foezelen (Bu, Db, Dfo, Dho, Nw, Sz) zw.
foelementen z. Thilementen
ww.; overg.; foezelde, het foezeld ['fuzji]
foeterder (Nw) de; -s ['futrdr, ...dar} 1. 1. snel, haastig en daardoor niet degelijk,
iemand die voortdurend foetert
niet nauwkeurig iets in elkaar zetten Hi
foeteren zw. ww.; onoverg; foeterde, het Theze/de mar war inn ennaandc,- (Dfo),
foeterd ['futçifl 1. foeteren, inopperen, Foezei et mar war in me/core (Dho), Dat
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foezelig - fokselen
scbrieven van S. zat vremd in mekeer fokke z. fok
foezeld, ze kon d'r zels met nut kommen fokken zw. ww.; overg., onoverg.; fokte,
(Db), A 'k ten peer oolde sokkcn bebbe mit het fokt ['fok] 1. fokken van dieren, ook
grote gatten, dan foezel 1k ze zo wat bi
gezegd van mensen die veel kinderen
menaar (Sz)
krijgen WJy verbouwen hier beste vrucbfoczelig (Dfo) bn.; -er, -st ['fuzjox] 1. ten, wij fokken bier puik stamboekvee (b),
(van knollen) voos, uitgedroogd 2. (van Mit the koe gao 'k fokken! (Nt), Mien belt
bep. soorten sterke drank) slecht van hadde d'r nog we] es Zn) in, een mool ras
kwaliteit D'r zat ten foezelig smackien an honnen te fokken (Mun), Een bokke vol
(Dfo)
jongen fokken, dat doen ze daor! ze
fofferig z. pofferig
blijven maar doorgaan met kinderen
fun (spor.) [fX:n} - föhn
krijgen (Ma), zo ook Ze fokken daor mar
föhnen (1) [fX:n:] - fbhnen
rack (Dho) 2. (overg.) het laten groeien
foj (OS, ZW, Bu, Diz, Np, Nw, Op, 01-Ni, van een baard (Nbk, Nt), in ten baord
b) Ookfoei (verspr.), z. ook onder fij tw. b/ctcit 1k gao mezels een baord fokken

[foj/fuj] 1. foei (soms een aantal keren (Nt)
herhaald gezegd, voorai wanneer iemand fokker (verspr.) [fok1] - fokker, ni. ieheel moe geworden is) Foj, wat is tie mand die fokt (al dan niet als beroep)
koffieduur(Dhau), Foj, foj,foj, wat bin k Iokkeri'je de; -n; ...ri'jgien [fsk11iJa (Os,
mu, zee mien buurvrouw vroeger vaeke WS mid. van Lende), ...eja (W5 noord.
(Op), Foj toeb, met zo knoeien mit attn van Lende, elders spor.); ook ...ka'r...] 1.
(Diz), Foj' toch, smerige hond, wat bef' het aanfokken Mit fokkerie moej' oppasnow weer uutha c/ti! (Nw), Foj jonge! sen mit inteelt (Wol) 2. wat aan vee door
Olblleven! (Nw)
aanfokken is verkregen (Ste) Is dat nut de
fok Ook fokke (Nt, Nw) de; -ken; -kien e%en fokkerie? ( Ste) 3. bedrijf waar men
['fok()J 1. bril; vroeger vaak tegen iorgnet fokt (Nbk)
gezegd (Ste) 'k Heb et lange opred, mar as fokkersbende (Nw) de; -n, -s ['fDkfzbsn
d'r now kleine lettertles staon, mock de do] 1. gezin met erg veel kinderen As ean
fok d'r biy op bebben ( Sz), Dc fok moot d'r huusbolige vandaege et twaelbde kiend
bi'j aans kan 'Ic at nicE lezen (Mun), H1J kr%t, dan was dat vroegcr eon zegen, mar
bet tie fok op (Dho), Ic zien ok al nicE best op 't ogenblik een boickersbende (Nw)
meer, zet tic fokkc d'r mar bi5 op (Nw), fokkoc (vo) de; -nen ['fciku] 1. koe waarHi7 bad et bokkien op 'e neuze (01-Ni) 2. mee men fokt
fok van een schip 3. het fokken van dieren fokmateriaol (Op) - fokmateriaal
eien fok uitbreiding van het bezit aan fokmere (Db, Ste) Ook foknierrie (my.:
dieren door zeif te fokken (Mun), vandaar -s) de; -n; ...meertien [f3kmt:ara/...merij
Een kooldblocdpeerd is een peerd nut I. fokmerrie
eien fok (Obk)
fokmerrie z. bokmere
fokhedrief (Nbk) - fokbedrijf
fokmotte (Bu, Obk) ['f3kmota] - fokzeug
fokbeer (Op) de; ...beren; -tien ['fogbi:or] fokpeerd - fokpaard Veural veur 't Friese
1. manneiijk varken waarmee wordt gefokt fokpeerd vuult N yule (Op) * Een goed
fokbolle (Dfo, Ld, Spa) de; -n; -gien bokpccrd is zien geld weerd (El)
['fogboloj 1. fokstier
fokpremie (Spa) de; -s [fokpri:mil I. (in
fokdag (Ld) de; ...daegen ['fngdax] 1. de drafsport) betahng van 10% van prijzen
keuring inzake paarden voor het stamboek gewonnen op draverijen, aan de fokker van
fokdier (Nbk) - fokdier
wie het paard als veulen werd gekocht
fokgroep (Spa) de; -en; -ien ['fokxrup] 1. fokram (Obk) de; -men; ...rammegien
merrie met regelrechte afstammelingen, ['f3kram] 1. mannelijk schaap of konijn
vooral in ten Heine fokgroep een merrie waarmee wordt gefokt
met twee regelrechte afstammelingen en in fokschaop (Bdie) [1...] - fokschaap
een grote fokgroep een merrie met drie of fokselen (bo: Nw, Np) zw. ww.; overg.;
meer regelrechte afstammelingen (Spa) fokselde, het fokseld ['foksi] 1. frommefokliingst - fokhengst
ien 2. z. fotselen
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foksia - fopperd
foksia (Dfo, Np, Nw, Ow, Ste) Ookfuksia

(spor.) de; -'s; -glen ['foksija, ook ...o...
(Ste)/...A...J 1. bep. plant: fuchsia
foksien (Ste) at; foksies ['faksin] 1. bep.
bond: fox
fokstation (spor.) - fokstation
fokstier (spor.) - fokstier
foktoom (Ste) et; ...tomen; ...toompien
['fokto:m} 1. aantal goede kippen met ean

fonduepanne (spor.) - fonduepanne
fonduestel (spor.) - fonduestel
fonkelen ['foijki] - fonkalan Dc ogen die

fonkcicn bàn in 't beuld (Nt, 01-NI, Bu),
zo ook RE fonkeit him tot do ogcn uut

(Nbk)
fonnementen z. foilcmcntcn
fonnis z. foons
fontein [fon'tjnJ - fontain: kunstmatige

haan Ran stok of ticne van c/c mooiste bron waaruit men water doet opspuiten,
kiepen mit can hacnc d'r bi) on dan baj' ook hat aldus opspuitende water
eon foktoom, dan koj' go tic bruudeicr fontenel (Nbk) [fontonsi] - fontanel, als
vcrkopen (Ste)
bekand uit c/c grote fontcnei en de klcinc
fokvarken (Bu, Nbk, Op) et; -s; -tien ton ten ci

['fok...] 1. varken waarmee wordt gefokt
fokvee - fokvee
fokverieninge (Obk) - fokveraniging
fokzeuge (Nbk) - fokzaug
folder Ook foe/tier (I) [foldç/... o:...] folder
folic ['fo:oii] - folio (bep. kunststof)
folio ['fo(:o)lijo:, evt....oM], in in folio in
overvload (El): Pcrcblocmen die bin &- in
folio (El), zo ook 'us daor ailemaol folio
(Dho), Hi5 bet centcn folio hij heeft volop
geld (Nw)
follementen (verspr. OS, Dho, Dmi, Mun,
Np, Nw, 01-Ni, Op) Ookfondementen of
fonnementen (Diz, Dho, El, Nbk, Np, Nw,
Obk, Ow), funneanensen (Nbk), fundementen (Ma, 01-Ni, Spa, Wol), foelementen (Mun) my., spor. ook enkelvoudig: et fondemant (Db, Dho, Np, Obk),
et foilement (b: lm); -en; -len [fob
'mEntfl/fon(d)a .../fAn(d)o... /fulo... ] 1.
fundamanten, fundering, rd. van ean
gebouw, muur Dc fondcmcnten van dat
huus zitten al in c/a grond (Dhau), Zc
hebben de fondcmcntcn blootlegd (Bdie),
Wij graven defonnementen uutde gaulan

waarin de fünderingen zuilen worden
aangeiagd (El), ...d'ruut(Diz), ctopbrckan
van c/c fundcmcntcn (Op), Th3i bouwt weer
op dezclde fonncmcntcn (Nbk), Dc hod
begint aorig te zakken, we moc'n c/c fondcmcntcn mar es naokickcn (Spa), gezagd
bij het maken van plannan: As at
fondcmcnt mar goed is, dan komt ci we]

kiaor als de voorbereiding maar goad is,
als men zijn zaken zo ingericht heaft dat er
stevig op voortgebouwd kan worden (Dho)
fondement(en) z. follcmcntcn
fonduen (spor.) [fon'dydr, ...i:] - fonduen

fooien (Bu, Dfo, Dho, Ma, Np, Nw, Ow,

Ste) zw. ww.; onovarg.; fooide, her fooid
['fo:ojçij 1. fooien: een feastja hebben an
vooral: daarbij traktaren, ni. na het dorsen,
maaien, aardappelrooien, etc. As d'r can
bcpa old wark daon was, dan was 't aovans
fooien, dan kregcn ze ccii borrel (Dfo), Et
grös was miid, c/c hoer zcc: we moc'n
oven fooien, en c/c borrci kwam op 'c
taofel (en ecn deuzc segaren!) (Np), 's Aovens kwam nog ci fooien [nadat het
boekweitdorsen gaheel voorbij was]; bi
sommic boeren krcgen dc helpers koffic
mit kocke en dan nog ccii hick dikkc
borrel, bij aandercn riezenbrij mit sukcr
en lacier op de aovend nog cen slokkicn

(k: Ste)
bolder z. folder
foons Ookfoonn (Dho, El, Nbk, Np, Nw,
Ow, Sz; bat. 1: Op), fonnis (verspr.) at;
-an; -ian [f:os(t)/'fonts, ...as] 1. veefonds

Dc pramie van 't fonnis is ok al weer
vcrboogd(Dho), We hebben depccrden in
't foons (Dfo), 1k hebbc die koc year ccii
fink bedrag in 't fonnis (Op), Et foons bet
can duur jaor had ze hebben eon protte
uutbctaelcn moeten (an koenen en peerden
die doodgongen) (Nbk), 1k bin Rd van
fonnis (Nt), vandaar Ze zittcn ok in 't
fonnis (Nbk) 2. ziekenfonds (Db) 3.
bagrafanisvereniging (Dfo, Op, b) ci foons
Va Laeste Ref (b)
foonspesjent - fondspatiënt
foonst z. foons
fopper Ookfopperd (bet. 2: Db) de; -s;
-tien ['°prW] 1. iemand die fopt 2. fop-

spaen (Db, El, Np) RE kiend leap mit de
fopper in de mond(E1)
fopperd z. fopper

ME

fopspeen - fottelen
fopspeen Z. fopspeune
fopspene z. fopspeune
fopspeun z. fopspeune
fopspeune (Bu, Nt, Nw, Sz) Ookfopspeun
(spor.),fopspene (Bu, Bdie, Ma, Ow, Spa,
Wol), fopspeen (spor.) ['fopspX:n(o)
/........] - fopspeen
forceren z. fakseren
ford - fore!
forellekwekeri'je (Nbk) [...'rcI...J - forollenkwokerij
formaat z. fermaot
fornialjtejt [forma!i'tcjt] - formalitoit
formaot z. fermaot
formed (Nbk) [fDr'rnt:!] - formed, ni. zich
vormelijk opstellend Thy kan aitied zo
formed doen (Nbk)
formelier (verspr.) [formo'!i:ar] - invulformulier
fo rmeteu r z. kammenetsformeteur
formidabel (Nbk) bn., bw.; -Cr, -St
[formi'da:bJ] 1. fantastisch, gewe!dig Et is
formidabel, war die man daon het (Nbk)
formkneupe z. reformknope
formknope z. reformknope
fornuis z. fernuus
fornuiskache! (Ste) - fornuiskache!:
kookkachel
fors (verspr.) bn., bw.; -or [fors] 1.
krachtig, stevig, zwaargebouwd een forse
kerel, et fors anpakken, een fors bedrag

fort (spor.) [fort] - fort (nl. bouwwork,
ook door kinderen van zand nagemaakt)
fortuin et; -en [for'trjn] 1. oen vermogen
aan geld HIJ her d'r een fortuin mit verdiend (Nbk)
fosco (1) [fosko.....oM] - fosco

fosfer (Np) ['°r] - fosfor
losferbom (1) ['f...] - fosforbom
fosferei (v) et; -or, -gien ['f...] 1. kippeei
met fosfor ingespoton tot vergiftiging van
dieren in het veld die schadetijk geacht
wordon
fossien (Dfo, Wol) et; fossies ['fosin] 1.
eon bosje hooi, eon handvol hooi deknien
cen fossien bui geven (Wol)

foto [fo:oto:, ...oMJ - foto
fotoalbum (verspr.) - fotoalbum
fotoboek (1) - fotoboek
fotograaf - fotograaf
fotograferen (spor.) [fo:ato:gra'ft:r] fotograferen
fotografle (I) [fo:otogra'fi} - fotografle: nI.

hot fotograferen Toevallig kwam hij in de
fotografle terecbte (1)

fotograflsch (I) bn. [...grafis] 1. inzako de
kunst van hot fotograferen 2. op fotografische wijzo reproducorond
fotokopie (verspr.) ['fo:oto:kopi] - fotokopie
fotokopieerapperaot (1) [fo:oto:kop(i)
j i:oraparo:at] - fotokopieerapparaat
fotokopiren (spot.) [...p(i)'jt:or] - fotokopiëren
fotomede! ['fo:oto(:)model] - fotomodel
fotopagina (1) - fotopagina
fototoestel - fototoeste!
fotozaeke (Nbk) - fotozaak
fotselen (OS, ZW, Bu, Dho, Nw, Op, Wol)
Ookfotsen (Nw, 0I-N1),fokselen (bet. 2:
Mun, bet. 3: Ste), z. ook fusselen, lockselen zw. ww.; overg., onoverg.; fotselde,
hot fotseld ['fotsJi/'fotsiJ'foksjçi] 1. iets
snel maar niet op degolijke wijze in elkaar
zetten, in of bij olkaar prutsen, vooral
gezogd van snot maar onzorgvutdig naaien
'tls mar gauw even hi mekere fotseld, 't is
mit een glundije naalde en con verbraande
draod daon gezogd wanneor iets misschien

wet snel maar niet degelijk is herstold,
zodat hat wear snot kapot zal zijn (Dho,
Nbk), War is dat raer anmekaere fotseld
(Bdie), 1k zal 't we! gauw even in mekeer
fotselen, ic kun d'r we! op waacbten (Obk),
Qauw even bij mekeer fotselen! (Ow) 2.
onhandig, frommelend bezig zijn met
kioren (Mun, Nw) Stao daor niet zo te
lokselen mit Joe kieren (Mun), As die or
goed van de Jiende bacit, fotst ze ailes in
mekeer (Nw) 3. slecht, mat k!oine pasjes

on onboholpon, enigszins slepend lopen,
kennolijk met do wil voort to makon (Dfo,
Nbk, Ste)
fotseizak (Dfo) do; -ken; -kion ['fotsisak]
1. iomand die met kloino pasjes on onboholpen Ioopt, maar zich kennelijk erg
inspant om vooruit to komen
fotsen I z. fotselen
fotsen H (01-N!) bn.; prod. ['fots] 1.
vreomd en niet dogolijk in olkaar zittond
Dat zit aorig fotsen in mekaer (01-NI)
fotte!en Ook foddelen (in bet. 1: Ow,
Wol) zw. ww.; onoverg.; fotte!do, hot fottold ['fotJiJ...d ...] 1. rammolondproboron to
openen, in working to krijgcn, been on
wear trokkend op do goode plaats proberen
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fottelpot - Fraans
to krijgen e.d. 1k zit daor an c/c grun dcl to
[ottcien on ik kan de dew-c mar nict
loskricgen (Obk), Deurdat an de meerste
dew-en bellen zitten, raekt 't [ottelen uut de
tied (Pe-Dbl) 2. z. loddelen
fottelpot z. loddelpot
fottelpotteri'j z. loddelpottcr;
fottepot z. foddeipot
tout I do; -en; -len [foAtt] 1. foute elgensehap We moe'n him mar es op zien
fouten wiezen 2. verkeerde handeling Elk
mcenske macla fouten (Nbk), cen lout
goedmacken (Nbk), '1 Is mien lout hot is
mijn schuld (Nbk), lout wezen fout zijn 3.
fout die men maakt in z'n werk etc. fouten
macken, do fouten anwiezen (gezegd
wanneer iemand veel en/of grate fouten
maakt:) fouten as koenen (Ste)
tout II bn., bw.; -er, -st 1. mislukt Dat
zaekicn gong good lout (Nbk) 2. foutief,
onjuist cen lout antwoord, Dat hej' [out
daon (1), (inzake schriftelijk work op
school): nul lout geen fouten gemaakt 3.
Duitsgezind in do tweede wereldoorlog Die
bet lout west in do oorlog (Nbk)
foutloos (I) - foutloos
foxtrot (Nbk) [fokstrot] - foxtrot
foxtrotten [ ... tn] - foxtrotten
fraai bn., bw.; -or, -st [fra:j] 1. mooi, or
good uitziend, ook vaak in ontkenning 1k
zaije verteilon, dat zicbt d'r lraai uut (Np),
Dat moot opknapt wodden, etziet d'rlang
niet lraai uut (Pe-DbI, Sz), 0th R., wat
hcj' daor toch con mooie bioemetuun, bij
wodt d'r zuver fraai van (Nw) 2.
(schertsond) het togenovergestelde van
tevreden stemmend, hoogstaand of tot eer
strekkend As we vrocger in de sloot zeton
baddon, zoo mien moeder vaeke: Va's ok
weer lraai!' (S pa, Op), Ft gong weer lraai
vanao vend (Ld), Ze hobben or regeld
zonder d'r ieno in to kennen. Now, eon
lraai soul! (Ow), Hi7 staot d'r fraai op hij
staat te kijk, voor schut (Ma, Obk, 01-NI),
cen lraaio beweginge een mooie boo!
(Nbk), Zie hadden daor biy do buren
gisterao vend con lesion: now, eon lraaio
boo] dat et daor was (Mun), Et gaot d'r
daor lraai toe!, Dat is me ok con lraaie
streek een rotstreek (Nt), Et is lraai am die
oolde man zo to pesten! (Diz), Now, 't is
nogai fraai! het is niet bepaald fraa (Ste),
Now, ? is lraai hour! Id. (Nbk), (zelfst):

Die man bet niet yule lraais uuthaeld
(Bdie), zo ook Die vent is ok niet yule
lraais is niet bep. een hoogstaand type
(Bdie)
fraailghied Voor -held z. -hied de
['fra:jaxhit] 1. eon geheel van mooie,
sierlijke dingen of van tot tevredenheid
stemmende of hoogstaande zaken; vaak
echter ironisch, waarbij het tegenovergestelde wordt bedoeld Watbej'eenmooie

jurk, en hielemaole mit [raaiikbied
opmaekt, ot is con schilderstok! (Nw), 1k
boo] wel van die lraaiiacid: mooie unilormen en zo... (Mun), Daor was niet veule
fraaiihied an, hour hot was niet bepaald
goed, hoogstaand (Bdie, Db), Ft was nict
yule lraaiigbied wat biy d'r uut kraomde
(Sz), Daor bej' ok eon [raaiigbied uutbaeid
lets onhandigs of eon gemene streek
(Dhau, El), Weet ic nog meer van die
lraaiighiod van dat soort minderwaardige
zaken, van zulke slechtigheid (Dho), Datis
ok niot allogeer lraaiigbied! (Nbk), (van
lets dat geregeld wordt zonder dat de
anderen erin warden gekend:) een mooie
lraaiighied (Ow)
fraauk (Nbk, Np), al. in lraank en vrij
vrij zijnd, zich vrij voelend, ook (vooral
van een kind:) onbeschroomd, open en

eerlijk (Nbk): Dat maegien kikt zo frank
on vrij do wereld in (Nbk)
Fraankriek z. Frankriek
Fraans I et [frâ:s] 1. de Franse taal D'rbct
cen tied west dat we Fraans leerden in de
hoogste klasse (Obk), Fraans praoten,
verstaon 2. onbegrijpelijke taal As et
onbegriepelik is, dan is 't Fraans vow- oons
(Dho, Dhau), Et is Fraans vcurmiy ik ken
het niet, kan het niet kan begrijpen,
plaatsen (Ow), (van kinderen die
brabbelen, iemand die onduidelijk praat:)
Fraans praoten (Ld, Np, Nw, Ste): Hij
praot ok zo Fraans (Ste), Th3 is ok nog zo
klein, dat et is ok gien wonder dat MY nog
Fraanspraot(Nw), waarnaast Wathi5 daor
zoo, daor was gien woord Fraans biy het
was heldere taal (Nt, Pe-Dbl, Op)
Fraans II do; -en, Fraanzen, -lent. Frans,
jongensnaam; a's verki. ook vrouwennaam
eon vrolike Fraans eon vro!ijke Frans (van
jongen of man) (spor.)
Fraans III bn., bw; -er 1. Frans Fraansc
wien, Fraansc kezo, eon Fraans oorlogs-

Fraansman - framboos
scbijo, Fraanse los les waarin men Frans
bert, do Fraanso tied do Fraanse overhoersing (1), eon Fraanse granium (Nbk),
eon Fraanse kroon bep. zachte appel die
vrij lang good bleef (Db, Ld, Nbk, Op,
Ste): Meestergooide do Fraanse kronen op
'e gribbel (Ld), et Fraanse nijs het nieuws
uit Frankrijk (1), do Fraanse titel (I), mit do
Fraanse slag, Dat gaot ok Fraans toe op
morsende, slordige wijze, van het eten
(Dfo, Nw) of van jets anders dat met de
Franse slag gaat (Obk), Et gong d'rFraans
toe vreemd, eigenaardig (Ma), Fraanse
oongolokken ongelukken voortkomend uit
onhandigheid, die to voorkomen waren
geweest (flu), (van een paard:) Fraans
stac,ij vanuit de knieën met de hoeven naar
bujten staan (verspr.), zo ook Fraans lopen
(Ste), en do Fraanse staand (Id., verspr.):
Etpoordhet con Fraanse staand, otis nauw
in do knijen on wiod in do booven (Ld,
Ste, El)
Fraansman de; -nen ['f...] 1. Fransman 2.
(niet met hoofdletter) kind dat nog brabbelt
con aorio [raansman (verspr.), Ao Jo,
kioine Ira ansm an! (Nbk), Jo bin eon
l'raansman, ik verstaoJo niot (El) 3. (met
met hoofdletter) iemand die moeilijk verstaanbaar spreekt (Db, Dfo) Wat eon
vromdo fraansma.n was dat, die koJ' met
verstaon (Dfo) 4. (njet met hoofdletter)
met erg betrouwbaar iemand (01-Ni), in
con mooio fraansman (01-NI)
Fraanspraoter de; -s; -tien ['f...] 1. iemand die van huis uit of doorgaans Frans
spreekt 2. kind dat nog brabbelend,
moeilijk verstaanbaar spreekt (verspr-), ook
in het algemeen van iemand die onduidelijk spreekt (Dho) Oons buurJochien
is nog we] eon Fraanspraotor, boor! (Spa),
t Is con raere Fraanspraoter, hour! (Dho)
Fraanstaelig (1) - Franstalig
frabbe (WS, verspr. OS) Ook wrabbe
(Bdie) de, ook et (Bu, Nw, Op, Ste); -n;
-gien [fraba/'wr ... ] 1. krengachtig, venijnig
en agressjef kereltje (soms ook met een
bochel (Obk)), lastige persoon, dwarskop
(ook gezegd van vrouwen en kinderen,
vooral ZW), ook wel van dieren; soms is
frabbe ook een positieve aanduiding van
een persoon die pienter, pittig en ondernemend is Dat kcrcltion is eon ochte Ira bbe
(01-NI), Qojongo, wat eon aokeligefrabbo
I

is dat vontion! (Mun), Mien buunnan kan
soms ankoemon, dan is 't we] zoe'n vorrokte frabbe! (Sz), Mit dat mannegion was
soms gien laand to bozoilon, or was eon
raor frabbe (Op), Wat took eon nor frabbe
met dat kind, die persoon valt werkeiijk
niets beginnen (Ste), eon kwaod Irabbe
(flu), eon ondeugondlrabboeen ondeugend
klein meisje (een beetje krengachtig, maar
we] pjenter) (flu), eon frabbe van con wiof
een kreng (Ow), ...van eon wiofien een
pittig en ondernemend vrouwtje (El), In do
voorto hour Re et bontien van H al weer
blaffon. Zoo'n frabbe ok! (v) 2. ondeugend
kind (Obk) Die ldeino Irabbe mooj' in do
gaton bolon, as hi)' stilic is, bacit hi)' vast
wat uut (Obk) 3. in (Np) Et is mar eon
frabbe die persoon of dat dier is mast klein
van stuk (Np)
frabberig (Obk, Ste) bn.; -er; -st ['frab
rax, ...borax] 1. op vinnige wijze dwars,
voortdurend in de contramine H4 wat bi)"
toch frabborig (Ste), Dat vrommos is ok
altiod lioko Irabborig (Obk)
frabbig (Np) In., bw.; -er; -st ['frabax] I.
krengachtig, nijdig, venijnig Wat eon
Ira bbig bontien (Np), eon frabbig koroltion
(Np)
fraem (Nbk, Nw, Ste) et; -en; -pien
[fft:m} 1. frame, rd. van fiets, brommer,
scooter, motor et Iraem van eon motor
(Ste), et Iraom van do lots (Nw)
fraenzen (flu, Dfo, Dhau, El, Ld, Nbk, Np,
Ow, b) Ook freenzen (Bu, Db, Ld, Ma,
Nbk, Ow) zw. ww.; onoverg.; fraensde, het
fraensd ['fr:nzv/ ... .. ... ] 1. (van een paard)
hinniken, een licht hinnikend geluid maken
(omdat bet dier gedekt wit worden, naar
het veulen wil, met alleen in het land wil
zijn nadat het zijn boas herkent e.d.) It
Poord dot niks aanders as Iroenzon, hi)' wil
naor et vool toe (Dfo, Db), Do poordon
fraenzon tegon mekoor (El)
fraktie (Nbk) de; -s ['fraksi] 1. fraktie, nI.
zeer klein deel van iets Et schildo mar eon
Iraktie van eon sokondo (Nbk) 2. fraktie
van een pobitieke partij
framboos Ook framboze (spot). frambozen, (Ow) de; ...bozen; ...bosien
[fram'bo:os/ ... zo/ ... bo:ozm, ...z5m] 1.
vrucht van de framboos, frambozestruik
Frambozcn bin lckkor, mar do wildon die
bin wat Heiner as do makkcn, mar zo bin
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framboze - fratseri'je
Jekkerdor (Nw), Do frambozems dregon
good (Ow) 2. alleen. als verkleinwoord:
glaasje frambozenlikeur, brandewijn van
framboos
framboze z. framboos
frambozebranewicn z. frambozonbranowieji
frambozejam (Nbk) - frambozenjam
frambozem z. framboos
frambozempolle z. frainbozopolfe
frambozenbranewien (Nbk, 5: oost.) Ook
frambozebranewien (1) de [ ... zn'br...,
...bo:a... ... za..] 1. brandewijn van framboos
frambozenpolle z. frambozepoflo
framhozeplokken (Nbk, 01-NI) onbep. w.
[...b... ] 1. frambozen plukken Wij zullen
vanmiddag to frambozeplokkon ( 01-NI)
frambozepolle Ookframbozempolie ( Ma),
frambozenpolle (Pe-Dbl) de; -n; -gien
[..'b...} 1. frambozenstruik
frambozestruke (spor.) - frambozestruik
frambozezoertien (Ste) et; ...zoerties
[...'b...] 1. zuurtje in de vorm en met de
smaak van een framboos Do stekobakkor
van Steggerdo maektc ok frambozozoertios
(Ste)
franciskaan (spor.) [franst tska:n, ...sos... J
- franciskaan As do franciscanen on do
kapsionen et habijt an hebbon wodt ci eon
pff nuumd (Ste)
Franeker g. lidw. ['fra:nkr] 1. plaatsnaam: Franeker (Fr.) MY mag we] naor
Franoker d.i. de psychiatrische inrichting
aldaar (Obk, Nbk), Enkefo reizo Franoker
hij is gek, hij moet naar de psychiatrische
inrichting in Franeker (Np)
franje de; -s ['frapja] 1. franje, nI. boordsel met athangende draden of die draden
zelf Itrooger hadden do vrouwlu franjos an
do omslagdook (Dfo), D'r zit franje an do
boddckwastc ( Sz), An dat taofo]k]ied zit
eon aonge franje ( Dhau), An k/ioties,
sjaa]s, zatten franjos (Ste), Do olzeboom,
die kattios droug vol franje ( Nw) 2. versiering, opsmuk, vaak gevoeld als bijkomstigheid D'r is woinig franjo an het is
niet mooi (Wol), Vour de buurt.. on your
do franjo... Eigon laand, dat stáOt zo win...
(ba), Dat verhaol zat nogal wat franje an
bet was aangedikt, extra leuk gemaakt (El,
Ow), ...zat nogal wat franje bi (Db),
Ontdaon van aRe franjo bleef d'r van Zion

vorbael niot you! over (Op), Do veurdracbt
woddo mit veul franje brocht ( Nt), It Is
aiogoor franje, moej' mar daonken het is
opsmuk, die er verder niet toe doet en
waar j e j e niets van aan moet trekken
(Nbk), Hi7 befnogal wat franje an n hij
schept een beetje op (Pe-Dbl), Hij bet con
hoop franje hij maakt een boel kouwe
drukte (Ste), Bi5 die moensken !iekt et
allemaol franje, mar io kiokon d'r van do
butenkaant togenan het lijkt daar veel
mooier dan het in feite is (Obk)
frank I (Nbk) de; -en [frank] 1. frank 2. z.
fraank
Frankriek Ook Fraankriek (Nbk, Ow) et
['fraijkrik/... â: ...] 1. Frankrijk eon lovon
bebbon as God in Frankriok, ]even as God
in Frankriek het (te) gemakkelijk nemen,
niet serieus leven, niet zoals het hoort
(Nbk, Ste)
frats de (echter bijna steeds my.); -en
[frats] 1. grit, gekke streek, eigenaardige
gewoonte 't Was eon goeie man, mar bi5
had aierbaande fratsen (Pe- Dbl), Th3f had
nuvore [raison (Ma), Dat bin ok aonje
[raison! rare streken, gekke gewoontes
(Dho, Spa), ...maflo fratsen id. (Ste), Die
vent mit Zion mere [raison (Nt), Kleine
kiender kun soms nuvero [raison uutbaolon
(Dfo), Dat vrommes boolt dFr vremdo
fratsen op nao, zo is niet znakkelik ow mit
ommo to gaon, zeis aaltiedbenno- en-weer
(Nw), Jow hebbon ok nuvero [raison over
Jo (Wol), nijmoodso fratsen gekke
nieuwigheden, Veur a] die nijo fratsen
vuuf ik niet zo veule, hour ik voel niks
voor al dat moderne gedoe (b), Mit zokke
[raison ho]on wij oonsniet op bour(Mun)
2. aanstellerij, vaak gezegd van iemand die
doet alsof hij ziek is of evt. dat zelf ook
meent terwijl hij het kennelijk niet is
(verspr.) Ach, hoof toch op, etbin a]femao]
fratsen bier: van iemand die altijd meent
dat hij ziek is (Ste)
fratsemaekeri'je (Dho) [fratsomc:kF'tj,
- fratsenmakerij
fratsen (Dfo) zw. ww.; overg.; fratste, het
fratst ['fratsj I. op snelle wijze voor
elkaar brengen maar niet al to nauwkeurig,
al te zeer nadenkend Hikon dat wolaorik
your mekoor fratsen (Dfo)
fratseri'je (Db, Dfo, Nw, 01-NI, Sz)
[fratso'njo (oost.), ...eja (01-NI, Sz)] -
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freenzen - Fries
fratsenmakerij Moej' ok es opholen mit die
fratserie (Db)
freenzen z. fraenzen
Freerk de [frt:or(o)k] 1. mansnaam * As
Jan [januaril 't d'r in brengt, kan Freerk
[ni. februari] '1 d'r we] es in ho/en als het
in januari vriest, blijft dat in februari
wellicht ook zo (Bu)
frees (spor.) de; frezen [fri:s] 1. bep.
werktuig: frees
freesbaank (Nbk) - freesbank
frckweensie (1) de; -s [fn'kwi:nsi] 1.
frekwentie
fréje (Sz) ['frc:Ia] - fréle
fresia (Nbk) ['fri:sijaJ - fresia
fret (spor.) [fret] - bep. dier: fret Eon fret
vlocht [vliegt, schiet razendsnel] in die
holler, dan v/iegen de knienen d'r uut

lige inwoner nit het deel van de provincie
Friesland benoorden de Kuunder of
Tjonger of iemand elders met hot Fries als
moedertaal Et is een Fries van kom- of
(Nbk), Die is mit 'ii Fries trouwd, die komt
boven de Kuunder weg (Nbk), Tegen iene
die bo von de Tjonger wegkoxnt, zeggen we
dat or eon Fries is (Op), eon ecbte Fries

iemand die in taal en gewoonten typisch
Fries is, vandaar Een SteJlingwarver is
gien cc/ito Fries (Ow), Die vrouw komt
uut disse streken, mar die man is een ecbte
Fries (Obk), Dat was nog een echte Fries,
wij konnen him kwaolik verstaon (Dfo),
(uit het Stellingwerfs volks!ied:) Wij bin
gion ecbtc Friezen, mar ok gien Dren ten

moor (1) 2. inwoner van de provincie
Friesland Stellingwarvers wonen now ion

(Dfo)
keer in do perveensie Frieslaand, dat ie
freuJe - freule
kun ze ok Friezen numen (Nbk) *
frezen (Nbk) zw. ww.; overg., onoverg.; (schertsend inzake het verkouden zijn) Een
freesde, het freesd ['fri:zv] 1. met een frees goeie Fries is a/tied verkolen (Ma)
de grond bewerken
Fries II et, vaak zonder lidw. [Iris] i. het
friemelderi'je (Ste) de; -n ['frimidr'tjo, Fries Kuj'gien Friespraoten?, Wipraoten
...do'r...] 1. fijn, nauwkeurig werk, prie- hier gien Fries (Nbk), Fries verstaon kim
geiwerk
ze op somm%e p/akken niet, hiere we]
friemelen I ['frimj] - friemelen, ook in de (Nbk) * (schertsend van iemand die z'n
zin van klein, fijn werk doen: Laot mi3i Fries wil blijven gebruiken ook bij
mar even friemelen om dat k/aor tekriegen niet-Friestaligen; ook over Friestaligen in
(Ste)
't a!gemeen, in quasi-Fries:) 'k- Ken 'tFries
friemelen H (vo) - wriemelen: krioe!en sprutsje net /utsje ik kan het niet laten,
Die [de biggetjes] friemelden dour en over Fries te spreken (Ow)
mekeer om mar een tette to pakken te Fries III bn.; -er 1. betrekking hebbend op
kriegen (vo)
Friesland, vaak met name op het
friemelig (Ste, Obk) bn., bw.; -er, -st 'echt-Friese', het van oudsher Friestalige
['frimix, ...maloxj 1. vaak friemelend aan dee!, het Friesland van benoorden de
jemand komend (Ste) Et bin van die Kuunder of Tjonger, vandaar et Friese
friemelige kerels, die /azn aenlik niet goed Fries/aand, Die vent komt van de Friese
vanje ofb/ieven (Ste) 2. (van klein, fijn kaante (Nt), Dc Friese boeren hadden over
werk) priegelig (Ste) Zoks is frieme/ig 't algemien niet zoe'n beste naeme (v), Een
wark (Ste)
Friese boeremeid, Daor bej' now nog eon
friemelkont z. friem elk-onto
etht oo/d Fries gebruuk volgens overlefriemelkonte (Bdie, 01-NI) Ookfrienzeb. vering behorend tot de Friese gewoonten,
kont (Wol) de; -n; ...kontien [Trimj eon Friese k/okke, .. .statk/okkc (1), een
kont(a)] 1. iemand die vaak en voortdurend Fries peerd, eon Friese ti/bury (Dho, Nbk),
aan iets zit te friemelen
eon Friese boerewaegen, mit boek-berrie en
friemelpot (Nw) de; -ten; -tien ['frimjpat] kromdissel (Sz), een Friese k-op hebben
1. iemand die niet opsehiet
stijfkoppig zijn (!), Friesek/ederdraeht, een
friemeJwaark z. friemelwar/c
Friese kappe bep. muts (Db), (in) Fries
friemeiwark (Nbk, Ste) Ook friemel- kostuum, Friese ooriezers, de Friese pao/
waark (Dho) et [Trim!...] 1. werk waarbij bep. grenspaal met name aan de
men friemelt, meet friemelen, priegelen
provinciale grens met Overijssel (I), Friese
Fries I de; Friezen; -ien [fris] 1. Friesta- redens Friese schaatsen (Dho, Nbk),
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Friesien - frisisme
...schaesen Id. (Bdie), waarnaast ook Friese fris I (Nbk, Np) et [Iris] 1. verkorting van
deur/opers, een Friese koe een zwartbonte frisdraanlc een peer glass/es Ills (Np)
koe (Dho), Friese schaopen (Nbk), ook fris II bn., bw.; -seT 1. schoon, hygiënisch,
(zelfst.) Friesen genoemd (Nbk): Friesen helder en gezond of vrolijk ogend frisse
bin ecbte melkscba open, mar ze geven wel k/eta-en, Jo bin weer letter Ills aj'je waswe/mg wa//c (Nbk), Friese to eke, ken hebben (Nbk), Nao do scboonmaek
...kruudko eke, Friese keze (Op), Friese zicht de ka em or d'r weer fris on fleurij tint
doempies bep. soort duimpjes, koekjes (Nbk), Dat maegien k/k d'r zo /ekker fris
(Diz, Obk), een Friese stielkop, eon stoere wit (Ste), eon frissejongo meid (Ste), een
Fries (Bu, Diz), een stugge Fries (Wol)
fris maegien een schoon en gezond meisje,

Friesien et; ...ies ['frisinj 1. (zelden gebruikt) kleine Fr/es 2. zilverpel (Bu)
Erieslaand et; ...Ianen ['frislã:nt] 1. de
provincie Friesland, ook: de samenleving

ook wel gezegd wanneer een meisje nag
geen verkering heeft gehad of seksuele
omgang (Dho, Diz, Ld, Nbk, Np, Pe-Dbl,
Ste) 2. in enige mate Iris, zuiver ruikende,

in die provincie Fries!aand mag b/iede niet bedompt Even in de frisse !ocht!
wezen mit zoveu!e waeter (1), Radio (Nbk), Ft wasgoed rok!ekker fris (Ste), As
Fries!aand aanduiding voor de Friese v/eis niet meer fris rot, hoof ik et niet
radiozender, thans ook Omroep Frieslaand meer (Ste), Bij rokt niet fris uut de aosem
als vertaling van het Friese Omrop (Nbk), In Oosterwoo!de was 't niet Ins, or
Fryslân ( nu ook t.v.-uitzendingen ver- stónk d'rpattietoeren (b) 3. vers Iris dr/nzorgend) 2. het niet- Stellingwerfse deel ken, frisse me//c, fr/s vleis, frisse bloemen,
van de provincie Friesland, ook wel aan- Iris sitU (1), Ft water is niet good fris meer
geduid met et Friese Fries!aand Maoten (Sz), AJ' do gruunte uut eigon twin baelen,
van him gongen naor Fries/aand on ver- dan bcj' ze a/tied Iris (Obk), ...fiis op 'e
buurden hour daor your een stokmennig taofo/ (Bdie), ..fris uut do twin weg
woken bij eon hoer om to he/pen mit et (Bdie), Vas van 'tmes, datkuj'okroekon;
mijen on bujjen (v), Hij is nagsl zinnig, et is ecbt fr/s soul, fang (Nw), 't Fruit zag
dat daoromme wi'k ge/oven dat hij wit d'r nag letter fris uut (Fe- Dbl) 4. kouder
Frics/aand komp (Sz) 3. een van de go- dan verwacht 't Is fris butendeure, hour!
bjeden die van oudsher met Frieslaand (Nbk), Om do aovend benne wodt or song
wordt aangeduid Mconsken uut do drie fr/s buten (Obk), D'r staot eon frisse wiend
Fries/anon kwammen disse keer in A uric/i (Nbk) 5. verkoeling brengend Even in do
bijmekoor (Nbk)
frisse wiend! (Nbk), Aj'je niet good vu/en,
Friespraoter (Nbk, 1) de; -5; -tien drink dan even een bet/en fris waetor
['frispro:otr] I. iemand die van huis uit of (Nbk), 1k beb et //ever wat fris in de

doorgaans Fries spreekt
kaemor (Ste) 6. uitgerust, niet vermoeid
Friezinne de; -n; -gien {fri'nno, ook we! mit frisse mood (Nbk), fr/s van de !over
...s --- } 1. inwoonster van Friesland 2. (Dho), Morgens a'k opstao bin it alt/edzo
Friestalige inwoonster van hot deel van de fr/s as war (Si), H/y is zo fris as een peerd
provincie Friesland benoorden de Kuunder (Nbk) 7. onbevangen (Nbk) Laot b/zn es
of Tjonger of een vrouwelijke persoon naor dat geval kieken, hi kikt d'r
elders die het Fries als moedertaal heeft
temeonsen fr/s togenan (Nbk) 8. in (Nw)
frik (Bu, Mon, Nbk, Obk, Op, Ow, Ste, Die /opt niet fris !oopt enigszins mank,
Sz) [frik], in de bie/e fr/k do hele santen- trekt n!. steeds met óén van beide voeten,
kraam, de hele boel my tan om mij de benen (Nw) * (van iemand die regelmatig
h/ole fink we! kriegen (Op), Daor bef' do een ander meisje of andere vriend heeft,
bie/e fr/k (Nbk), Ze hebben de hide flit oak gezegd wanneer een verkering is
ophae!d (Ste), Aj't boter kunnen: bier hef' uitgeraakt) Nao d/sse (mar) weor eon frisse
do hielo fr/k! (Ow)
(E!, Nbk, Np), Nao disse eenfrisso(Bdie)
frikzooi (Fe-Db!) de ['frtkso:ojj, in do hole frisdraank - frisdrank oen flesse Irisfrikzooi do hele boo!, de hele rommel, de dra ant
hele santenkraam Hier bej' do hele frisisme (!) [frisismo] - frisisme, ook wel
frikzooi! (Fe-Db!)
gezegd van een eigenaardigheid in het
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frissel - frosselen
Stellingwerfs of in een andere streektaal groep staan, kom maar naar voren, zo ook
die tot het Fries is te herleiden
Kom mar even your et front van de tro op en
frissel (01-Ni) de; -s; -tien ['frtsl] 1. (Wol) 2. stevige, voile buste (spor.) Die
vlechtwerk van stattetouw en paampc/s - hot aorig front van vcuren (Bdie), mit et
en naderhand van raffia - om hot onder- front veuruut (Obk, Nt) 3. de voorste linies
eind van de staart van een koe, ni. om het bij oorlogvoering, daar waar werkelijk geafzakken van het stat/ocr en daarmee van vochten wordt in de oorlog Do so/daoten
de staartlijn te voorkomen Och beden, die gongen naor 't front (Op), Al/c jongc
koc hot do frissel ok al weer uut do stat kcre/s (..) stonnon an at front (Dfo, j), Zo
(01-NI)
laggen an at front (Nbk), op al/c fronton
frissies (spot.) ['fnsis] - frisjes
winnen (I), ...gc/ick /criegcn in aile
frituurpanne (I) - frituurpan
opzichten geiijk krijgen (Nbk), It Rant d'r
frituurvet (1) - frituurvet
mit do manncn met best year, zic staon a]
frommelen zw. ww.; onoverg. (bet. 1), an 't front in de boezeroen (Nw) 4.
overg. (bet. 2); frommeide, het frommeld gesteven kledingstuk met al dan niet losse
['fromh7] 1. aan iets frommelen Frommel boord, voor de borst langs, met banden
tech niot zo an dat taofelklicd omme bevestigd; ook wel soortgelijk gedeelte in
(Nbk), Zit me tech met zo an do broek to een jurk of overhemd (met ingenaaide
frommelen (Bdie), lone mit veul zenuwen plooitjes); niet zelden als verki. Vrocgor
zit soms mit con buusdoek to frommelen

haddon ze zoc'n appat stoIc opnid op at
boezeroen, dat hiette con front; ze weren
ok wc/ los (Nbk), Vroogcr baj' can boorde
mit can front, dat haj' vow, dan hocfde ic
(Obk) Eon k/arre in makeor frommelen gien boezerocn an (Ste), Vader badda ok
(Dhau), Die briefmocj'nog nict in mekeer we/ eon blauwstreept front (Ste), Wi5
frommelen (Nbk), Die jurk ma 'k we] uut- mossen vroagcr Heit a/tied ho/pen ashiy at
stricken, hi is helomaolc in mekaar front year hebben mos (Obk), Mit zoe'n
frommeld (Sz), Hij frommelde do kraante mooi gesteven front dan waj' et heertien
gauw bij mekeer (Ma), Die jongen (Sz), mit et witte front your naor do
frommeidon do boel in de tasse (Ld), 'Ic Zal uutvoering (Nt), Mien vader was dominee,
perberen om dat evenpies in mekeer to en dat was mien wark a/tied, do fronton
frommelen snel in elkaar te zetten (Obk)
van zion witte overbemden stricken, eon
frommelgoal (Wol) ['fromj...] - from- percies war/c mit a/ die plooien en die
melgoal
dikke stiese/ (Mun), Vroegcr baj' ok
frommelig (spot.) ['fromlox, ...mal...] - gummieboorden, ok at front was we/ van
frommelig
gummie (Ste)

(Ow) 2. kreukelend in elkaar duwen,
kreukelend wegduwen; ook: iets haastig en
niet erg degelijk en sekuur in elkaar zetten

front et; -en; -len [front] 1. voorkant van
een gebouw, van meubelen, auto's etc.,

frontlinie (I) - frontlinie
frontsoldaot (I) - frontsoldaat
vooraanzicht 't Front van do nic stal is froonselen (Bdie, Dfo, Nw, Ste) zw. ww.;
k/aor (01-NI), D'r staot met zoe'n mooi overg.; froonselde, het froonseld ['frö: 5
front veur(Nbk), Ethuus staotmit etfront s]i] I. in elkaar, bij elkaar frommelen Et
naor do weg (Np), Die oo/denvetse kaasten komt niot zo kick, froonsel at mar war bij
zat vrocgcr con mooi front op (Obk), Die mekaander (Ste)
auto hot eon mooi front (Bu), Die kan froonsen zw. ww.; overg., onoverg.;
aori front macken die persoon is fors, froonste, het froonst [TrZ5:5snj 1. het
stevig gebouwd (verspr.) en/of: hij/zij fronsen van wenkbrauwen, bet voorhoofd
weet flunk indruk te maken Die forsc man Th3' froonste mit do wenkbrau won (Bu)
kon mit or witte your aorig front mae/con frosselen zw. ww.; onoverg.; frosselde, het
(Dfo), zo ook Mien buuxvrouw kon frosseld ['froslii] 1. speels vechten, stoeien
vroeger aorig front macken, mar ct is now waarbij men elkaar steeds vastpakt,
ni/cs mccc met de borst vooruit lopen, maar meestal tot de ander zodanig vastgehouden
nu loopt ze ineen gebogen (Sz), Kom mar wordt dat hij zich niet meer goed kan
even year et front kom maar even voor de verweren Ic frosselen mit ione om him in
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frosseltien - fuut
de machi to kriegen (Nbk), Zuwwe even
eenpottien [rosselen? (Nbk), Ze bin even

ic/ricer an 't Iiosselen mit zien bciden
(Spa), Jocs, Jim znoe'n uutscheiden to
[rosselen, want aanst gocit ci'r lone (Dhau)
frosseltien (Bu) et; ...ties ['frosltin] 1.
gehaakt randje of randje van kant aan een
gordijn, aan een kleedje of een jurkje
frotté (Nbk, Np, Obk) [fro'tt:] - frotté
fruit et [frccjt] 1. (mit: vruchten Bcdaankt
vein- do bioen,en, ci [wit on ai die aandero
dingen moor (1)
fruitbomehunnig z. fruitbomehunning
fruitbomehunning (bs) Oak fruitbomebunnig (bs) de ['f...] 1. honing van de
bloem van fruitbomen
fruithoom - fruitboom
fruitjaor (Nbk) - fmitjaar
fruitkarre (spar.) - fruitkar
fruitkelder (WoI) ['f...] - fruitkelder
fruitkiste - fruitkist
frnitkraompien (Nbk) et; ...kraompies
[frjtkr5:mpin] 1. fruitstalletje
fruitkweker (1) - fruitkweker
fruitkwekeri'je (1) [...'r...J - fruitkwekerij
fruitmaande (Dmi, Nbk, Wol) - fruitmand
fruitschaole (spar.) - fruitschaal
fruitsmack (Nbk) - fruitsmaak
fruitwinkel (spar.) - fruitwinkel
fruitzaeke (I) - fruitzaak
frunniken (Nbk) ['frAnokfl] - frunniken
frustraosie (1) - frustratie
frutselen (Nbk, Obk) zw. ww.; overg.,
onoverg.; frutseide, het frutseld ['frAtsJI] 1.
snel maar niet erg zorgvuldig lets in elkaar
zetten, frutselen HJ3i bet ci mar wat in
mekeer [nitscid (Nbk)
frutseltien (Dhau, El) [frAtsjtin] - frutsel
? Is cenjurk mit [wise/tics (El), Et kienderJurkien was year ci [cost aori mit [nitse/des en stnkkics versiord (Db)
fui Z. flj
fuif (spar.) - fuif
fuifnummer (spar.) - fuifnummer
fuj Z. fl1
fuke z. [ocke
fuksia z. [oksia
fuliesieteren z. fleiseteren
fulieton (Np) Oak feuilleton (Nbk) de; -5;
...tonnegien ['fS'1itonJ'fjoton] 1. feuiiletan
fullebloeme (fp) ['fAloblun-in] - biggekruid
lundementen z [oiiementen

fundering de; -s, -en; flinderinkien [fAn
'duorufi 1. grondsiag van een bouwwerk
Wi) bin an 't opbrcken mit de [undoring
van oons co/do huus (Dia)
funderingssleuve (Nbk) de; -n; ...sleufien
[...'d...] 1. ffinderingssieuf
funest (I) - finest
funktie (spar.) de; -s ['fAlJ(k)si] 1. task,
wezenlijke bijdrage Wat veur funktie bet
dat ondordiei?(Nbk), Wat vcur[unktic bet
hi)' daor? wat is zijn inbreng daarbij, wat
moot hi] doen? (Nbk), in do funktie as
vcurzittcr (Nbk), ...van veurzittor (Nbk),
Ze badden de fun/tic van waeterkering (1),
Is datnog een betien in funktie?werkt dat
instrument, die machine nag good? (Nbk)
2. het vervullen van een ambtelijke betrekking (Nbk) Is hi)' nog in fun/tic? (Nbk)
funktiebeschrieving (1) - funktiebeschrijving
funktieomschrieving (spar.) - funktieomschrijving
funktioneren (1) [fAfl(k)sjô(: )'nt:op,
fiuj(k)sja'n...] - ftmnktianeren, ni. zijn
funktie vervullen Dat ni)'e onderdioi
[unktioncerde niet zo best (1)
funnementen z. [c//em enten
furie (Nbk) de; -s ['fy:ari] 1. felie, tierende vrauw
fusie (spar.) de; -s ['fysi, ...zi] 1. het door
fuseren antstaan van een nieuw organisatarisch verband Overal [usic, 't moot
overal mar in 'tgroot (Nbk)
fusselen (El, 01-Ni) Oak futselen (Sz) zw.
ww.; averg; frisselde, het füsseld ['fAsJ1,
...ts...J 1. lets snel maar annauwkeurig, niet
degelijk in elkaar zetten, vaak van naaiwerk Dat zak even in menocrfusscicn (El)
fut I de [fAt] 1. kracht en zin am to doen
Do [at is d'r (bie/emaoio) uut, Do ho/c fut
is d'r uut (Diz), D'r zat (inks) gicn [at in
die persoon had nauwelijks lust am op to
schieten en het af to maken (verspr., Ste),
Daor be'k niks gien fat in nauwelijks
anima am to doen (Nbk), Zkbebbegien flit
moor (Mun), D'r zit wci flit in die kerci!
(Bdie)
fut II (Pe-Dbl) In.; pred. [fAt] I. flit
hebbend Th3 is nog good fut year zion
/cc[tied(Pe-Dbl)
futselen z. [ussolon
fuut I [fyt] - bep vogel: fuut
fuut II (spar.) tw. [fyt] - fuut

ME

g - g, nl. als letterteken, als aanduiding
van woordreeksen e.d. die met een g
beginnen, de muzieknoot die door g wordt
voorgesteld en de bijbehorende toon en
toonsoort, ook afkorting van gram
g-sleutel (Nbk) - g-sleutel
g-snaore (Nbk) - g-snaar, op viool of
gitaar
g.g.d. - afkorting van grootste gemiene
dicier

g.k.k. - afkorting van goed koken kunn end
g.n. - afkorting van geiokkig ni7jaor
g.v.d. - afkorting van godverdomme
gaai (spor.) [ga:j], in Viaamse gaai
gaauk z. gang
gaankdeure z. gangdeure
gaanke z. gang
gaankcdeure z. gangdeure
gaankelaampe z. gangiaampe
gaankclocht z. gangiocht
gaankeloper z. gangioper
gaankemure z. gangmure
gaankezoolder z. gangzooider
gaanklaampe z. gangiaampe
gaanklocht z. gang/ocht
gaankloper z. gangioper
gaankmure z. gangmure
gaankspiegel z. gangspiegei
gaanktrappe z. gangtrappe
gaankvloer z. gangvioer
gaankzoolder z. gangzooider
gaans (verspr.) bn., bw. [gã:s] 1. gans,
helemaal, heel wat 't Is gaans verkeerd
gaon (Dho), Dat schiit gaans! (s: Obk),
Raeg ie de schure cvenpics, zec hi); mar

dat was gaans gien Vein kerweigien

(Mun), De gaanse dag was hif an 't wark
(Nbk), We hebben gister een gaans aende
]open (Nbk, Op), Mien buurvrouw het ok
cen gaans stok grös om te mi5en (Db), 't
Liekt me gaans niet best (Nt), Gaans en al
niet helemaal niet (Mun), It Weer is gaans
beter (Ow), gaans een heel wat, van grote
omvang, Iengte e.d.: D'rzitgaans een buite
gros op et /aand(Obk), Daor benne was et
gaans een aende (Np), Ft was gaans een
aende vot, heur (Ol-Nl), 't Is nog gaans
een bait wodden (Pe-Dbl), £4' 'e kermis
ston een groot wiel, meensen, meensen,
wat konnen daor gaans een meensen in

(Sz), (gezegd van een groot gebouw,
voertuig enz.:) gaans een ding (Dfo, Dhau,
Diz, El, Mun, Nw): Dat seth), is gaans een
ding (Diz), Die sch are was gaans een ding
wodden (Dfo), zo ook Da 's gaans een heel
ding (Spa), 't Wodde gaans een grote
schure (b), D'r verscbeen now gaans een
boek (b), gaans wat heel wat (spot.), 't Is
mi5 gaans genoeg (Fe- Dbl), D'r zit gaans

wat an gezegd Ev. van aardappelplant of
fruitboom (Nbk, Ow)
gaanze de; -n; gaansien [gà:zo] 1.
gansvogel, soms alleen voor vrouwelijke
gans, clan in tegenstelling tot gent('e,h het
mannetje ccii vctte gaanze (Sz), Gaanzen
raozen vu/c carder as daj' zeif wat zeggen
kunnen ( Ste), As de gaanzen van 't oosten
naor 't westen gaon on in een V viiegen,
dan kriegen we winter (Obk), Aj' veriegen
binnen mit 'tgrös, dan zetie 'tin 'tgaes en
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gaanzeakte - gaas
Je doen d'r eon koppeltien gaanzen hi, en gaanzemaark (Bdie, Nw) - ganzenmarkt
k/a or My' (Nw), con gaanze ploklccn gaanzenust et; -en; ...nussien f'g...} I. nest
plukken (Np), ...roppen id. (Np), Dat van een gansvogel
weren de hoer zien gaanzen (n/ct) dat was gaanzepas (Db, Ld, Obk) 1g...], in in do
zijn heimelijke bedoeling, opzet (niet) gaanzepas ]open aehter elkaar lopen (Ld,
(Dfo, Ma, Nbk, Ste), zo ook Bat was de Db, Obk)
hoer zien gaanzen n/ct (Spa), eon onneuzel gaanzcpieke (OS, Di; Np, 01-NI, Pe-Dbl,

gaansien een dom meisje (No, El), zo ook
Wat cen gaanze, dat k/end ( Pe-Dbl), eon
domme gaanze (spot.), zo dom as een
gaanze zo vet as een gaanze (Obk),
waggelen as con gaanze (Ste), poesten as
eon (vette) gaanze erg hijgen (Bu, Nbk,
Nw) * As de vos depassiepreekt, hoer pas
op Ic gaanzen vertrouw geen huichelaar
(Op), Betor ienegaane in depot as tien in
de /ucht beter één vogel in de hand dan
tien in de lucht (Sz), Koj' een dukende
gaanze tegen, is d'r kaans op regen (n)
gaanzeakte de; -n, -s ['gâ:zoakto} 1. akte,
schriftelijk bewijs dat men bevoegd is tot
het afsehieten van ganzen
gaanzebloeme (I) ['g ...J - gele ganzebloem
gaanzebod - ganzenbord gaanzebod
speulen (Nbk)
gaanzehoddcn (Nbk) [..4iJ - ganzenborden
gaanzehrief(Ld, Obk, Ow) de [ga:zobri:f]
1. ganzenbord, ook het desbetreffende spel
gaanzedoons (Np, Ste) - ganzedons
gaanzeëi et; -er; -glen ['gâ:zacj] 1.
ganzeëi
gaanzeflappen (Obk, I) onbep. w.
[ ... flapw] 1. bet flappen van ganzen m.b.v.
bep. netten
gaanzeflapper (Bdie, Obk, Pe-Dbl) de; -s;
-tien [ ... flapç] 1. iemand die ganzen vangt
met behulp van netten In 't Kuundcr
onlaand, in do Westhoek, woonde vroeger
eon gaanzeflapper (Obk)
gaanzehaegel Ook gaanzehagel ( WH) -

ganzenhagel
gaanzehagel z. gaanzehaegel
gaanzehals (Nbk) - ganzehals
gaanzehoedster (Spa) - ganzenhoedster
gaanzehokke - ganzenhok
gaanzejacht - ganzejacht
gaanzekop (Nbk) - ganzekop
gaanzekuken (verspr.) - ganzekuiken
gaanzemaark z. gaanzcmark
gaanzcmaat z. gaanzemark
gaanzemark Ook gaanzemaat (Dfo),

Ste, Wol) de; -n; ...piekien ['gä:zopiko] 1.
ganzekuiken eon mooi koppeltien gaanze-

piekcn (Np) 2. (vooral gebruikt em aan te
spreken) klein kind (Ste)
gaanzeplokken (Ste) onbep. w. ['gâ:zo
plokj]] 1. dons plukken van een gans in de
ruitijd (zulk dons werd gebruikt em
matrassen mee te vullen) (Ste)
gaanzepote de; -n;
potien ['g ...] 1.
ganzepoot, ni. poot van een gansvogel 2.
bep. plant: ganzevoet (fp)
gaanzeroer (Bu, No, Ma, Obk, Ste) et;
-en; -tien ['gà:zaru:ar] 1. ganzenroer, nI.
bep. jaehtgeweer met lange loop van zo'n
drie meter Et gaanzerocr daorzat eon h/c/c
lange loop an, dan koj' d'r veerdcr mit
sc/i/eten (B u), Et gaanzcroer beweerden ze
onder do vcenstcrbaanken dour, van do
/0110 kaante naor de acre kaante van do
kacmer, spec/aol veur dcgaanzejacht(Ste)

gaanzesnaevel (Nw) de; -s; -tien ['g...] 1.
snavel van een gansvogel
gaanzevere - ganzeveer It Is rn/I de
gaanzcverc schreven (Dho)
gaanzevlerke (spor.) - ganzevleugel
gaanzevleugel - ganzevlerk Soms gv'n do
b/yen op 'e dock daon om de moore d'r uut
te nikon; dan moej' de bicn uut mokeer
vegen on dat wodde wel es mit een
gaanzevleugel daon (bs: Op)
gaanzeweek z. gaanzeweke
gaanzeweke (01-NI) Ook gaanzeweek

(Nw) de: -n; ...wekien ['gà:zowt:k(o)] 1.
gent, mannelijke gans
gaanzewoerd (Db, Mun) de; -en;
...woertien [gã:zwu:oçt] I. gent,
mannelijke gans
gaaps z. gaeps
gaapstok z gaepstok
gaar Z. geer
gaarschieten z. geersch/etcn
gaarslag z. geerslag
gaarve z. garve
gaarzwad z. geerzwad
gaas (OS, verspr. WS) Ook gaes (Bdie,
Bu, Dho, Dmi, Mun, Np, Nw, Pe-Dbl,

M
.

gaasdeure - gaasten
Wol) et [ga:sIge:s] 1. bep. vlechtwerk: gaas Ste), d.w.z.: tien naast en ondoriing tegon
fien gaas, hol gaas (El), grolgacs (Nw), in elkaar staande tweotalien bij roggo (of
or gaas door eon gazen afrastering soms zos bij twee (Ste), acht (bo: Nw),
omgoven: Vour do schaopon bebbon we twaalf (Ma), of zolfs zostion bij twee
al/es in 't gaas (Diz, El), Do kiopon gaon (Nbk)), bij haver vijf tot tien bij twee (of
d'r wit, Jo moe'n et betor in ci gaos zetten vier bosson niot in eon nj maar bij elkaar
(Dho), Aj' vorlogon binnon mit 'tgrös, dan geplaatst mot kopbaand (Obk)), bij gorst
zet Jo It in ? gaos en Jo dccii d'r con acht tot tien bij twee (Bu, El, Obk, Ste) of
koppe/tion gaanzen in, en klaor bij' (Nw) tien bosson bij elkaar met één band (Nw),
gaasdeure (Spa, Ste) do; -n; ...deurtien bij boekwoit vijf bij twee (Dfo) of tien bij
['ga:zcL&:aro] 1. gazen dour om vliegende twee (Ste); naast lange gaaston (Dfo, Nbk)
insekten tegen to houden, hordour
konde men rondo gaasten (Ld, Nbk):
gaashokke (Nbk) et; -n; ...hokkien Rondo gaasten kregon eon baand cm do
['ga:shoka] 1. hok van gaas
kop; ot woren zos of ac/it garvon on damgaaspe (OS, Bu, Dho, Mun, Np, Nw, Op, eon baand omme honno (Nbk); bij do
Ste, Sz) Ook gaspe (Diz, Dho, Ma, Mun, dubboio gaaste werden aan weorskanten
Nt, 01-NI, b: im, p), gespe (Wil, elders van eon lange gaaste nog zovon of acht
spor.) de; -n; gaspien ['ga:spo/...a... / ...e... ] garvon goplaatst (Dfo), In iono gaaste
1. gosp, ni. om eon brook mee vast to zitton twin tig garvon, daor gaoii zo twintig
gospen, om eon schoon, ibm c.d. tee to garvon an (Bu), ...twintig garven an eon
gespon, ook: knip om hot haar moo vast to gaaste (El), Do lange gaaste woddo op do
zetten o.d. 1k hobbe do gaaspo van do aonden we] es lone togonan zot (Dfo), In
maantel (Ste), Ok drougon do vrouwludon eon viomo roggo zitton violgaaston, dat is
we] eon gaaspo in 't haor (Obk), Doe die bondord bos (Bu), Do roggo on baovor
gaaspo van do schoo even veur mjy vaasto staonindo gaaste (b: in, Ste), Omroggoto
(Db), Die co/do vrotter, oat waarkt mar en drougon komp ze op 'o gaaste (Ste), We
schourt mar, hiy hoolt gion gaaspo an do bobbon do roggo in do gaaste (13b), in
brook (Nw), Do gospo is mi5 van do brook gaasten zetten (Bdie), zo ook in dc gaaste
sprongon (Spa)
zetten (Bu, Dhau, El, Ma, Nbk), ...on dan
gaaspen (j) Ook gaspen (Nbk) ['ga)spqi] mos et in bosson bunnon woddon on dan in
- gospond vastmakon
gaasten opzotton (Dhau), We moo 'n otzaod
gaast Ookgasx (spor.) do; -on [ga:st/gastj an do gaasten zetten (Np), Do gaasten
1. boniand die op uitnodiging aanwozig is uut/oggen gobourdo we] cm zo to drougen
voor oon bezook, visite of langer vorblijf; vent zo ophae/d woddon (Ste) 2. garve,
ook gozogd van iemand die toch ontvangon schoof (Bu, Np, Obk, Ld, b: It) In lone
wordt al kondigdo hij zich niot aan eon gaaste [nI. eon lango gaasto, z. bet. i]
vromdo of nuvoro gaast c.d.: eon vroemdo zitten twintig gaasten, daorgaon zo twintig
snuitor, Wiy gaon to gaast(e) bi5 do buron gaasten an (Bu), We/ogden de gaasten mit
uit gasten (b: im, Dhau), zo ook We gaon do gatton in do boogto in do zunno to
uut to gaaste (Np), 1k za/ to gaaste (Np), to drougon (Np), Et gat van do gaaste moot
gaaste kommon (Ste), Dat hourt d'r Ny aj' altiod naor do butonka ant van do bit/h
to gaast binnon (I), Jo woron daor zuver to (Obk), gaasten in hokkcn zetten (Ld) 3.
gaaste wie daar kwam, had hot or heel gorst, z. gasto
good (Np), con otondo gaast on eon gaastebier z. gastebior
drogendo gaast gozogd wannoer do gast bij gaastedoppe z. gastodoppo
het afschebd nog eon maaltjo groento of gaastekorrel z. gastokorrol
fruit mookrijgt (Op) 2. z. gasto
gaastemael z. gastomaol
gaastarbeider (spor., I) Ook gastarbeider gaasten zw. wW.; ovorg., onoverg.;
(vorspr.) - gastarboider
gaastto, hot gaast in bet. 2 ga:stiJ 1.
gaaste do; -n ['ga:sto] 1. hok van twee (onovorg., onbop. w.) in uut gaasten gaon,
rijon van bovon togen elkaar goplaatste nut gaasten wozon eon dag op visito
bossen roggo of havcr op het land (Bu, gaanlzijn zodat men ook eon warmo
Bdbo, Db, Dfo, El, Ma, Nbk, Np, Nw, Op, maaltijd gobruikt (eon vollo dag, doorgaans
M
.

gaasteopzetter - gaegel
van plm. 10.00 tot melktijd: plm. 15.30
nut, bij niet-boeren jets langer, soms tot
na de broodmaaltijd, ni. tot plm. 19.00

gaatjes (spar.) ['ga:tjos], in Fraatjes vu/len
goon gaatjos

uur): V/eden woke bin wiy uut gaasten
west (Dfo), We gaon vandaege uut gaasten
(Wol), to gaasten gaon (1) 2. bijeen

gabberdiene I (Dhau, Diz, Nbk, Op, Wol)
de [gabç'dino] 1. gabardine
gabberdiene II (Dhau, Diz, Nbk, Op, Wol)
bn.; attr. 1. van gabardine eon gabberdiene

plaatsen van garven tot een gast of hok

Jasse

(Ld, Nbk, Obk) A ovens nao et me/ken mos
et yolk vacke do rogge nog gaasten (Ld,
Obk), We moe'n nag henn' to gaasten

gadde z. gaire
gadderen (verspr.) zw. ww.; overg.;
gadderde, het gadderd [gadp] 1. verzamelen, met name geld sparen (soms wel als
enigszins negatief, ruw ervaren in

(Nbk)
gaasteopzetter (Dfo) de; -5; -tien
[ga:stopset] 1. degene die de garven in verge!ijking met geren) MY is weer an
gasten, hokken plaatst
gadderen (Dho), Do femi/ie wust van
gaasterig z. gasti'
gadderen! (Pe- Dbl), bij mekeer gadderern
gaasterswaegen z. gaastewaegon
Die bebbon a) zoveul bi mokaar gadderd!
gaastestee z. gaastestreek
(Spa), Wijmoo'nzien dawwe nag watbi
gaastestreek (OS, Pe-Dbl) Ook mekeer gadderen, oers bin we eon boo/ van
gaasteslreke (Np), hokkesgreek
(Db, dat ooldokwiot(Obk), Dieperbeert al/es to
Dhau, Pe- Dbl), gaastesatee (Obk), gadderen hij probeert alles bij elkaar te
gaastestroke (Ste) de; ...streken; ..strekien
krijgen zonder wat te doen (Ste)
['ga:stostn:k(a)/'hoka... / ...sti:/... ] 1. strook gadderobe (spot.) [gadoro:bo] - garderobe
grond, plaats waar de garven in hokken in schouwburgen e.d.
zijn geplaatst (vaak enigszins afzonderljjke gading z. gaeding
strook, ni. als het drogen larger duurde; gaedelik (Np) bn.; -er, -st ['gc:djak] 1.
dan kon ni. de rest van de akker weer zeer geschikt eon gaode/ik p/akkien een
gebruikt worden) Do gaastestreek /it nag plekje, heel geschikt veer een bep. jets
roeg, want do gaasten bin d'r lack weg (Np)
(Dfo), AJ' kno//en ziden en do rogge was gaedige z. gading
nag niet to dreugo, b/eel do gaastestreek gaeding (Dfo, Np, Obk, Nt, We!) Ook
staon (Db), Do gaastestreok b/eel staon, en gading (verspr.), gaedige (Ste), gaoding (s
d'r ammo benne wodde sparre zid, of oost.) ['ge:duj/ ...a- ... ..gc;dagW... o: ... j 1. zin,
kno/len (Dhau), Laetermos degaastestreek genoegen, het goed kunnen gebruiken Dat
nag bouwd wodden (El), vandaar ook Do was krok mien gaeding (Dfo), Dat was wat
gaastestreek moe'n nag oven kno//en in van Zion gading dat ken hij heel goed
zid wodden (Nbk)
gebruiken (Bu, Dho, Nw, Ma), MY kan
gaastestreke z. gaastestreek
al/es brukon, al/es is van zion gaeding
gaastestro z. gastestro
(Bdie, Ld, Mun, Nt, Np), D'r was op It
gaastestroke z. gaastestreek
boo/good a/tied we/ wat van zion gading
gaastewaegen (Nw) Oak gaastwaegen bi (Nbk, Pe-Dbl), ze oak Dat is wat your
(Pe-Dbl), gaaslerswaegen (Mun) de; -s; mien gading (Dhau, Wol, Diz), Is d'r ok
- tien ['ga:st(o)ws:gj]/'ga:stçswc:gJ 1. bee- wat van Jo gading big? vooral m.b.t.
renwagen waarmee de gasten kwamen of koopwaar: kunt u hier iets van gebruiken
waarmee men ze ophaalde Do gaaste- (El, Spa, Db), zo oak Zit d'r nag wat your
Wa eg en was mooi gruun op va arid, d'r do gaedige bij? (Ste), k Ge/oaf dat J we/
wooden twie zitplaankon op /egd, op iedere gading hot an dat ouwe trokkertien (Sz) en
p/aanke konnen driejo zitten (Nw)
D'r is ni/cs van mien gading bi (Op, Ow)
gaastezetter (Dhau, Obk) de; -s; -tien 2. belangstelling van het koperspubliek
['g ...s€t] 1. degene die de garven in vôór, vraag naar (Obk) D'r was we]
gasten, hokken plaatst
gaoding op dat husien (Obk)
gaastig z gastig
gaegel I Ook gaoge! (Bdie, Ste), gage!
gaastvri'j z. gas! vriJ
(Sz), goege! (h) de; -s; -lien ['ge:gJ
gaastwaegen z. gaastewaegen
/......../.a:.../?} 1. (vaak verz.) bep struik:
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gaegel - gaeps
gage!, ook: gageltakjes Mo eon rogenbujje
kon do gaogel zo boerlik roeken (Obk), 1k
moot nog even ccii bossien gaogclplokken
(Ste), Vroeger stopten ze weJ gaegol in 't
ben-c tegen do v/ode,,, van da or [de
benaming] vlooiokruudnl. in verband met
de geur (Dfo), Oonze oom had eon toe/ic
gaogol in do beth/estee bangon tegen do
nei'cn tegen steekmuggen (Sic), zo dreugo
asgaogel(b)
gaegel II (Dfo, Dhau, Ow) et [ge:gj] 1.
tandvlees: het zachte weefsel waar de
tanden en kiezen in staan
gaegelpolle (OS, Dho, Diz, Mon, Nbk, Np,
Op, 01-NI, Wol) Oak googelpolle (Bdie,
Nw) de; -n; -glen ['g...] 1. bep. stmik:
gagel
gaegelstruke (Nbk) de; -n; ...strukien
['g...stryko] 1. bep. heester: gagel
gael z. gel
gaelen (Obk) zw. ww.; onoverg; gaelde,
het gaeld [g€:1] 1. janken, met name van
een bond die aldus reageert op eel andere
hand die hij in de verte hoort
gaep (Bdie, Nbk) de; -en; -len [gc:p] 1.
gaap op do gaep zitten zodanig zitten dat
ieder die voorbijgaat je ziet, met name
gezegd als men geen gordijnen voor de
ramen heeft (Bdie, Nbk)
gaepen Oak gapen (WH) zw. ww.; overg.,
onoverg.; gaepte, het gaept ['gc:prp/ ...a: ... }
1. (onoverg.) geeuwen, gapen door slaap,
vermoeidheid, snel opgevat als teken van
verveling of desinteresse We moo'n baost
op bedde, want we bogunnon zó to
gaepen... ( Spa), 't Is 't gaepen aloE woerd

het is niets, het stelt niets voor (Nbk, I, b),

ook Ft Is glen gaepen weerd id. (Nbk), It Is
mi Ft gaepon aloE weord id. (Nbk), oak

geen zin heeft om lets te doen en
nieuwsgierig naar buiten kijkt Die vrouw
zit a/tied your 't racm to gaopen (Obk), Thj
zit a/tied aacbtcr et glas to gaepen (Ste),
aachter de godienen zlttcn to gaepen (Li,
Ow, Sic), ...staon to gaepen (Dfo), dew- dc
mom en gaepen (Bdie), Die vent staat a/tied
mar bij oons dour do niten to gaepen (Op),
Ze staon naor oons to gaepon (Ste), Stao
tocb nicE zo to gaepen! (verspr.), H15 ston
a/tied to gaepen wat eon aandcr doe
(Pe-Db!), We gaepon ok wel es wat d'r
gaonde is nieuwsgierig kijken naar (Ste) 4.
(onoverg.) wat em zich been (staan) kijken
en daarbij niet flunk beginnen to werken,
treuzelend em zich been kijken (verspr.)
Stao niet zo to gaepen, schiot mar es wat
op (Diz), Stao daor aloE zo bonne to
gaepen, pak es mit an (Obk), Thi kon
tiedon staon to gaepen zondor wat op to
schieten ( Pe-Dbl) 5. (onoverg.) con spleet,

scheur, Opening vertonen, niet goed sluiten
Et zit niet good, ot gaept eon botion (Nbk),
Die rok gaept eon betion (Nbk), Do gu/pc
van zion brook gaept wat (Op), Die
ovorgodienen bin to krap, want zo gaepen

(Db), Do godienon gaepon wat (Ste), Do
schoonen gaepen (Bdie), Die douro die
gaept wat (Mun)
gaeper z. gaeperd
gaeperd (bet. 1-3) Oak gaeper de; -5;
...gaepertien ['gs:pç(t)] 1. iemand die (veel)
gaapt 2- iemand die steeds nieuwsgierig zit
to kijken, staat te loeren 3. iemand die
voortdurend staat te dromen, suffen
(terwiji hij flunk aan het werk zou moeten
gaan, zou macten aanpakken) (OS, verspr.
WS) gaepor op Fe naachtboot gezegd tegen
(of van) iemand die kennelijk niet veci
heeft to doen (El, Ma, Nbk, Np, Nw, Obk,
Op, Ow, Pe-Dbl) 4. gapende kop als
uithangteken bij een drogist (Nw) 5.
drogist (Dho) Dat good koj'biy do gaopor

gezegd van eten dat niet lekker smaakt
(bo: Bu, Nw), Hii gaepte as eon prottor
(Ma, Np, 01-NI, vo), FtKiondgaoptas con
sprao (bo: Bu, Nw) 2. (onoverg.) de mond
wijd openen (Bu, Nw) Hif staot aaltied to kopen, on aj' dan koozepiono baddon, mos
gaepon, aa/tiod mit do bek los, bl kon we] io dFr wet op smeron (Dho)
niet good wezen hij heeft zijn mond altijd gaeperig (verspr.) ['ge:pçox, ...porax] wijd open, er scheelt hem missehien iets gaperig Hi/ is wat gaoperig on hangerig
(Nw), Thy gaepte naor aodem snakte (Bu) (Np)
3. met open mond staan kijken (van gaeps Oak gaaps (WH) bn.; -er [gc:ps
verbazing, nieuwsgierigheid), oak zonder /ga:ps] 1. één of meer spleten, apeningen
open mond: steeds maar nieuwsgierig vertonend, niet geed sluitend, zodat
loeren, ook gezegd als men lange tijd voor nieuwsgicrigengemakkelijk naarbinnen, in
het raam zit en zich kennelijk verveelt, iets kunnen kijken Somm%e moonskon
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gaepstok - gaffelbien
hebben niks veur do ruten, en dat is
verrekte gaeps (alg., Wol), Do over
gedienen hongen wet krap, dat leek wat
gaeps (Dfo), Dat moej' nog wat vermaeken, want die fork is bij de bals zo
gaeps (Op, Nbk), Dat dekseltien is wat
gaeps het sluit niet helemaal good (Mun),
Aj't good bekieken is dat huus overal
gaeps, ie kieken ommes overal dwas
deurhenne het vertoont overal gaten en

mit degaffel (Ste); ook verplaatsbare Lange
stok met aan bet eind een gaffel onder een
waslijn (Ow), voorts: soortgelijke gaffel
gebruikt om heesters te steunen (Db), als
katapult (Dho), voor het opwinden van
vliegertouw (Wol), gaffel op een boot
(Bdie, Nt), tweetandige houten vork o.m.
gebruikt voor het opschudden van stro:
onder de koeien (Dhau, Ld, Ma), bij het
dorsen: bijv. om de (bovenkant van de)
kieren (Nw)
legge om to draaien (Ld, Pe-Dbl, k: Ste),
gaepstok (OS, verspr. WS) Ook gaapstok ook bij het werken met boekweit gebruikt,
(Sz) de; -ken ['ge:pstDk/...a:...1 1. (meestal zodat or minder zaad verloren ging dan bij
mv.) iemand die wel komt kijken op een het hanteren van ijzeren gereedschap (Nw),
markt, in een winkel, bij een verkoping, voor het roeren van varkensvoer (El),
maar niet koopt Et was wel drok op e gaffe] om boven een vuur in het vrije veld
mark, mar et wacren alliend mar water mee to koken (Ow), gaffe] om de
gaepstokken (Ste), Overal, op e mark of in zeis in to doen msten tijdens het haren: Do
de winkels bin van die gaepstokken van
vrouwluden: wel kieken, niks kopen (Obk),
D'r weren meer gaepstokken as kopers
(OS, Bu, Np, Sz) 2. in gaepstokken kopen

wel komen kijken maar niet kopen (El, Ld,
Ma, Np, Nt, Obk, Ow), Die moe' nog wat
gaepstokken ha clan een boodschapje
bedenken als voorwendsel om even te
kunnen kletsen (Nw), Hij dee niet sanders
as wat gaepstokken verkopen hij had niet
veel to doen, had kennelijk weinig work uit
to voeren (Ma) 3. iemand die stiekem zit
of staat to loeren (Nw, Ste) Die
gaepstokken zitten weer wat dour de
raemen to loeren (Nw)
gaer Z. goer
gaerbranen (Ste) ['xe:arbra:rl:], in Laot m
toch in zien eigen vet gaerbranen laat hem

zende lag bij et zendehaeren in de gaffel

(Np), vender: gaffe] aan de kant van her
water geplaatst om de lijn met de aalhaak
aan vast to zetten (Np), ijzeren gaffe] voor
het opsteken van takkenbossen on
strobossen (Obk, Op) on gaffel gebruikt bij
het omgaan met een ganzenroer, in Eon
gaanzeroer is zwaor on het een large loop;
et mos in eon gafTel logd wodden (Np),
verder in D'r zit eon liestemust in die
gafTel gaffelvormig gegroeide tak, stam
(Np) 2. rister van een geuletrekker, d.i. een

bep. ploeg waarmee men geultjes trekt
voor het poten van aardappelen en het
zaaien van bieten (Obk) Veur de bieten
haj' vroeger eon geuletrekker mit twie
gaffelties (Obk) 3. (ruw) mond (verspr.)
As die do gaffe] eupendot, dan hour ie wat
(Dho), Die vent het zokke rere praoties,
hij kan beterzien gaffel dichteholen (Dfo),
Die lewaaimaekers mossen mit de klabatse
hebben, altied de gaffels Los! (Dfo), Hij
her de gaffe] altied wied eupen hij heeft

in z'n eigen sop gaar koken (Ste)
gaerder z. geerder
gaeren Z. geren
gaerschieten z. geerschieten
gaerslag z. geerslag
gaerzwad z. geerzwad
overal wat van to zeggen, moot altijd
gaes Z. gags
luidkeels zijn mening geven (Ma), Zet je
gaezen Z. gazen
gaffe) mar niet zo with eupen, heur(Mun),
gaffel de; -s; -tien ['gaf[] 1. gaffel, nl. Hool je gaffel (Db), Hool je gaffel dichte
tweetandige tak, stok, houten of ijzeren (Np, Op, Nt) 4. grote neus (Np) Wat eon
work en voorwerpen van gelijke vorm zoals grote gaffel (Np) 5. onverschillig, lomp,
de voorvork van eon fiets; in 't bijz. houten raar on lastig iemand (El, Nw, Ste) Da's
gaffe] (zelf gesneden tak) gebruikt bij het mif ok eon gaffel! (Ste)
hoepelen (OS, ZW, Bu, Diz, Dho, Nw, gaffelbien (Nw) et; -en; -lien ['gaf[bi:n]
01-NI), waarbij de hoepel tussen de gaffel 1. enigszins wijd on daarmee aan een
kwam Wij hoop olden vrooger mit eon gaffel doen denkend been Wat 'rn mekeert
gafel (01-NI), We hullen de hoepol recht week niet, mar hij bet con peer echte
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gatTelbok - gallig

gaffelbienen (Nw)
gaffelbok (Bu, Obk, 01-Ni, Pe-DbI) de;
-ken; -kien ['gafibok] 1. reebok waarvan
slechts één kant van het gewei zich heeft
ontwikkeld (Bu) 2. zaagbok (om hout op te
zagen) (Obk) 3. hijswerktuig: driebenige
bok (01-NI, Pe-DbI)
gaffelen (Dfo) zw. ww.; overg.; gaffelde,
bet gaffeld ['gaf] 1. met een houten
gaffe! (een tweetandige, houten york) het
stro opsehudden, stekend weghalen
Vroegcr massen wi 't stra your de
baandmcsicnc wag gaffelen (Dfo) 2. voor
elkaar brengen (Dfo) Dat konnen ze mooi
your mekeer gaffelen (Dfo)
gaffelstok (Obk) de; -ken; -kien
['gaflstok] 1. uit een tak gesneden gaffe!,
gebruikt om bij bet hoepe!en de hoepel
mee voort te bewegen
gaffeltange (verspr. OS, Bu, Dho, Np, Nw,
Op, Ste, Wol) de; -n; ..tangien, ...tankien
(oost.), ...gaffeltangegien [gafltai]a] 1.
oorwurm
gagel z. gaegefl
gak (OS, Dho, Mun, Nw, Pe-Dbl, Spa) tw.
[gak] 1. het ge!uid waarmee men ganzen
nabootst of ze roept Ic kim gak, gak, gak
roep en, mar ic kim ze ok good flaiten
(Nw)
gala (Dho, ba) [ga:la(:)], in in groot gala
chique gekleed (Dho), Mien gala is con
mcscster pak, mit twie dears/clan knien
(ba)
galant z. ge/ant I, II
galanteriewinkel (Ste) [xalanto'ri ... ] gaIanterjewinkei
gaiblauze de; -n; ...blaosien ['g...] 1.
gaiblaas
galbulte z. gal/aba/ta
galerie (!) [galo'ri} - galerie
galerij (1) - galerij, n!. zuilengang e.d., in
het bijzonder: hogere tribune in een kerk
(Ste)
gaig z. galge
galge Ook galling (bet. !: Db, Dfo, Dho,
El, Ld, Ma, Nbk, Nw, Obk, Op. Ow),
galgen (Np), galg (bet. 2) de; -n (alg., bet.
1 verspr.), -ns (bet. 1: verspr.), gallings;
ga!gien ['ga!(o)gW'gahij, ... 5i]/'gai()gj
/'gal(a)g} 1. bretel 'kHeb vanmargen mien
ga/gens niet ommedaon (Nbk), As do
brook ofzakt moc'n do gallings ankneupt
wodden (Dfo) 2. galg, ni. voor het ophan-

gen van misdadigers iene an do gaig
bangen (Nw), batter an do galge smeren
(Dho, Diz, Db, Mun, Np, 01-NI, Spa, Op):
Dat is ok mar batter an de galge smeren
(Db), 't Is batter an do galge smeerd
(01-Ni), apgruuien year ga/g on red (Np,
Nbk)
galgebaand (Np) - bretelband
galgehuinor (I) - ga!gehumor
galgcknope (Nbk, 01-N!, Spa). Ook
gallingknope (Nbk) de; -n; ...knopien
['g...] 1. brete!knoop
galgeleertien (Nbk) et; ...leerties
['ga1goh:rtin] 1. Ieertje van een brete!
galgemaol (Nw, !) - galgemaal (bijv.
tegen een knecht die voor het Iaatst is:) Jo
kricgen van daege at ga/gemaa/ (Nw)
galgen z. galge
galgensehulk (Np) de; -en; -ien
['gal(a)gjjslcd(a)kJ 1. schort met 'brete!s'
galle de; -n (bet. 3, 4) ['gab] 1. bep.
lichaamsvocht: gal Hi)' bet last van do
ga//c (Dho), Die bet et mit de ga//c to doen
id. (Nbk), Do ga//c /optje over gezegd
wanneer men zich boos voelt worden, er
meer dan genoeg van heeft, zo ook filth
was do gal/c dear/open id. (!), gal/c
spi)'en, zion ga//c uutspi)'en zijn boosheid
uiten door precies to zeggen wat er mis is,
waarom men zich kwaad maakt (ZW, Diz,
Ld, Np, 01-NI, Ow), ook ...spi)'en id.
(Nbk), zo bitter as ga//c 2. galligheid, het
gallig zijn van scbapen (Np, Wo!) Die
scbaopen hebben do ga//c (Wo!) 3. vochtgezwel op spronggewricht van her paard
(verspr.), ook spatader bij een paard (Nw)
Dat pecrd bet een ga//c an It been (Spa),
Datpeerd had do gallon uut (verspr.), ook
... had de ga//c uut(spor.) 4. gal aan bomen
en planten (Sz) Die boom zit vol grocton
van do gallon (Sz)
gallebulte (Np) Ook gaThulte (Sz) de; -n
['gal(o)bAlto] 1. bult onder ha!s van scbaap
dat aan galligheid lijdt
gallig In., bw.; -er, -st ['gabx] 1. (In.)
aan galligheid !ijdend (!everbotziekte, van
schapen) Van voebtig /aand en van 't
ekke/vreten wodt eon schaop ga//jg (Obk),
Zio bin zo ga//ig as een padde (Sz) 2. (bn.;
van mensen) gal opgevend (Nbk) Die is ok
weer aar/g gallig moet nogal eens
overgeven en geeft daarbij gal op (Nbk) 3.
kwaad, sjagrijnig (Dho, Dhau, El, Ma,
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gallighied - galpen
Nbk, Mun, Nw) Doe niot a/tied so gaiig
(Nbk), 't Is con galhg acntien mecnske
(Dho), Th7 was d'r mittertied ga//ig van
(Ma) 4. met vieze smaak, bitter, galachtig
smakend, ook zeepachtig: van noten (Db,
Dfo, Dhau, El, Mun, Obk, Pe-Db1) Soms
kuj' ten gaJJie smack in de mond hebben
(Db, Obk), Is dat nog we/good? '(Smack!
ga/Jig! (El), Die walncuton bin van 'tjaor
aorig ga/Jig (Obk), ...bin Most aiomao/o
ga//it (Db) 5. zich niet gezond voelend
(Dho, Ld, Nbk, Nw, Obk, Wol) 1k bin toch
so ga/hg!(Wol), 1k vuul mi5 so ga/Jig
vandaegc ik voel me ziek (Ld), Die is so
ga/Jig die is met goed die voelt zich zo

ga/mde (01-NI), Dat wiefzingt, ot ga/mt
d'r over (Np), Hijga/mdo d'r over (Nt), Et
ga/mt dour et dorp (Bdie) 5. walmen
(Dfo) Dc ou/ie/aampe braant so boge, die
begint to ga/mon (Dfo)

galmgat - galmgat
galmreunster (Nw) et: -s; -tien
['g...rX:st] 1. galmgat
galneute (Sz) ['g...] - galnoot, inktappel
galop (flu, Nbk) Ook gelop (Dfo, Nbk) de
[ga'1op/g ...] 1. galop, inzake een paard De
pcorden gongon d'r in ge/op vandeur(Dfo),
Et poord was in galop (flu), ...in vo//o
galop (Nbk) ...gong in galop (Nbk), ook
van personen: in galop gaon gehaast en

beroerd, is er zo slecht aan toe (Nw) 6. er hard lopcn (Nbk)
ziekelijk, slecht uitziend (ZW, Dho, Diz, galopperen (verspr.) zw. ww.; onoverg.;
Ma, Np, Nt, Obk, 0p, Spa) War kick it galoppeerde, het/is (bet. 2) galoppeerd
toe/i ga/Jig toe (Diz), Wa! kikt die kerc/ d'r [gal3'pI:aç] 1. galopperend gaan 2. (van
ga/Jig uut (Np, Ste, Pe-DbI) 7. (bn.) vies, personen) hard lopend gaan Jo badden him
sinerig (01-NI, Ow) 't Is mar eon gzi/ige es zion mocten, hi) ga/oppoorde dan toch
boo/ (01-Ni) 8. (bn.) zeer vervelend, lastig de dick vu!...! (Nbk), 1/131 is do weg dan
(Nbk) Mit schoonmacken vien ik die toch uut ga/oppeerd (Nbk)
gaJ/ie gedionon ot minste, die moc'n d'r gaip de; -en; -ien ['gal(a)p} 1. schreeuw,
vow- wog en d'r weer your (Nbk)
gil 1k how-do oen grote ga/p (Wol), Nog
gallighied (p: bet. 1, Nbk: bet. 2) Voor icno ga/p en doe was 't ka/Jion goboren
-heid z. -hied de ['galoxhit] 1. galligheid (Obk), Th31 doe nog eon Jeste ga/p (Np),
bij schapen (p) In 29 [had men] de oon ga/p van sc/ink (Db), eon ga/p gevon
ga//ijhoid ondor do scha op en (p) 2. (Dhau, El, Np, Ma, Mun, Spa, Sz): Dat
boosheid, kwaadheid (Nbk) Van gallighied aarme dier gaf oon ga/p, doe so 'm die
wol,bij niot moor mitdocn (Nbk)
reizolklap, stoot] gaven (Sz), Dat ka/fgal
galling z. ga/ge
eon ga/p en doe was et dood (El), Goof
gallingknope z. ga/goknopo
even oen ga/p as et otonstiod is roep even
gaim ['gal(5)m] - galm
als het tijd is om to eten (Spa), A)' d'r
gaimen zw. ww.; onoverg.; galmde, het k/a or mit binnen goefio mar een ga/p dan
galmd f'ga1()mnJ I. gaimend klinken, roepje maar om het te laten weten (Np) 2.
luid weerklinken Do klokkcn ga/men over stroom, gulp (Np) 1k mos spijen en d'r
't veld (flu), ...over ot dozy, (Nw), Do kwam me con ga/p vu!, et was raer! (Np),
k/ok/ceton en konnon so mooi over de D'r kwam eon ga/p ga//o /os (Np) 3. korte
akkors ga/men (Pe-Dbl) 2. luid stoot, golf van pijn (Dhau) Et giet mit
schreeuwen, heel hard tegen elkaar praten, galpen (Dhau)
roepen Vroegor konnen so op 't buunstap galpen (Db, Dhau, El, Ld, Nbk, Np, Nw,
staon to ga/men (Obk), Hiy ga/mt/c d'r Obk, Spa, Wol) zw. ww.; onoverg.; gaipte,
bovonuut hij schreeuwde er bovenuit (Ste) het gaipt ['galprji, ook ...l(o)prp] 1.
3. hoog en luid zingen (gewoonlijk schreeuwen, schreeuwend tekeer gaan, hard
negatief ervaren) Die moet a/tied bovon
a//es uut ga/men (Db), Hew- dat koor es
ga/men! (Ld), Buurvrouw /oopt cit be/c
dag to ga/men (Wol), Do sopraan ga/mt
over a//es henno (El) 4. resonerend

klinken, vooral gezegd i.v.m. hoog of hard

roepen It kim dat moensko op 't aandore
aendo van 't dozy, bouron galpen as ze do
kionder root (Db), As 't koffletiod was,
ston moeder achtor huus to galpen te
roepen (Spa), Hew- stemme ga/pte over de
buurt (Wol), Th31 ga/pte d'r bovonuut hij

zingen As we Wa! hogo zingen in do karke
begint et te ga/mon (Dfo), Zo song dat It

schreeuwde, gilde boven al het andere nit
(El), ...d'r bovon tot uut id. (El), Laot die
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galstien - gang
kerel zien top toch bolen to gafpcn hij

kwakkeiend (Nbk, Np, Nw, Obk, 01-Ni,
moot ophouden zo to schreeuwen, zo Pc- Dbi, Spa) HJJ is aoriggammcli! (Np),
tekeer to gaan (Np), Die vogel galptc in k Vuul me a/ ccii dag of wat garnmcfig
doodsangst (Ld), Oonze bond begon to (Obk)
ga/pen, doe die kwaojonge him an T oor gang Ook gaank (Bu, Dho, Nw, Ste; Nbk,
trot (Db), Bij et kalven ga/pt ccii toe Np: bet- 1, 2), gaanke (Mun, bet. 2: Sz),
vacke (Obk)
ganice (bet. 2: Spa, Sz) do; -on; gankien
gaistien - gaisteen
(Nbk, 01-Ni, Spa), gaankien (Bu, Dho,
galvaniseerd (1) - (van ijzcr) gegal- Nbk, Np, Nw, Ste), gangegien (El, Ste)
vaniseerd
[gaijlga:ijk(o)/'gaijko] 1. gang in eon huis
galziekte (Dhau) do ['galsikto] 1. of gebouw, vaak achter do voordour do
gailigheid, hot gallig zijn van schapen
hoofdtoegang vormend Wiy hobben de
gammel bn., bw.; -or, -at ['gamj] 1. kapstok in dc gang (Ow), Ic slcupcn in 't
gammei in eikaar zittend, vooral door vcwstc gaankien (Nbk), Do gang moet nog
ouderdom on slijtage Wat is dat ok ccii scbifdcrd wodden hot schilderwerk in do
gammel oo/d busien (Obk), 't Zit mar gang moet flog gebeuren (Dhau), op 'o
gatninef in mekeer (Obk), eon gammel gang staon moctcn nI. voor straf op school
varkenbokkc (b), ccv gamy c/c stool (Wol), of thuis, ook in dc gang staon mootcn id.
ccii gammel trappion (Diz), ccv gammefe 2. doorloop op eon stal, gangpad, veeial
wacgen (01-Ni), ccii gainmefe fiets (Sz), achter do koeien langs Eon mooie, briede
ccii gammel spu//egien (Ma, Mun, Obk), gaank aachtcr do kocncn is makkclik, ok
Die ouwe vrouw tan hew- nict moor vote dc kal vcnc (Nw), As d'r nat weer op
redden, or wodt ccv gammel zackien (Sz) komst is, s/aot do ganke nat uut (Spa), Do
2. lusteloos, eon slap gevoel hebbend gang achter de kocnen moot ok anvcegd
doordat men jets moot eton, ook: zich woddcn (Wol) 3. in meerdere of mindere
enigszins ziekelijk voelend 0, wat vet,l it mate ovordekte gang tussen gebouwen,
vie gammel as It zo warm is (Spa), It vu/c onderaardse gang, hoi c.d. Zo bebbcn d'r
me zo gammel, it bebbe zc/cer dc griep ccii gang ondcrdcur wrot (Nbk) 4. smalie,
onder de loden (Pc- Dbl), It bin zo gammel niet overkapte doorgang tussen gebouwen
as de mictcr (Ma, Wol), It bin zo gammel e.d. (Db, Dho, Spa, Ste) ccii sma/gankien
as wat, ikkroep mar cffcn op bcddc (Obk), tussen de sta/ on hooibcrg (Spa), ccv
's Morgens ocrst is hij zo gammel as de ga antion tussen de huzen (Ste) 5. smai pad
pest (Dho) 3. (bw.) onvast, gobrekkig, in (Mun, Pe-DbI), Aacbter oons butts lopt
gammel Iopen (Db), gammel op 'c poton con klein gaankicn, daor kuf' zo biy dc
staon op gammele wijze, onvast staan (Db) burcn kommen (Mun), Aachtcr do tuun
4. in (bn.) ccv gammel bcstaon hebben

was ccii gang om bi dc huzcn to kommen

slecht, armoedig (Obk, Op) 5. in ccv
gammelstcl/cgicir gezegd van voorwerpen
die eigenlijk bij elkaar zouden moeten
passen, maar dat niet doen, gozegd bijv.
ais eon schotel niet bij hot kopje hoort

(Po-Dbl) 6. kleine doorgang, paadjo,
gangetje door boswal, in bos, vaak
gevormd doordat kinderen of volwassonen
or langs gaan, of wild (terwijl or corder
goon pad was) (El, Np, Obk, 01-NI) Dour

(Bu)

et bossion haddcn dc kicnder ocn
gangcgicn mackt (El), D'r is mar eon klein
gankien dew- dc bos bcniic (01-Ni), Dc
wifdpacden, waor or wild langcs gaot, is do

gammelen (Dho, Mun, Nbk) zw. ww.;
onoverg; gammeide, hot gammeld ['gamij]
1. lusteloos, slaporig of ziekelijk zijn Hoof
mar op to gammelen, it wor d'r ncr van
a naor dat gacpen kicke (Mun), Ze bin
aorig an 't gamme/en aan hot kwakkelon,

ze zijn voortdurend ziek (Dho, Nbk)
gammelig bn., bw.; -or, -st ['gamJx,
...molox] 1. (bn.) niet stevig in oikaar
zittend (Nt) Die stool wodtaoriggammc/ig
(Nt) 2. lusteloos, slap, ook ziekelijk,

vaastc gang (Obk) 7. hot iopon, do wijzo
van lopen van menson, paarden, ovt. van
hot draven van paarden Dat peord bet ccv
prachtijc gang van lopcn (Db), ...eon wat
traogc gang (Op), D'r zit ccii bcstc gang
ondor dat poerd (Np), ...cen gocio gang...
(Np, Spa, Db), Zckneuptcn ccv pcordostat
op om dc gangen borer zien to kunncn ni.
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gang - gang
om te kunnen zien of bij hot lopen de
benen reeht achter elkaar kwamen (Ow),
ffii is slocbt op 'o gang hij loopt sleeht,
ook van een paard (Dho, Diz, Np, Sz, Ste,
01-NI), zo ook D'r zit glen gaank onder
(Nw), I leup zwaor op do gang liep
moeilijk, zwaar (Mun, Nt, Obk, Sz), Die
wodt wat winder op 'e gaank loopt minder
goed, beweegt slechter, van oude mensen
maar vooral van een vrouw die in
verwachting is (Ow), L. wodt okniot betor
on 'e gang id. (b), 'tls met vulemoormit
I, mar hiy Is nog we! op 'c gaanko hij
loopt nog wel (Mun) S. looproute, het pad
dat men heeft gekozen, ook: her handelen
op eigen verantwoordeiijkheid, zonder
bemoeienis van anderen Zo baddon daor do
gang langes daar gingen ze steeds langs,
Ze hadden daor do gang aorig Janges ze
gingen daar vaaks langs (gezegd bijv.
inzake een bep. route over her land van
iemand die die gewoonte eigenlijk niet
aksepteert) (Nbk), zion gang gaon, lone
--ion gang gaon Jaoten iemand niets in de
weg leggen, Gao Jo gang mar! ga gerust je
gang, zion oion gang gaon, Hi5gaotzion
gaank mar hij doet precies wat hij zelfwil,
zoals het hem uitkomt, zonder naar
anderen te luisteren of ergens rekening
mee te houden (Nbk, Ste) 9. het zich
begeven naar (lopend of anderszins), het af
te leggen traj ekt Do gang naor zion oolde
vijaand vu] him niet mit (Nbk), Do dokter
is eon duro gang as die kommen moot
(Nbk), Wi! 10 dat even uut Oosterwoo/de
mitnomon, dat spooft miy eon gang naor do
win/ce! uut (Nbk), lone zion gangon
naogaon nagaan waar iemand zich heeft
opgehouden, wat zijn handelingen zijn
geweest (Nbk), Do kounstmest woddo
vroogor zzd mIt twio woipon on lone
gang een baan lopend en zowel met de
linker- als met de rechterhand strooiend
(Ow), eon stifle gang gezegd bijv. bij een
herdenkingsoptocht of begrafenis (Ow), do
/aosto gang gezegd inzake begrafenis of
krematie, eon zwaoro gang het gaan naar,
het opzoeken van iemand als dat als erg
onprettig, risicovol wordt ervaren, als dat
in psychologiseh opzicht moeilijk is, bijv.
wanneer een ruzie moet worden bijgelegd,
als men naar een ander meet om zijn
ongelijk te erkennen, wellicht een

negatieve uitslag te horen zal krijgen bij de
desbetreffende instantie, etc. (Nbk, Np), 1k
komme we] bijje, want mien gang Is glen
doktorsgang kost weinig inspanning, 1k zal
er niks door verliezen, er niet op de één of
andere wijze voor hoeven te betalen, ik
kom niet met een ingewikkeld verhaal, een
emstige tijding, ik kom niet met tegenzin
(aig., Nt), zo ook Toe Jo, gao now; jow
gaank Is glen doktorsgaarilc. gezegd als
iemand geen zin heeft om iets te gaan
halen etc. (Ste), It Is do gang mar om twie
ommers me/k to /egon 't is maar een keer
lopen en dus een klein karwei (Diz, Obk),
Et is 'm do gang mar gezegd als lets viug
kan worden gedaan, lett.: men hoeft er
eigenlijk niks meer voor te doen dan er
naar toe te lopen (Dho, Dhau) 10.
gezaaide, gemaaide, geploegde of
anderszins bewerkte of te bewerken baan
op bouwland (oost. van Wol) Do brotto van
oon gezide gang is eon woip (1Mb), 1k
kon do oorsto gang bogooien de breedte
van de eerste baan zoals ik me die had
voorgesteld en vervolgens nam (Np), Mit
twio gangon kw 'k do akkor niot bezion
(El), Dne gangon over do akicor on ? zaod
zit d'r in (Diz), Mit roggomion mooj' d'r
oorst eon poor gangon bij langos, dan !crloJ'
ruuinto (Np), AJ' knoJ/ozien mooJ' eon
gooio motor hobbon, mar aJ' tarwo of zo
zion dan boJ' we! twio motor gaank (Ste),
do vaaste gang de baan die men aanhoudt
bij het zaaien van knollen of rogge (Obk)
11. het bezig zijn, in werking zijn an do
gang wozon een bepaalde aktiviteit
uitvoeren Aj' mar ion koer an do gang
binnon, dan is 'tgoed(Diz), Now, bijIs an
do gang, hij is er nu gelukkig mee bezig
(Nbk), Do veursto/ling is al an do gang
(Wofl, 'tls an do gang, in hot bijzonder: de
bevalling vindt plaats (Ste), Ikmootnodig
es weer In do twin an do gang de
noodzakelijketuinwerkzaamheden verrichten (01-Ni), Zo bin daor we] weer an do
gang
ze zijn daar wel weer aan het
werk geweest, ze hebben daar wel weer
iets gedaan, ook: ze zijn me daar wel weer
bezig geweest, zeg!, zo ook Die is ok weer
an do gang! hij is ook weer eens bezig,
zeg!, Zo woron aonj an do gang ze waren
druk bezig, ook: ze waren eigenaardig
bezig, an do gang gaon een aanvang maken
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gangber - gangber
met een karwei, aktiviteit, d'r mit an de man, 't Is eon meraoke!, hIy vhit d'r over
gang wezen ermee bezig zijn: HeJ't a! (Nw), do gang d'r In bebbeir. HIy bet do
k!aor? Nee, 1k bin d'r nag mit an de gang gaank d'r In (Ste), Th) Is aorlg op gang is
(Nbk), an do gang kommen vast work flunk op dreef (Np), do gang d'r In ho!en,
vinden, je eerste baan krijgen e.d., ook: d'r gang aacbter zetten (Dho), Gang Is
een goele start maken met je work, met je a!Ies! een flunk tempo is erg belangrijk
kiussen, met een bedrijfe.d.: 'tls eon 10cr (Dho) 13. de beweging van gaan, zich
om an de gang to kommen (Nbk, Np, Spa), verplaatsen, het voortgaan In de gang wag
Zo was bly an do gang kommen, on hi
tijdens het zich verplaatsen, rijden, in
had mit badde warken eon mool beweging of bezig zijn (versprj: In do
boerdori'jIen bescbarre/d ), Doe do gang wog do bussen on 'a waegen goolen
Londe soms nog overstroon,de was ? we! (Pe-Dbl), Die jonge spfingt In do gang
mole veurdat do broekianen an do gang weg op 'e waegen (Diz), In do gang wog
kwamnien voordat het gras, de planten in oppakton (Bdie), in do gang wag et brood
de broeklanden gingen groeien (Obk), wat opeten terwij I men bezig is, het brood
an do gang krlegen eon bedrijfbeginnen on eten (Ow), Die neem ik in de gang weg
verder ontwikkelen (spot.), vooral: een we! even mit (Ma), Dat wark kuJ' d'r In do
motor, machine in werking krijgen gang weg we! even bly doon in één
(verspr.): Vroeger koJ' soms de pompe moeite (Op), zo ook Dat kemveiglen doon
butendeure met weer an de gang kriegen we In de gang weg mit (Ld), Hif zicbt go
(Obk), do motor even an do gang hdpen In do gaank weg (as bIj niltJe praot) tocb
(Ow), ...maekon (Bdie), war op gang a!tled a!!es (Nw), ook uut do gang weg id.
brengen: bijv. een gesprek, werkzaam- (Nbk), In degang van in de loop van (Ste):
heden, verenigingswerk (Nbk), zo ook HI5 In do gang van do woke (Ste), do gang van
bet do boo! op 'e gang brocht (Np), an do zaekende ontwikkeling, het verloop 14. de
gang bolen ni. van een machine of hoeveelheid (water etc.) die men in één
zakelijke kontakten (Nbk), an de gang keer gaan kan halen, vooral inzake twee
hebben (Nbk, Ld): AJ' '1 mar ion keer war emmers, met name aan het juk (Bdie, Bu,
an do gang hebben, dan krioj' vanzels wel El, Dho, Np, Nw, Obk, Pe-Dbl, Spa, Ste)
moor k!aanten, We hobben et gemack weer Vroager hae!den ze een gang waeter uut do
an do gang de koeien hebben weer gekalfd Lende (Obk), Had even een gaank waeter
(Ld), 1k bob et an de gang ik ben flunk op op (Ste), Bly or weteren [drinken geven
dreef (met m'n work, zaken) (Np), an do aan de koeien] brocbt lo een gang waeter
gang bileven eindeloos doorgaan: Ia kim your de koenen (Dho) * Gang Is a!!es, gee
zo we! an do gang b!Ie von mit Jo gezeur do s!ak±e, en doe strong bly op eon poddo
(Bu), As 't lederkeer regent kuJ' wel an do (n)
gang b!ieven mit wleden (Nbk, Db), op gangber bn.; -der; -st ['gaijb] 1.
gang kommen op gang komen (aig.), ook gebruikelijk, gebruikt wordende Eon protte
gezegd als iemand langzaam weer moet oo!de spel!egies bin nlet moor gangber
beginnen als hij ziek is geweest (Nbk): (Db), Dat Is bier zo do gangboro menlore
Nao !ange stotten kwam do motor eindellk (Mun), Et Stalling warts is nag we! gangbor
op gang (Op), B. kan morgens min op in Donkerbroek (Db), Sommie woordon
gang kommen (Obk), 1k moot eerst war op bin bier nlot gangber (Sz), Lange rokken is
gang kommen veurda 'k an 't wark gao een gangbare dracbt (Np) 2. geldig,
(Dhau), We moe'n eerst even op gaank geaksepteerd wordende Goo!den tientles
kommen (Ste), ook op 'e gaank kommen bin niet moor gangber (Ld) 3. veel
(Ste, Nw): 1k kan met best op 'e gaank gevraagd, populair: van artikelen die ter
kommen (Ste) 12. vaart, tempo, progressie verkoop worden aangeboden Dat Is wel
D'r zit we! gang In dat tenee!stokklen eon gangber artlko! (Dho), zo ook eon
(Dho), D'r moot eon betlen gang In zitten, gangbera maote een mast (vooral inzake
aandors Is d'r glen aorigbIed an (Mun), 1k kleding) die veel gevraagd wordt 4. (van
had zoe'n gang, dat 1k vleug zo mit do fiets toestellen, machines) willende werken
over do kop (Sz), Die kerel bet eon gaank (vooral na reparatie, met name inzake
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gangberhied - gaon
uurwerken: weer aan het lopen) (verspr.) Ic ['g...] 1. punt, lijst, onder tegen de wanden
moe'n et even weer gangber macken (Ow), van de gang
Dc klolckc her stille staon, mar ik heb 'in gangs (Bu, Ld, Pe-Dbl) In.; pred. [gas]
weer gangber maekt (Op), Die auto kriegen 1. op de been, ter been (Ld, Pe-Dbl) Hi is
.ze vast wel weer gangber (01-NI), Dc goed gangs (Ld) 2. in gangs macken aan
pompe is nog we] gangber (Fe- Dbl) 5. de gang brengen, met name van geroddel
zich kunnende voortbewegen, niet (langer) (Bu)
bedlegerig zijnd, zich flog redelijk gangschut (Spa) et; -ten; -tien ['gazskAt]
kunnende redden (verspr.) 'i' Het niet zo 1. lichte wand van de gang
best mit hew- Jopen west, mar ze is now gangspiegel Ook gaankspiegel (Nw) de;
weer ]map gangber (Nw), 1k bin pas weer -5; -tien ['g...] 1. spiegel in de gang
gangber (Spa), Mr mekeert wel war an, gangster (spor.) f'gEqstf] - gangster
marbij is nog gangber (Np), Had bi5 gien gangsterfilm ['g...] - gangsterfilm
trekker nicer die gangber is die nog wil gangtrappe Ook gaanktrappe (14w) rijden (Nbk)
gangtrap
gangberhied (spor.) Voor -heid z. -hied gangvloer Ook gaankvloer (Nw),
['g...] 1. het gangbaar, in algemeen gebruik gangvloere (Spa) de; -en; -tien 'g ... J 1.
zijn
vloer van de gang
gangdeure Ook gaankdeure (Nw, Ste), gangvloere z. gangvlocr
gaunkedeure (Mun) - gangdeur
gangzoolder0okgaankzoolder (14w, Ste),
gangglassien (Db) et; ...glassies ['gai' gaankezoolder ( Mun) de; -5; -tien ['g...]
glasin] 1. raampje in de gang
1. zolder of plafond van de gang
gangkaastc - gangkast
ganke z. gang
gangidietien (Nbk) - gangkleedje
ganker (Nbk) bw. ['gatjk] 1. gauwer, in
gangklokke (Db) de; -n; ...klokkien ['g...} hoe gankerboe I/ever hoe eerder hoe liever
1. klok in de gang
(Nbk)
ganglaampe Ook gaanklaampe (Nw), gaoding z. gaeding
gaankelaampe (Mun), ganglampe (Spa)
gaof z. geve
de; -n; .Jaampien ['g...] 1. lamp, lichtpunt gaogel z.gaegell
in de gang (aig.), zeker lampje met gaogelpolle z. gaege!polle
blakertje, vooral in de gang gebruikt (Bu) gaole (01-NI) de; -n; gaoltien ['xo:1o] 1.
ganglampe z. ganglaampe
gaal, ni siechte plek in kiedingstof con
ganglocht Ook gaanklocht (Nw), gao/c in dejurk (01-Ni)
gaankeloclst (Mun), gangluchi (WH) et;
gaolen (Nw) mv. ['gs:oli] 1. gezegd van
-en; ...lochien ['gaflloxt/... / ... lAxt] 1. licht- op- en neergaande pijn, pijn die met
punt, lamp in de gang
scheuten, golven terugkeert Wat doet mi
gangloper Ook gaunkloper (Nw, Ste), oat toch zeer, 't is net of It d'r mit gaolen
gaankeloper (Mun) - gangl oper
dew- stikt (Nw)
ganglucht z. ganglocbt
gaolend (Dho) bn.; -Cr, -at ['xo:olvt] 1.
gangmaeken (Nbk) zw. ww.; onoverg. steeds op- en neergaand, met scheuten,
[gaijmc:kjj] 1. gangmaken, nI. als goiven terugkerend pijnlijk zijn MY had
gangmaker fungeren of flink op gang gaolendepiene (Dho)
komen, sneiheid krijgen, maken
gaon I at. ww.; onoverg.; pers.; is/het gaon
gangmaeker (Nbk, Ste) de; -s; -tien [g5:5n] I. ergens naar toe gaan, ergens in
['game:kç} 1. degene die zodanig stimu- of nit gaan Wi gaon daorhenne, Wijkun
leert, initiatieven neemt dat een aktie, een daor we! even lopende benne gaon (Dfo),
vereniging ed. op gang wordt gebracht
Ze bin naor schoele gaon (Nbk), Gaoj' de
gangmatte - gangmat
bos in? (Nbk), Doe ver/eur hiy It
gangmure Ook gaanknzure (14w), even wicbt, de bienen gongen de Iocbt in
gaankenzure (Mun) - gangrnuur
(b), De niie rood- witte viagge gong de
gangpad - gangpad (in div. toepassingen, boogte in Q), As It nog een keer gebeurt,
ook wel hetz. als koegang, z aldaar)
dangaoj'd'r out, begrepcn?dan stuur ikje
gangplinte (Diz, Nbk) de; -n; .piintien emit (v), Haost automatiscb gong de haand
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naor do buse (j), As do batkleppe van de
pompe bk is, lat hi) et waeter gao,,
(Dhau), We mocbten weer gaon on staon
waor as we zels wol/eii (v), op huus an
gaon naar huis gaan (Nbk, v, b), Do
moezen bin bij do keze gao,, hebben aan,

van de kaas gevreten (Op), (tegen
timmerman:) Ochje, now mos ie daor ok

nog even bi)'gaon [ni. om het te repareren
of bij te werken], ie bin bier now toeb
(Spa), 't Gaot d'r in as koeke van eten: hot

smaakt uitstekend, ook: de voorstelling van
zaken, een voardracht e.d. bevalt prima
(Nbk, Ste. b), Mar zoveer gaon zion
gedaacbten niet maar zover komt hij niet
met zijn gedachten (b), Hij gaot ovenl
aacbteran op eon vergadering hij stemt
overal mee in zonder zich te roeren, hij is
een jabroer (Nbk), Je moe'n daor weer
bonne gaon er weer naar toe gaan teneinde
eon ruzie bij te leggen, niet voort te laten
bestaan (Bdie, Nbk, Ste) 2. weggaan,
vertrekken Now, iekwi ommi)' wel gaon,
hew- (Sz), Do troth gaol om negen ure uut
Wolvege (Nbk), Zuwwe dan mar gaon?
zullen we nu maar weggaan? (Nbk), d'r
vandeur gaoiz Thy gong d'r as eon diet
mit vandeur (Op), D'r is eon tied van
kommen en van gaon, 't Is eon kommen
en gaon, iene lie ver gaon zion as kommen,

iene gaon laoten iemand laten gaan, oak:
een wind laten gaan (Nbk), een wiendgaon
laoten id. (Nbk), do gaonde en do
kommende man, Gao weg! vertrek, hoepel
op, ook: ik geloof er niets van, het vait
niet to geloven, ook Gao toob weg!, Die is
d'r mit gaon hij of zij is door die slepende
ziekte, moeilijkheden etc. uiteindeiijk
komen te overlijden (Ste), Hi)' gaot d'r as
eon haoze vandeur (Nbk) 3. lopen Th3
gaot do weg langes (Np), Et karkbofgaon
we eerst een keer in do ronte (v), HI) was
zo mu' hi)' kan haost niot moor gaon
(May, Dat peerd kan geweldiggaon (spor.),
As eon goeze ging hi)' d'r over zeer snel
(Nbk), Waor aJ' ok gaon ofstaon... (Nbk),
goliekopgaon lopen met gelijke passen, in

hetzelfde ritme, in hetzelfde tempo
vorderen (inzake onderwijs, maaien c.d.),
even snel gaan, net zo goed spelen in een
wedstrijd (van bijv. hardlopen, schaatsen):
A 'k mit 'in votgao, daor hej' war an, we
gaon geliekop (Nw), It Trill mooi wi)'

konnen geliekop gaon (Dfo), Eon span
peerden moot acnE/c ge/ic/cop gaon (Ow),
It Gong aon ge/iekop mit hadrieden (Ma),
Hi)' on ik bin in schoele a/tied geliekop
gaon (01-Ni, Op), Do wedstfied gong
geliekop (Wol), ook: evenredig verdelen:
Dan moe'n do kiender mit die/en geliekop
gaon (Db), eon tire [e.d.] gaons de afstand

die men lopend kan afieggen uitgedrukt in
kwartieren, halve en hele uren, bij
uitbreiding ook m.b.t. fietsen (Obk): Naor
Ma/cArom [Makkinge] is eon good half wv
gaons (Db), Et is cen ure gaons naor
Wolvege aj' ]open wiien (Np), 'I Is can
shot kertiertien gaons (Sz), De Scbeeno
rond is aanderbalf are gaons (Nt), Nog eon
tire gaons! (Bdie), Oostcrwoolde is een
half ure gaons (Ld), Van bier naor
Wolvege op 'e fiets is eon klein uurtien
gaons (Obk), zo oak Dat döipien is eon

hiel aende gaons het is eon heel eind, wil
je hot bereiken (Dhau), Op ion bien kuf'
niet gaon gezegd wanneer een tweede
borrel wordt aangeboden, sorns oak bij een
tweede kop koffle, thee, of bij een tweede
gias frisdrank 4. zich verpiaatsen, zich
voortbewegen aachtcr iene an gaon: HI)
gong aacbtor hour an hij voigde haar, ook:
hij probeerde verkering met haar te krijgen
(Nbk), Depebisie gong aachter die auto an,
veur iene uutgaon, Ze gongen veur de bus
uut, Do bus gong al (Nbk), 1k zag him
gaon (Nbk), Daor gaot et moziekkoxps
(Wol), tegere gaon met z'n beiden gaan,
allienig gaon aileen gaan, mit 'ii al/en gaon
met z'n alien gaan, mit do auto gaon,
lop ende gaon, Hoe gaof7 met welk

vervoermiddel dan wel lopend, of:
waariangs, Doe gong elk zien eigen weg
weer naor buus U) We gaon verkeord we
nemen de verkeerde richting (Nbk), Je

eijen pad gaon je eigen weg zoeken, gaan
(b): Now is et waor: iene die wat waogen
dust, die Zion eigon pad gaot, die war
veerdor kilt as zion neuze lang is (b), Pas
op, we gaon do sloot in we glijden/rijden
do sloot in, Bi)'Ebsegaon we do grote weg
op (Nbk), Ze gongen zowat do hiele
gemionte dour mit de eu/iebolboaktio
(Nbk), D'r gongen vrcmde praotios van
bit,, (b), D'r gongen ok al praoties oat ze
bier in Appelscho eon culiekoekefebriek
oprichten wo/len (b), D'r gong eon vremd
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gevuul dew- him henna (Nbk), om kot to gaan over, in (d'i) over gaon (verspr.) Biji
gaon kort gezegd (Nbk), Jo gedaacbton wie moo'n we mit die vraogo wezon? Wie
argens over gaon laoten (verspr.), Dat gaot gaot d'r over? (Nbk), Wie gaot over et
mij boven depette dat kan ik niet volgen, gold?(Nbk) 7. voortduren Hoe lange gaot
dat is te ingewikkeld voor me (verspr., dat now al (Nbk), Gaot dat al eon Ide/c
Nbk), in et wit gaon, recbt dew- zoo gaon, poze zo! (Nbk), Hoe lange bet ot gaon?
d'r roog dour gao,, zich op slordige wijze (Wol) S. verstrij ken, veriopen (qua tijd) Do
van zijn taak kwijten (Nbk, Ste), zo ook tied gaot baddo (Nbk), Zoo'n los gaot
Dat is eon roegscbottel, hif gaot d'r wat badde (Nbk) 9. verkering hebben met, mm
makkelik dew- (Ste), d'r even biJ langes of meer vaste omgang hebben Die gaon
gaon bij iemand fangs gaan, ook: het snel, ok aljaoren (Spa), zo ook gaon mit Hd
op oppervlakkige wijze even schoon- gaot mit mien zuster (Wol), Ze bet d'r eon
maken, afliemen, in lichte mate even hicle tied mit gaon, mar now is et out
bewerken (Ld, Nbk): We maoken de boo] (Ste), Hej't al bourd, buurvrouw B. gaot
met bielemaole sc/zone, mar we gaon d'r mit D., dat is me ok wat (Nw) 10. de
took even bij langes (Nbk), 1k snuui do desbetreffende aktie gaan uitvoeren Klein
wal met bielemaol op, mar 1k gao d'r toch I gong in do bienon, en zoo (..) (j), Hi/
even bij langes, d'r bangen tevule takkon gong d'r yew- op 'a buken zitten on zee (..)
over de reed (Nbk), d'r diepe dew- gaon (b), out viskon gaon, out warkon gaon e.d.,
heel diep over iets nadenken, er haast te Daor gaot hi5 dan de (desbetreffende)
serieus en diepgaand over praten, vaak aktiviteit neemt een aanvang (b), Wijgaon
inzake ethisehe aangelegenheden (verspr.): even can aonda ]open (Dhau), We bin oerst
1h7 gaot d'r we] wat diepe dew- (01-NI), eon aondo fiotsen gaon (Ld), We gaon eon
Now, bi kon d'r diepe dew- gaon, bow-- aontion kuieron (Ld), an de slag gaon de
(Nbk), Ft geloof bet him aorig to pakken, werkzaamheden aanvatten, ook: een baan
hij gaot d'r slim diepe dew- (Bdie, Dho, nemen, an et wark gaon, De wiond gaot
Diz, Nt, Obk), le katz d'r beter tegenin ljggon neemt sterk af, het wordt windstil
gaon, dan boj' or woeromme vow-of j e (Nbk, Nw) 11. bewegend, evt. geluid
kunt beter tegen de wind in gaan, dan heb veroorzakend funktioneren Do belle gaot!,
je het op de terugreis voor de wind (Ste), Do tillefoon gaot, neom io him even op?,
D'r is eon rommelschore [onweersbui] over Do harmonieko gong in do daanstonto (j),
Wolvoge gaon (Np), Do wiendgaot naor et De deuro gaot! gezegd wanneer er
ooston draait (Nw), Aj'mooi weer hebben, kennelijk iemand door een deur gaat D'r
moat de wiend yew- do zunne uutgaon d.i. konit yolk an, de dow-ogiet(Dhau), Stiles,
van het zuidwesten naar het westen en d'r gaot ok eon douro (01-Ni), D'r gaot
noorden (Obk), argens togenin gaon z. een doure, dat zal de katto web wozen (Sz),
onder tegenin 5. bij een vereniging e.d. Do kbofle gaot your (Nbk), ..aachter
gaan, zich aansluiten, gaan werken bij een (Nbk), Zie die bond zion stat es gaon, now
dienst als het leger, de politie of bij een hij eon kockion krigt (Nbk), Je
boer, bakker e.d., in (argens) bigaon: We gezondhiod gaot vow- alles is het
bin bij do gimmostiek gaon (Spa), 1k gao belangrijkst (Nbk) 12. beter zijn dan, in
bij do vrouwebond (Ste), Die jongeluden gaon boven: D'r gaot mij toch niks boven
gaon bij do zang bier gaan bij de can ooldorwots iozer (b) en D'r gaot niks
zangvereniging (Bu), Gaoj' bij 't vow- eon goeie boekboolding or gaat niets
voetballen? [met als antwoord:] Ja, ikgao boven (Dfo) 13. gebeuren, plaatsvinden, op
d'r bij (Diz, Nbk), bij do sport gaon (Ma), een bepaalde manier verlopen Zo gaot at
bij een bond gaon (Bdie), Hij is bij de now, aj' zokkc dommo dingon doen (Nbk),
pelisio gaon (Np), Om bij do boor to gaon, Ondor 't wark kan £t min rokon, mar
daor mooj'hielendal niet van praoton, da's kauwen gaot or we] ommo (Op), vanzels
vanzels vuson to mm (Ow), 1sfi is bij do gaon, in zion wark gaon (Nbk), 't Is
boar gaon is bij een boer arbeider allemaole (vorscbrikkolik) gauw gaon!
geworden (El), zo ook Hijis bij de bakkor gezegd van cen zieke die is komen te
gaon (El) 6. verantwoordeiijk zijn voor, overlijden (Nbk), ook, terwijl het over-

gaon - gaon

lijden al werd verwacht: '1 Is toch nog
gauw gaon (Nbk), Al/es gaot zoas we
booptbadden (Nbk), It Gaot op Zion naomo
op zijn rekening (Nbk) 14. geraken Daonk
d'r oinmo, 20 gaot et an mot aan
gruzelementen (Nbk), Th3 gaot d'r an hij
komt te overlijden, door ziekte, een
ongeluk, oak als gevoig van geweld (Sz,
Nbk), Et husien gong hiolomao/ vorleuron
in do wi/gop oilon (3), Doe gong Goert
baost dour do grond (Nbk), HiY gong dour
Zion ankel (Nbk), 1k bin vannaacbt dour It
ledikaant gaon erdoor gezakt (Np), to
gronde gaon, Jo gaon /aoton, De ooipe/s
mit stoverie on eon best brat schaopovleis
gong d'r as toe/co dcm-(3), D'rgiot hial wat
dour mit do wintorer wordt veel verbruikt,
hier: voedsel, stro e.d. (Dhau), D'r is bid
wat dour gaon mit die foestao vend (El),
oak inzake gebruik van voedsel of geld in
een huishouding D'r gaot in oen maond
hial wat dour mit zoo'n groot gozin (Nbk),
Doheieboo/isd'rdeur gaon (Np) 15. in
vele verbindingen met voarzetsels, vgl.
vooral onder het bijbehorende zn.;
sommige verbindingen zijn opgenomen
onder de vorige betekenisnummers;
voorbeelden: op betide gaon (3), out huus
gaon niet langer inwonend zijn bij zijn
ouders (3): Doe was bij uutbuusgaon, en
hi) had him bosteed bjy eon boor in do
Wosthoek (3), van do seboolo gaon de
school verlaten (b): Now 'k doukios van do
scboo/egao, wile oerstnog wol watzoggen
(b), naor schoole gaon schoolgaand zijn:
Gaon Jim kiendor al naor schoole? (Nbk),
zo oak op schoole gaon (b), op daansios
gaon, op reizo gaon (b), op pad gaon, to
nisto gaon (j), op on daole gaon op een
neer gaan (3), naor 't busion gaon naar het
toilet gaan (Nbk), to iiofgaon (Nt) etc. *
As do roopord on do poepord nog mar
gaon, dan starfie nooit (Np)
gaon II st. ww.; onpers.; is/het (niet bet. 4)
gaon 1. gebeuren, verlopen, zich voordoen Et gaot daor bij do Londe aorig naor
ben eden (Nbk), Etgaotgood, Jo weton wol
hoe dat gaot je weet wel, het gaat op de
bekende wijze (alg., Nbk), Zo gaot et mit
hiel wat moons/con (Nbk), AoJa Jo, et gaot
woi het lukt in voldoende mate (maar niet
uitstekend, een sukses is het niet), nl. in
antwoord op vragen als Gaot ot wat? lukt

het een beetje met het werk, of: voel je je
een beetje goed nu c.d., Ft gao Jo goed
(Nbk), M15 docht dat ot now we/ weer
gaon zal het zal flu wel weer lukken,
redelijk gaan (v), ? Gaot niot het kan 20
echt niet, het lukt niet (Nbk, b), Dat gaot
met! 20 kun je niet handelen (Nbk), Dat
gaot zomar niet dat mag zomaar niet, dat
lukt niet zomaar (Nbk), vandaar Dat gong
ok zo mar niet on et woron minne tioden
0), Zo gaot dad zo gaan die dingen, dat is
de gebruikelijke gang van zaken, Ft gaot
daor soms vremd! (Nbk), Ft gaot we] mit
or weer het weer is redelijk, It Gaot brick
het gaat verkeerd (Dhau), ? Gaot d'r brick
iangos ze leven te royaal, te slordig (Nt,
Ma), Jaoron hot et zo gaon, on d'r scbeon
baost gion aonde an to kommon... (3), t
Giot daor a//es op eon nijo wiozo in ?
groot (p), Hier gaot et (wei) hier is het
redelijk: Hier gaot et nog, hier kuf' wel
zitton mit dat waarmo woor! (Ste), Gaot et
him good?, En zo gong 't T ok ging het
ook met T. (b), Hoc 'tjim gaot weot ikniet
mar ik hebbo nog gion auto (b), 'Ic Moot
mi9 reer vcrzinnon, of et ga ot jow krok as
mi (b), 't Gong oons vrooger krek zo,
mooJ'mardaenlconzo ging her vroeger oak
met ons (v), En it kroog ok we! in 't
snottion, dat 't do meorsten b-ok zo gict
(b), Et zal je d'r naor gaon door wat je
gedaan hebt (slecht werken, pesten etc.)
zul je later soortgelijke tegenspoed
ondervinden (aig.), Ic kun d'r do got wel
mit bebbon, mar 't zal Jo d'r naor gaon
(Obk), Ft zal je d'r iaetor naor gaon, aJ'
aitiodzopiaogen onposten (Db), Aj'altied
mar wat anknoeion, dan zal ot Jo d'r we]
naor gaon (Ste), Et gaot man togon man
(Np), Ft gaot bij ommors vol uut do iocht
gezegd als het heel hard regent (Ste), 't
Gaot do gooio kaante op, .. . wit het gaat nu
beter, het ontwikkelt zich in positieve zin,
zo ook 't Gaot do gooie kaant in (Spa),
daarentegen Zo gaot ot do vorkoordo kaante
op ontwikkelt het zich negatief, Daorgaot
et op an die kant gaat het op, die
ontwikkeling zal het nemen (spar., b):
Want as 'tnog wat votwintert, gaot otdaor
toch op an (b), Ft gaot m vow- do wiond,
Ft gong op oon viukon on raozen ze gingen
v!oekend en razend tekeer (Nbk, Np), 't
Gaot as spoor het lukt heel goed, het loopt

gaonde - gaonde
prima (verspr.), zo ook 't Gietasgesmeerd
(verspr., Db), ?Gaotgesmoerd(Bdie, Ste),
? Gaot van can felon dakkien (Nbk) en It
Gaot as eon flora (Nw), Et gaot mar zoas et
gaot we zien wet hoe het loopt (Nbk), 't
Gaot altied vanzols het gaat aItijd nit
zichzelf zo, zonder moeite (v) 2. betreffen,
in et gaot over het betreft, het onderwerp

fiction? Zó! op welke wijze, hoe klinkt
het? (Nbk) * It Clot zoas Ft gaon kan we

zien wel hoe het komt, hoe het verloopt, de
dingen zullen flu eenmaal gebeuren zoats
dat kennelijk moet (Dhau, Obk)
gaonde tegenw. deelw. van gaon 'gaant, als
bn. gebruikt [...d] 1. lopend WIf bin dFr
gaonde bonnegaon (Mun), an do baand
is 't Gong over hie] was aanders as dat Jo gaonde aan de hand van iemand gaand
docbt baddon (Nbk), d'r ommegaoiE Daor (Bdie), Ft gaonde holen kunnon op de been
gaot et omme om die kwestie gaat her (ook kunnen blijven (wanneer men ziek is)
gezegd wanneer met een knippende (Nbk), Moeder was noggaonde on staondo
beweging van duim en wijsvinger aan geld kon nog goed staan en lopen (Ste) 2.
wordt gerefereerd (Ste)), It Was gaon om vertrekkend do gaonde on do kommende
eon eerlikc striod (b), DFF weren goenend man de mensen die komen en gaan: 1k
bi5 die niot ion end wussen weor as ot

roko nict moor, mar Ak bebbe altiod wet
wat rokorio in butts your do gaonde on
de essentie was ), Etgaot d'r omme as ze kommonde man (bI, Op), ook enkelvoudig
dat plan d'r dour kriegen kunnen het op te vatten, zo ook do kommonde en do
betreft, de kwestie is of ze dat plan erdoor gaonde man (Np) 3. in werking zijnd,

,ejgonlik ow gong waar het om ging, wat

kunnen krijgen (Nbk), ook m.b.t. wie een
wedstrijd wint, wie bij een verkoping de
uiteindelijke koper wordt e.d.: Aszemit ½

bezig zijnd, vaak zonder dat het viot gaat
(Dhau, El, Nbk, Nw) We moeFn alperboron
do bien on gaonde to holen (Dhau), 't

laandverkoping togon mekear op jaogen, gosprokgaondobolon(Nbk), KujFtnog wat
dan gaot et dFr omme nI. wie de gaonde bolen? nI. van een bedrijf, zaak
uiteindelijke koper wordt (Nbk), Dc (Nw) 4. plaatsvindend, aan de hand zijnd
klompen stou von dFr bij wit, want Ft gong Ze bad hlefomaol niot vemeumon wat d'r
dFr vainzols omme wic him 't corsto to gaonde was ), War daor gaonde is, mag
pakkonhobbonzol(b)3.in It Gaot d'rom Joost weton (Wol), Bij de buren is wat
weg er wordt erg veel tawaai gemaakt, het gaonde, want dFr Is can bide drokto (El),
is een spektakel door ruziën of veehten, D'r is hiel wat gaonde or gebeurt veel, er
ook: ze zijn heel hard aan het werk: Et staan belangrijke dingen te gebeuren (Spa,
ging dFr om weg, moof rokonon, daor zal Ft Nbk), Mr was net koekalveri5e gaonde,
huppelwater do oorza eke we! van wezen doe d'r praoters kwamnion (Dfo), War is
daar was veel Iawaai, waarschijnlijk als dFr toch mit jow gaonde? wat is er toch
gevolg van drankgebruik (Sz), zo ook Ft met Jo aan de hand (01-NI), Et is dFr
Gaot d'r wat brick om wog as d'r wat to gaonde, do poppo is op komst (Ld) 5.
yule draank bruukt wodt (Nbk), Ft Gaot dFr rijdend Hij vu] van degaondo wacgon de
heidons om weg ze maken afsehuwelijk wagen die reed, ook in bet. 7 (Bdie) 6.
veel kabaal (Spa), Ft Hot dFr reor om weg beweegliJk zijnd, zich druk bewegend (Ste.
gaon (El, Ow), Et is d'r vannaacht om wog Sz) lokun we] zien datd'r wat mit him Is,
gaon mit do mecrtso katton (Np), Ft Gaot want hij is zo gaonde (Ste), Dat kiend
dFr roog om wog ze maken er een troep, moot altiod an do haand, ze Is zo gaonde
een bende van (Nbk, El), verder in As d'r (Sz) 7. voortdurend rijdend, been en tenig
lone wat vorlikor ]opt as do aanderon, dan rijdend, in mit do gaonde waegon met de
hot hi eon dikke snijballo in do nokke, wagen die 'altijd rijdt' bij het hooien, hot
veurdat bij Ft in do gaten bet, on dan gaot oogsten van graan of het brengen van de
et dFr ow hoer ontstaat er een heel most op hot land: d.i. meestal met twee

spektakel, een flinke strijd (v, b) 4. (of soms zelfs met meer) wagons, waarbiJ
beginnen, van akties, weersgesteldheden Ft de éne wagen wordt geladen terwijl de
Gong op con vocbten (Nbk), It Gaot andere wordt gelost of weggebraeht (en
van deweke vriozen (Nbk) 5. hot zich waarbij men vaak, elkaar tegemoet rijdend,
voordoen als, verlopen Hoe gaot dat aflost) Ze redon do most mit do gaondo
MCM

gaondeweg - gaove
waogen over or laand ( Pe- Dbl), flat gaot
haddo, zo riedon mit de gaonde waogen, 't
gaot dubboid op (Nw), Et was een droflo
dag, at zaod wodde mit do gaonde waegen
binnenbaeid (Dfo), bujmonnen mit do
gaonde waogen (Ow), Ze woren an It
dongmennon mit de gaonde waegon (Ma),
ook: do voile wagen, in Aj' mit mosrieden
biol veer at hand is mossen, dan deaf dat
mit meor waegens. De lena reed de gaonde
(voile) waogen tot zovoor, en dan nam do
volgendo et over, de oerste nam de loge
waegen wear mit naor huus (Ste), Et gaot
daor mit de gaonde waegcn zo kriJgen daar

zo ongoveer elk jaar een kind (Ste) S.
gangbaar, voorkomond, van woorden,

aan hot woord zijn (Sz), le moe½ niet zok
grofgaoron spinnen Jo moot niot zo kwaad
doon (Nt), Hi7 kan ma] gaoren spinnen
flunk opspoien (Dho), mit him is et goed
gaoren spinnen met hem kun je good
werkon, ais je met hem werkt komon or
goode resultaten (El, Ma, Nt, Obk),
daarontegen: Mit die korel daor IwJF nooit
gaoren mit spinnen (Op), zo ook Mit him
is 't slim gaoren spinnen (Db), 'tLiekt wel

gaoren, zo slop (Nw) 2. garen om moo to
naaion, broien of to borduren eon roof
gaoren eon strong breigaron (Dfo, Dho,
Dhau, Nbk), een stokgaoren id. (Ste), eon
klossion gaoren meostal: inzake naaigaren

As ik zitte to breiden, zit do katte aided in
uitdrukkingen (Db) Dat woord is hier niet mien gaoren (Sz), Mit dit ofraffeidegaoren
gaonde (Db) 9. wat dagelijks moet moot 1k iederkoor anzetton (Np, Sz, Obk),
gobeuren (bI), in k Doe vandaege niet (ni)) gaoren anzotten (verspr.): As Ft
moor as or gaonde on 't lopende wait (bi)
gaoren op is, moet d'r niy gaoren an zot
gaondeweg bw. ['g... j 1. langzamerhand wodden, ...dan zetten wij ot an mit vier
Gaondeweg begon et schiomer% te wodden stoken dubboigaoron to broien ( Dhau), Bij
(Wol), Zo gaondeweg wondo dat a]lemaole et gaoren anzetten moof et niet biopen
wel (Pe- Dbl), Gaondeweg kwammen we (Spa), zo ook: et gaoren anhechton (Bu,
dichterbi (Bdie), As we ooidor wodden, Dho, Diz, Ld, Nt, 01-Ni, Ow, Pe-Dbl),
wodt alias gaondewçg minder (Op), ? ... on io kun ok do boide aentios gaoren
Weer wodt gaondeweg borer (Ma), Jo kun uutraffolen on vioch ten zo in mo/core on
now zion dat do snij gaondeweg minder dan noem io ze ok mit doponne in ien koor
wodt (Sz), Gaondoweg deurdoon, 't gaot no (Nw)
niot badde, mar ie kommon d'r wel! (Nw)
gaorenketel (Np, bi) de; -s; -tion ['g...] 1.
gaoren et; -s ['go:op] 1. garen in het garenkotol, in Et kookt as eon gaoronkotol
aigemeen Je konnen out eon vluus [afgo- hot is good aan do kook (Np)
knipte yacht van eon sohaap] heel wat gaorenklopper (Dfo, Ma, Nw, Ow, Ste)
gaoren spinnen (Po-Dbl), et gaoren in de do; -5; -tien ['g...} 1. lummolig iemand,
tiezo hebben hot in do war hobben, dekatte iemand die do kantjos oraf loopt (Dfo, Ma,
in ?gaoren bebben eon wirwar van garen Nw, Ow) 2. enigszins botweterige
hebbon doordat de kat ormoo spoelt (Ma, praatjosmaker (Ste) Dat is me we] zoo'n
Obk, Ow), ook gezogd van ruzio (El, Ma, gaorontlopper, die preekt al/es b15 mekeer
Obk, Ow), or in ? gaoren bebben mit iono (Ste)

onenigheid, ruzie hobben met iemand, zo
ook et in It gaoren kriegen mit iono, Hi
her at zwatto gaoren niet uutvunnen hij is

niet bijstor slim, hij heeft het buskruit niet
uitgovonden (Ste), argons woin/g gaoren
mit spinnen or weinig voordoei moo
bohalen (Op), zo ook Daor spun ik gion
gaoren bi (Bdie), Daor kuf gien gaoren
mit spinnen daar kun je niet vool moe
(Ste), Daor is gien good gaoren mit to
spinnen met die persoon valt niet samen to
worken, hot is eon dwarsligger (Ste), As
die man an Ft woord is, kan hiy grofgaoron
spinnen kan hij flunk opspelon, behoorlijk

gaorenklossicn et; •..klossios I. garonklosje, soms alleen gezegd m.b.t. eon bog
klosjo, i.t.t. con kiossion gaoren 2. onnozel
moisje (Db, Dfo, Dhau, El, Nw)
gaorenspinnen (Dho) ['g...], in Th3 kan
mal gaorenspinnen raar tekeergaan (Dho)
gaorenstok (Nt, Nw) do; -ken; -kion 1.
onbenullig, vreemd iemand (Nw), verdor in
eon donne gaoronstok eon dun iemand (Nt)
gaove (verspr.) Ook gave (Bu, Dho, Diz,
Nbk, 01-NI, Spa, Sz, Woi) do; -n ['gD:wo,
...vo] 1. aangoboron talent, bogaafdhoid
(verspr. WS, Db, Dfo, Ld, Ow) flat hij zo
good meziek maeken kan, is bioiomaol eon
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gapen - gan'e

gaovo (Db), Hij hot con good vcrstaand;
dat is con gaovo, die laioj'appat mit (Dfo),
Om war good on dudolik en mit weinig
woordon wit to loggon is con gave (Spa) 2.
gesehenk, gift, voor een good dod, een
vereniging (WS, Db, Dhau, El, Ld, Ow)
Hej' nog con gaovc vow- 't Rooie Kruus?
(Wol), AJ' van 't karkbofgongon, woddo
eon gaovc in et bussion daon (Db), ...een
gaovc in do blacker gooid (Op),.dcoj'cen
gaovc in 't bakkien (Spa, Ld), Thy bet con
gaovo daon an eon veron%ing(El), ..an do
karke (Dho), bij gowiston on gao von bij
kleine beetjes, 10 nu en dan jets
toevoegend (verspr.): 1k bob dat bij
geunsten en gaoven daon zo no en dan
eraan werkend, alleen als er tijd voor was
(Dho, El, Nbk, Nw), zo ook 4/' et tusson
a/los dour doen mooten, gaot et bij
gounsten on gaoven (Nbk), zo ook of wark
bi gounston on gaoven doon (Nw), bi
gounston en gaoven botaelon zo nu en dan,
ii. als men weer over geld beschikt (Nw)
bij gounsten on gaoven do boo] bij mekoer
ho/on met enig geluk, dan weer dii, dan
weer dat verrichtend (El)
gapen Z. gaopen
gappen zw. ww; overg., onoverg.; gapte,
het gapt ['gapip] 1. gappen, snel stiekem
pakken; meestal alleen inzake lichte,
gemakkelijk meeneembare voorwerpen Die
uiots moot in do scburo, want buten staot
hij your 't gappen (Wol), Hiy her a] hoof
war bi monaandor gapt (Diz), Eon appof
of eon koekion wodt gapt, mar con Frioso
statklo/cke wodt stoulon! (01-NI), Diogapt
as oon diof(Dfo)
gapper ['gap] - jatter, gapper
gappei-i'je (Ste) do [xapa'rtjo] 1. hot
voortdurend gappen
garanderen (verspr.) zw. ww.; overg.;
garandeerde, het garandeerd [..'dt:ari] L
voor jets instaan Kuj'mogarandoron dat et
dan klaorkomt? (Nbk), Dat garandoor ikjo
(Nbk)
gardeboldie z. garriobaldio
gareel z. gorool
garen z. geron
garnaal z. gornaal
garneel z. gcrnaal
garnerige (Ste) - garnering: op kleding
garre Oak gadde (Ste; bet. 2: Dm1) de;
-n; -gien ['gar(o)/...d.] 1. gard: van

Zwarte Piet; overigens meestal één dunne
talc met eon paar zijtakjes, veelal zonder
blad, vooral gebruikt voor het tegenhouden
of aandrijven van koeien Pas mar op, cors
krioj' van Zwatto Pitt mit do garre (Nbk),

Kuj' do koo oven andrioven, bier is we] eon
garre (Op), mit eon garregion achter do
koonen (Spa), eon birkon garre (Ma), Do
oolde koddo is zo lui daor mock boslist
eon garrogion NJ bnikon om 'in veuruut to
kriegon (Sz), HiJ sloug do bolle mit do
garre vow- do loop (Np), Mar even mit eon
garrogien aachtor et kabinet Jangos am do
spinnowobbon d'r wag to haelon (Ste), Af'
facto tbuuskommon, krioj' mit do garre to
doon(Dho), Hijmosdo garre om dehuud
hebbon (Nw), Th3 bet do garre verdiend
(Nw), M hot vrooger ok we] es mit do
garre had! (Ld), Do garre stiet d'r bij do
dow-c hij of zij heeft thuis niet veel in de
melk to brokken (Dfo), ook: daar ben je, is
men niet welkom (Obk), Daorbtdegan-e
in do pisse gezegd als men ruzie heeft
gekregen met iemand met wie men eerder
heel good op kon schieten (Obk) 2.
bijdehand en ondeugend kind, oak wel van
een vrouw gezegd (Dmi)
garriebaldie (Bdie, Bu, Diz, Nbk, Np,
01-NI, Ste, Wol) Ookgardeboldie (El) de;
-s [gari'baldi/ ... n ... ] 1. garibaldihoed Do
garriobaldie wodde mit brullofien, begraffonisson of op zundag naor do karko
dreugen (Bu)
Garnet (verspr.) Ook Genii (verspr)
['garit/'gcrit] 1. mansnaam, ook benaming
voor de ekster (verspr.) of kraai (Diz)
Gerrit zit in oonzo beion (Nt), ge/the
Garriot onnozele persoon War eon gold-c
Garrietis dat (Diz), vooral in 1k bin gokko
Gan-iot niot en I/c bin gien geld-c Garriot
e.d.: ik laat me niet voor do gek houden, ik
ben niet onnozel, ik last me niet voor elke
boodsehap sturen, zo oak Ja zog, Ho zal
daor geld-c Gorrit wozen (Spa), 1k bin
gokkc Garnet om daor an mit to doen
(Wol) en, als ontkennend antwoord op een
vraag am eon boodschap of een klus to
doen: Ja, gold-c Garnet (spor.)
garve (OS, verspr. WS) Oak gearve (Bu,
Dfo, El, Ld, Nw, Obk, be: Dho) de; -n;
garfien ['ga)rw, ...v] 1. bos aaneengebonden graanhalmen, garf, ook inzalce
boekweit Aovens mossen do garvon opzet
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garvebiender - gastedoppe
wodden (Dfo), De garven n/ct to thklce
bianan, dan dreugen ze hater (Db), BJy ci
laeden van dc garven wodt in dc booM
Jane dubbcl lcgd, dan bliaven ze beter
Jigen (Ste), Garven hcbbcn koppen en
kon tan, dat bin vein— en aachteraenden
(Np), Twintig garven is een stocke! (Np),
As de bocrcn an mennen weran, dan
mocst ía gaarvcn gooicn (Dho) 2. bep.

huurplicht en huur die men voor het land
moet betalen, vooral in de daddcgawc het
derde deel van de oogst zelf (Dfo, Ow, s),
vgl. Dc dadde garve is veur degenc die at
lasnd verbuurt (Dfo); met name nog

bekend als bep. deel van de oogst van de
veenboekweit die als betaling gold voor
het gebruik van de veengrond: omdat men
erg afhankelijk was van het weer, kon geen
vast bedrag worden afgesproken, in de
dadde garve (Dfo, Ow, s) en de viarda
garve (Ow): As de veenboekweiteverbouwer glen aianer van ci vane was,
mos hiy do dadde of viorde garve ofstaon
an de vaenbaos; as at war aen goad
boakweitajaor was of wat minder, dan
kreeg de vacnbaos at dadde of vianle dial
van at gawas, mar kwam d'r mks van
terechte, danliarde vaenbaos okniks(Ow)

gasanstikker (Nbk) - gasaansteker
gasbedrief (Ld) - gasbedrijf
gasbelle (Nbk) - gasbel
gasbraander (spor.) - gasbrander
gasfebriek (spor.) et (01-NI), de (Nbk);
-en; -ien ['gasfobrik] 1. gasfabriek
gasfernuus (Nbk) - gasfornuis
gasflesse (verspr.) - gasfies
gaskachel (verspr.) - gaskachel
gasketel (01-Ni) ['gasla:tJ] - gasketel
gaskraene (Nbk) - gaskraan
gaslaampe - gaslamp
gaslanteern (Nbk) - gaslantaarn
gasleiding (verspr.) - gasleiding
gaslocht (verspr.) et; -en; ...loehien
['gasloxt] 1. licht door brandend gas
afgegeven 2. lamp die op gas brandt 3.
lucht, geur van gas D'r bangt hier can
gaslochi (Nbk)
gasmeter (spor.) - gasmeter
gasontplofflng (1) - gasontploffing
gaspe z. gaaspe
gaspedaal ['gaspoda:l] - gaspedaal
gaspen z. gaaspan
gaspit (Nbk, Nw) et, de; -ten; -tien ['g...]
1. gaspit van een gasstel
gaspries - gasprijs
gasslange (Nbk) - gasslang
gasstel - gasstel
gast Z. gaste, gaast
gastarbeider z. gaastarbeider
gaste (verspr.) Ook gust (Wol), gaaste
(Bdie, Bu, Db, El, Obk, Nw, Ste, b: Im),
guast (Nbk), gest (Spa, Sz) de; pron.
verw.: ze ['gat(o)/ga:st(o)/ge(r)flJ I. gerst

garvebiender (Wol) de; -s ['g...] i.
iemand die graanhalmen tot garven bindt
garvebiendster (Wol) de; -s [ ... (t)stJ 1.
vrouw die graanhalmen tot garven bindt
garveboekweit (s) de ['g...] 1. boekweit
die in delen (garven) werd verkocht (nog
bekend van plm. 1830 uit Oosterwoolde,
Dc Focbtel e.o.)
Die gaste is al aorig riepa, ze kan wel
garveboelgoed (s) et [g...] 1. openbare miid woddan (Db), Wij hadden haost
bijeenkomst waar delen van de oogst van nooit gaasta op 'a bouw (Ste) 2. het zaad
veenboekweit werden verkocht (bekend van gerst Dc brouwar wil zwaora gaste
uit Oostarwooldc, Dc Fochtel e.o., uit hebban (Ow), De gaasta is nog lange niat
plm. 1830)
nape, da korrels bin nog zaacbta (El)
gas et; -sen; -sien [gas] 1. gasvormige gastebier (Mun, Np) Ook guastehier
stof, o.m. voor verlichting en brandstof (Obk) - gerstebier
gebruikt Haj'm al clektrisch locht? Nee, gastedoppe (Dfo, Np, Mun) Ook
wiy hebben nog gas! (Nbk), Dan zat de gaustedoppe (Db, El, Nw, Obk),
macge op, dan bin ze an de wiand; de gestedoppe (WH) de; -n; ...doppien ['g..]
vecarts snee d'r can gat in, at gas wol met 1. vruchtvlies, dop, kaf van gerstkorrel,
vot(Dhau), at gas anstikkan, Jhn hebbcn at vaak gebruikt voor opvulling Vroegar
gas onderuut schreu van, daorom bin de ma ekten ze year c/a kienderbaddegias
ecipels balemaole van de kook (Op), D'r matrassias van gaastedapp en of baa varmoat Jane van 't gas kommen van het klijen [haverdoppen] (Obk), ... c/eden ze
gasbedrijf, (vol) gas gaven 2. gaspedaal in gestedoppan in con spaldekussen as vulling
een auto (spor.) at gas intrappen (Nbk)
(Spa), . -. vuldan wiy as kiander c/a
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gastekorrel - gat
gastvri'j (spor.) Ook gaastvri'j (i) bn.,
bw.; -or, -st [aks. wisselt] 1. gastvrij
gastvri'jhied (spor.) Voor -heid z. -hied
[...'f..] 1. het gastvrij zijn It Was daor ion
on a/ gastvrijhied (Nbk)
(Spa, Sz) de; -5; -tien ['g ... / ... /'gs(r)flo ... ] gastvrouw de; -en; -gien [gastfroMj 1.
1. eon korrel van de gerst Van do gastvrouw (thuis, nI. als vrouw des huizes,
gastekorrel komt gotte on draank (Np), of in een bijeenkomst) Oonze gastvrouw
beddegios in do poppowaegon your oonze
poppen mit gastedoppen (Mun), Gastedoppen dedon zo we/ in kieponusten (Db, Np)
gastekorrel (verspr.) Ook gaastekorrel
(Bdie, Db, El, Nw, Obk, Ste), gestekorrel

War eon inooio, dikke gastekorrels van 't
jaor in do aoren (01-NI), Dour do dreugto
was do gastekorrel war klein b/oven

bar do bool baost op, dat wij kregen elk
mar eon Ijeonstertien (Dfo)

gasverbruuk (spor.) - gasverbruik
gasvergiftiging (spor.) - gasvergiftiging
gasverlochting (Nbk) - gasverlichting
gaastekorrel is ion rooM, ion naotien gasverwaarming (I) - gasverwarming
averocht on do ore toer verspringen (Obk), gasvlamme (verspr.) - gasvlam
In or vest heb 1k in et vewpaand do gaswolke (spor.) - gaswolk: wolk gas
gastekorrel breid (Db), 1k bob d'r eon gat I et; -ten, ook gaten (WH), gaeten
gastekorrel in breid (Ste, Np), Die trui is (Ste); -tien [gat] 1. gat, opening, door
hielemaol in gastekorrel breid (Ld) 3. bep. invloed van buitenaf ontstaan (bijv. door
type stof, met nopjes, puntjes (Dfo) de wind, door slijtage) Dour de storm
(Pe-Dbl) 2. bep. breisteek: 66n recht, 66n
averechtléén averecht, eén recht etc. Do

Vroeger weren d'r ok wo/pakkedoeken van
gastekorrel, dat was mit eon noppien (Dfo)
4. bep. talgkliertje, meeêter (Np)

gastemael (Dhau, Ma, Nbk, Np, 01-NI,
Ow) Ook guastemuel (Bdie, Db, El, Obk,
Ste), gestemeel (Spa) et ['g...] 1.

hadden zo oen best gat in 't dak krogon

(Pe-DbI), Et dak gaot bangon, d'r komp
eon gat in (Sz), ICni5lappios bin leren
lappios mit eon gospe aacbtor do kniye; zo
viE/en do kiender glen gatten in de bozon
(Bu), Ikbebbe eon gat in dosokke(WoI),
HI)' bet moor gat as bids in do kouse
(Nw), op 'o gatten nao dicbte vele gaten

gerstemeel Gastomael bruukten we your
veevoer; your koenen, varkens mit
/ienmael, mit waai [wei] of waeter wodde vertonend, met name van kledingstukken
et bnig (Nbk), varkenmesten mit gaste- (Nbk), zo ook 't Is biy de gaeten dichto
macI (Ma), Eon varken geft lekker sock af' (Nbk, Ste), Die sokken bin bij do gatten
et mesten mit gestomeol (Spa), Gaaste- diebte vertonen veel gaten (Nbk), Hij is
mael wodde an jonge biggen we1 voerd, op 'o gatten nao dichte hij is nauwelijks
omdat et zo licbt to verteren was (Nw)
betrouwbaar (Mun, Sz), zo ook HIy is bi)'
gastenat (01-NI) - gerstenat
do gatten diebte (Mun, Ma), ... bi)' do
gasterig z. gastig
gatten omme dichte id. (Ma), Die is we! es
gastestof (Np) de, et ['g..] 1. stofdee!tjes naost do gatten dicbto id. (01-NI), on
uit gerst Gastestof was slim scharp (Np)
Graopen is bi)' do gaeten dicbto is eigengastestro (Db, Nbk) Ook gaas:estro (El, lijk gemeen (Ste), Aj' Oonze Liove Hoer
Obk), gestestro (Spa) et ['g ... ] 1. gerststro van et kruus of bidden, on Jo bin biy do
As do gestekorrels out do aoren binnen, gaeten dichteals je altijd bidt, maarje niet
bool Ic gestestro over (Spa), Gastostro dienovereenkomstig gedraagt (Ste), out eon
moot year or nope wooden aenlik eerst groot gat b/aozen pochen, snoeven (Db,
knikken, Jo zion do aoron dan naor ben eden Obk, Ow), eon gat in do dag slaopon, eon
bangon (Db)
gat in do naacht slaopen erg lang slapen
gastheer (1) - degene die als gastheer (Mun, Obk), eon gat in do baand bobben,
lemand ontvangt
eon gat in do locht spningon, argons gion
gastig (Mun, Np, Nt) Ook gaastig (Bu), gat (moor) in zion, lone do gatten in do
gaasterig (Bu), gasterig (Nt), geisterig bozon praoton zo praten, dat de ander er

(Mun), gestig (b: im) bn. ['gaflox/'ga:stox geen woord tussen kan krijgen, al zijn
/ ... stroxl ... ..gej ... ..gc()tox] 1.
ranzig, overredingskracht aanwenden, zeer veel
garstig gastig sock (Np), Spek mit van die vertellen, praten (Dhau, Mun, Nw, Op,
gasti -o strepen is glen eten (Mun)
Wol, b): 1k hoovejow gion gatten in do

gat - gat
bozen to praoten (b), ook ...in de kousen
praoten (Nw, Op), ...in do soicken praoten
id. (Nw), Hij zeurt me (de) gatten in do
kouson hij zeurt veel (Nw), Hij v/it do
gatten in do schoonen hij loopt heel hard
(Nw), de gatten in do sokken lopen zich
het vuur uit de sloffen lopen voor jets
(Sz): MY lop 'in dogatten in dosokken om
die verenijing op de been to bou wan (Sz),
Hi) nemp at gat in do baand gezegd
wanneer iemand een ander verraadt,
verklikt, bijv. in geval van oorlog (Ste), d'r
een gat in s/aon veel wegnemen, gebruiken
van een bep. voorraad (Wol) 2. holle
plaats, kuil, verzakking ed. con gattian in
de kooze een gaatje in de kies, eon gat in
de dick een gat in de weg, D'i- is mit die
storm een gat in do dick slougon (Diz), We
meugon schiolik wol an 't zaandmennen,
want we kriogen toch con gat aacbtor It
huus (Nw), Dat gat in do wog moot dicbto,
et is zo vuus to goveor/ik (Bu), Eon iega/
kan bij allo gatten langos redt zich overal
uit (Ste) 3. (my., met [a:], evt. [e:], z.
hierboven) cog, in wat in de gaten hebben,
...kriegen jets door hebben, krijgen Hej't
ok in de gaten? (Nbk), We badden ni/cs in
do gaten, we leupen gewoon dour (Bu), in
do gaten lopon: Dat ]opt ok in do gaten!
(Dfo), Et is 'in aa/tied good ofgaon, mar
bij lout eon koer in do gaten (Bdie, Nw),
ione in do gaten hebben, zo ook iene in do
gaten ho/en, wat in de gaten ho/en op lets
blijven letten, ook inzake tijdsduur,
riskante kwesties etc.: de tied in do gaten
ho/on we moeten crop letten dat het niet to
lang duurt, dat we op tijd ophouden e.d.:
We moe'n do tied wo/ in de gaten ho/en,
aanders kommon we to /aoto (Db) 4. voor
een bep. doel aangebrachte opening, gat,
hook door een bep. konstruktie ontstaan 'k
Zal d'r oven con gattion in slaon (Ste), Do
boo/to zat mooi vow 'tgat (01-Ni), A 'k do
nithosiono smoro, dan moot do eu/Jo in do
(smoor)gattios(Ste), ethalvagatgat in een
ploegboom, met een verstelbare pen
waarmee de diepte van de ploeg wordt
ingesteld (Bdie, Np, Nw, Ow, Pe-Dbl),
vgl. Do penne in do p/oogboom is vu/c
brioder as dat hij dikJce is, dus vorzot io 'in
in do thicto, dan is dat mar eon half gat,
mar doej' dat vouruut, dan bouwt hij al
wat diaper (Nw), zo ook We vorzetton do

ploog op t halve gat (Np) en op 't halve
gat zotton (Bdie), mit at halve gat lopen
steeds spullen, met name etenswaar halen
terwijl men vergeet het belangrijkste of een
belangrijk deel mee to nemen, zodat men
nog eens moot lopen (Bu, Ste): Aj' naor
do keldor gaon om me/k on Jo nemon van
a//es mit bohalvon do me/k, dan loop io mit
et halve gat (Ste), ettwiodo gat klein gat in
de kachel waarop word gekookt, warm
gehouden on soms gebraden: Et boo/I niot
zo badde to gaon, zet et mar op et twiodo
gat (Obk), ? Twiode gat in do katha/, daor
zot io eon wat k/ainero patina op, mar do
ringon [waarmee men zon gat wijder of
nauwer maakt] doon ok een hoop (Nw),
vandaar 't oersto, twiodo on dadde gat van
eon kookkachol d.w.z. kookgaten in
afnemende grootte (Nbk, Ow), Do
stovorijo [groente of andere to stoven
etenswaar] woddo vrocgor op ? twiode gat
k/aormaokt (Obk), Eon kook/cache/ bad
twio gatten, oon groto en eon k/oine (El),
Zot do v/eispanno mar op 't twiodegat, dan
suddert hij wol dour (Diz), Om It oton
waarm to ho/on, kan ? oven op 't twiodo
gat zot woddon (Op), Op 't twiodo gat
zettan zo vaoko eon klein pannogion (PeDbl), Do brij moat mar op 't twiode gat
(Db), Eon kookkacha/ had twio of drio
gatten; et twiodo en ? dadda gat bin
moorstal k/amer (Dfo), 't Vuur zat niet
ondor 't twiede gat (Ow), daarentegen:
Moej' do patina even op 't twiado gat
zotton, bovon do ovond, mit et vuur (Nbk),
Et twoedo gat in at fornuus dat zat bovon
do oven (Sz), et gat van de dauro de
deuropening, uitgang (Nbk, Nw), (gezegd
wanneer iemand
bijv. door zijn
onakseptabele optreden de deur wordt
gewezen:) Daoris etgat van do dauro, ione
at gat van do deuro wiozan, iono ot gat van
do daiwa zion /aoton id. (Pe-Dbl, Nbk), Zo
bit//en a/tied bier of daor we] eon gattion
los een mogelijkheid om onder iets uit to
komen, een mogelijke uitweg, de
mogelijkheid om een uitvlucht to vinden
(Dfo, Obk), Dat huus teltzovu/o bookon on
gatten, dat at noga/ bowarko/ik is om a/los
schono to ho/en (Op) 5. gegraven gat voor
veevoer, met name aardappelkuil As do
ceipels in 't gat kwammen, dodon zo d'r
oorst wat stro op en dan plaggon (Obk), do
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ceipels in 't gat brcngen inkuilen (El, Ma,
Ld, Np, Ow), Dc wintereerappals zitten in
't gat (Dho), Dc eerpals bestoppen we in

can gat (0p) 6. uiteinde van ho!, zoa!s van
konijnen, vossen, in Hij is niet vcur ion
gat to vangen, zo ook Th) is year len gat
nict to vangen (Diz, Ow), Th31 is year glen
gat to vangen (Np, Db), argens eon raer gal
van inzian een sleehte uitkomst, een

zet om er vervolgens vandoor to gaan:)
Van dat oganblilckien maekte do bles
gebruuk om et gat in to kniepen on d'r
vandeur to gaon (vo), de banen op It gat

met zn handen op het ondereind van de
rug (bijv. bij het schaatsen) (b), Die bet ok
niks om 't gat hij heeft weinig kieren aan

(Nw), Daor bef hear ok a] weer mit et gat
in de aann ze is er weer eens op uit (Dfo),
slechte loop der gebeurtenissen vermoeden, Hiy had nog mar kroket gat op 'e stool, of
iets niet zien zitten (Spa) 7. open wond P. lily haelde een kraante wit de binderbusa
hadde eon gat in 't beufd doe MY van do an lout mij die zian (v), Et gat dot me zear
trappe turnelde (Db), d'r Jane we] ccii gal van 't fietsen (Dho), It bin river stiafin 'I
mit in 't bcufd slaon kwinen (Nbk), 't can gat (Np), Hiy lopt sorig mit 'I gat
gat in do kop zien bes!ist verwachten dat aachteruut(EØ, icne wat year ? gat geven
jets niet good komt, geen vertrouwen voor zijn brook geven, zo ook ...een klap
hebben in de goede afloop (Nbk), ...in 't veur 't gat geven, on ... een schop onder 't
heufd zien Id. (Nbk) S. aarsopening Th3' gat geven, can schop onder 't gat kriegen,
fiat een scheet dwas your Ft gat gezegd wat vein' zien gat had hebbejz Die jonge
wanneer iemand nauwelijks jets mankeert bet best wat year zien gat had (Pe-Dbl),
maar tech steeds over ztn ongemak jeuzelt thee mit at blota gat waterige thee of thee
(Ma, Nbk, Ste), Hij kan glen scheet dwas zonder koekje of andere versnapering
year Ft gat babben of lii5 gaol naor de (Nbk), ook: thee met niets arm (Ste), op Ft
doktervoor hat minste of geringste gaat hij gal zitteir. Ze zit gauw op hear gat, as ze
naar de huisarts (Nbk), Die bet ok zo can Ft wart an de kaant bet ze gaat liever zitten
scheet dwas year 't gat wordt sne! dan nog jets anders doen (Bu), Hiy mag
chagrijnig (Nw), Et digelvuur in 't gal graeg op Ft gat zitten hij zit hat liefst on
habben erg druk on zeer gehaast zijn (OS, voert liever niets uit (Nbk), zo ook HiJ zit
Np), lena om 't gat slikken stroopsmeren matkalik op ?gat (Nbk), 'tgat licbten uit
(bi), HajFt mar in It gat, dan kojFt een zittende houding overeind komen
uutscbietcn gezegd van pijn of evt. ander (Np), op Ft gat liggen op zijn gat liggen,

ongemak dat kennelijk blijft of waar men ook fig.: van een onderneming e.d. (Nbk,
geen remedie tegen heeft (Nbk), Jene in Ft vo): Do ekonomia in de biela wereld Jigt
gat kroapen, Jane can vera in 'tgat stikkan op at gat (vo), ook op zien gat Jijgen id.
iemand op enigszins spottende wijze een (Nbk), Th3' ligt nog mit de hakken year et
pluim geven (Bu), Die kan walpraoten, ia gat hij blijft maar in hed liggen (Ste), ook
hoeven bear do woorden niet uut It gat to in algemenere An gebezigd: hij doet
klauwen ze praat graag en veel (bi), je gat weinig, neemt overal ruin de tijd voor
uutlienen on zels dear de ribbon scbiaten (Ste), Flak Ftgat mar dace ga maar zitten
jets uitlenen terwiji men het zeif meet (b), zo ook 't gat op 'a stool plakkangaan
gebruiken, iets weggeven en voor zichzelf zitten (b), ...hebban zitten (1), Dan zetten
niets overhouden, ook mimer: veel to goad do manluden at gat op 'a waegen
zijn (Nbk, bi), zo ook Jo kim je gat niet gingen/gaan op de wagen zitten (p), op 't
verhuren an zelf dear de ribbon schieten gat yalejz En die vu] plat op 'tgat viel op
(Sz), Die is mit It gat op 'a loop heeft z'n aehterste, of: ging viot zitten (Nbk, b),
diarree (Ste) 9. derriere Watheldia man i d'rgian kop ofgal an vienen kunnen geen
dikgat (Bdie), Die bond beet him in 't gat lUn, struktuur in iets kunnen ontdekken
(b), Ze gong mit hear gat percies op een (El), hi ? gat hangen trekkend achterover
schaipe punt zitten (Mun), Ze badden niet hangen met zn zwaartepunt in het
zo gauw eon stool onder ? gat, of(..) (s: aehterwerk, ook gezegd van een kind dat
cost.), Now, welterusten dan, zee L., on men bij de armen of handen mee wil
dride him Ft gat toe en draaide hem haar trekken, maar dat zich laat hangen terwijl
rug toe (b), (van een paard dat zich schrap het niet of nauwelijks op zijn benen steunt,

gat - gat
vaak ook fig. (ook van voiwassenen): niet
mee willen werken, tegenwerken, tegenstribbelen, al dan niet stiekem: Af' een

kiauwen zeer arm zijn (Ma, Op. Ste, Sz,
b), Dc batter wadt duur, [want] lily
krabbetan ? gat (z. ook na bet. 14) (Bdie),
kalfien uut de kae trek/en, macf' vaeke ak Ic kun him glen vere van ? gat biaazen hij
In 't gat hangen (Nbk), Hi) bangt aorlg In bezit werkelijk niets (Dhau, Nbk), 'tls miy
t gat!, En ie weten best dat 1k d'r lange glen kiap year 't gat weerdhet is me niets
genag tegen in It gat bongen bebbe (b), waard (Dfo, Nbk), Ic lain dFr wel zargen
Eon vitterij persoan die vit, zeurt aided, over macken, mar or zal mIy an It gat
on aitiedaachter 'tgat an achteraf, achterna roesten het raakt me niet, her kan me niets
(Nbk), Ze bet or gat aided naor schelen (Ste), de blencn aorig ander It gat
Oasterwo aide hangen haar voorkeur, kriegen gezegd als het iemand goed gaat,
voor!iefde gaat steeds nit naar vooral in financieel opzicht (b, Nbk), Th3
Oosterwo aide, wat hier gebeurt interesseert bet de bienen weer ander It gat is weer
haar niet (Nbk), een kiets naar et gat beter (Nbk), Ic mae'n je elgen gat mar
geven roddelen over iemand die net baargen je moet jezeif maar redden (Nw),
weggegaan is (Ste), Die kae bet een zlengat (mar) redden macten id. (Nbk, b),
shepend gat gezegd als het achtereind je eien gat wel redden de steun van een
schuin naar beneden hangt (Ste, glen zit ander niet behoeven (Nbk, b), Daar veeg
in ? gat hebben geen zit in het gat hebben, 1k 't gat mit of daar trek ik me niets van
haastig zijn, veel weg zijn (Nbk, Np Ste, aan, dat stelt niets voor (Bdie), Ze kun 't
b), lene ethemd van 't gat vraogen iemand ml5an ?gat iappenik geloof ertoch niets

voortdurend van alles en nog wat vragen,

van, ze kunnen de krats krijgen (Mun, Nt,

glen gat in de broek bebben gezegd van

Obk, Sz), 't an 't gat kriegen met het

iemand met een mager achterwerk, meestal
echter gebezigd indien iemand weinig
indruk maakt, geen krachtige persoonlijkheid is, zijn visie niet geed durft te geven

financiele risico of met de konsekwenties
van een koop die te duur is blijven zitten
bij een verkoping, zonder dat men geschikt
weer kan verkopen (Nbk, Op): Wie een

(Db, Nbk), (aided) de diet an It gat
hebben bang zijn dat anderen je zullen

benadelen, steeds anderen niet vertrouwen
(Ma, Nbk, Obk, Op), zo ook Hi7 lopt mit
de dieT achter 't gat (Dho) en de dief an It
gat hangen hebben (El), etgatd'r veur weg

wienen zich vanwege de konsekwenties
niet langer met een risicovolle zaak
bemoeien, als het erop aankomt het af
laten weten, zo ook 't gat d'r veur weg
drijen (Diz, Nbk), 'tgat Cr moai in dri5en
zich op een goeie positie weten te
manoeuvreren (Ma, Obk), ook van iemand
die een rijke man (of vrouw) trouwt (Ma,
Obk), wit ? gat in de batter vaien, iene
achter 't gat zitten iemand kontroleren,
erop aandringen dat hij doet wat hij meet
doen (Nbk, be: Bu, Nw, Op), iene aachter
? gat an lopen (1), je et gat uut de baoke
lopen veel lopen, voortdurend hard lopen
i.v.m. werk of bezigheid anderszins, zich
in sterke mate voor iets inzetten (waarbij
men vaak elders meet zijn) (Dfo, Nbk, b,
bo: Nw, Bu): Die leupen veur or
doipsbeiang heur 't gat griT uut de haoke
(b), glen naegeis hebben am 't gat te

huus bescbrift am Ft striekgeid, het de
hacht [ het risico] ok am Ft an It gat to
kriegen (Op), Hi sleug v miy zo van Ft
gat kocht bet meteen van me terwiji ik te
weinig geld vroeg (Ste), Die her aided de
braandin Ftgatis a!tijd druk, haastig (Dho,
Obk), As die tgatin de braand bet, zalze
Ft nag niet blussen ze is erg traag, maakt

zich niet druk om aller!ei zaken waar
anderen zich wél druk om maken (Ma), kat
year It gat wezen snel driftig zijn (Nbk,
b): L. Is watkat veur ?ga4 lily pakte de
haeze bly de lopers en zaaide him een
aende vot (b), aarig In zien gat naegeld
wezen bang uitgevaller zijn (b), et gat op
Fe fiets zetten op de fiets stappen (vo), le
kun Cr wei nitje blate gat ap naar Keuien
rieden gezegd van een stomp mes (1), mit
Ft biote gat in de pette zitten een kaal
hoofd hebben (Bdie), Die is mit ?gatap 'e
loop ze is voortdurend op mannen nit, ze is
manziek (Dho, Obk, Ste), Hij nemt or gat
In de aarm en daar gaat hi hij gaat er
vandoor (Nw), zo ook et gat ander de sam
nemen er snel vandoor gaan (Bu), de
bienen ander 't gat nemen weggaan (Bu),

sE

gat - gatbaand
et gat (even) opti/len kakken of een wind
laten (spor. west.) 10. achtereind,
ondereind van eon school (11db, 01-NI en

zollen ? gat d'r van oplicbtenje zou orvan
kakken (Nw, Ma), ...d'r van lichten Id.
(Nbk), Riemon en dicbten, Ic zollon et gat
oost.) We legden do gaasten mit do gatton d'r your oplichton Id. (El, Np, Ow), ...d'r
in do hoogto in do zunne to dreugen (Np), bi5oplichten(Dho, Ld), Die kan riemon on
Ft gat van de gaaste moot altied naor do dichton... (Spa), Mit rienion en dicbten
butonkaant van do bult (Obk), Et gat van kuJ'tgat opllcbten (Dfo), As do roe van It
do rogge moot naor buten en et zaod naor gat is, bin do stokslaogon vergoten als do
binnen (Dhau), Wegoolen do stoeken even pijn en narigheid voorbij is, vorgeet men
ommo, dan kun do gatten beter dreugen zdn kwolling, met name gezogd inzake eon
(Op) 11. flnancieel tekort D'r zit flog eon bovalling (Nbk), Van aacbtoron ziej' eon
gat hi do bogroting (Nbk), 't lone gat mit bond in 't gat hot is gomakkelijk achteraf
't aandere stoppen cen tekort zodanig oon moning te hobbon, nakaarton hoipt niet
dokkon, dat elders eon nieuw tekort (b: Im), ook ... ziej' eon koe in 'tgat (Nbk),
ontstaat (Bdie, Spa, Wol) 12. in Dat naait Wcltonistenl't Heufd op 't kusson/'t Gat d'r
d'r eon gat uut daar gebourt jets raars (Bu), bij del/Slaop wol (Nbk), .../Kop op 't
ook: hot is daar raak, het is daar eon lcussen/'t Gat in do aarm/'t Slapt waarm
spektakel (Dhau, Obk), hot Iaatste ook in (Nbk), En dit is now, on dit is now, on diit
do vorm Ft nijt... (Ma, Dhau) 13. is now your ? /aoste/'t Oolde wiofhot It gat
onboduidond plaatsjo, gohucht Th3' wol wo- vorbraa.nd on dat komt van do tosto (Np,
os uut dit gat wog en naor do stad (b), Nbk)
Oosterwoolde is glen gat! (b) 14. in eon gat II (Nbk) tw. 1. gat Ach gat, daor heJ'
Jan gat eon slome vent (01-NI) * Hempion hour ok weer! gatvordikkie, zij moot ook
rear mien gattien niot hemdje, raak mijn weer zo nodig (Nbk)
gatjo niet (Nt), Al/es om 'tgat on niks hi gatbaand Ook gatband (Spa) do; ...banon;
do buso gezegd van eon persoon die niots ...baantion [g ...] 1. band, lager dan do

voorstelt maar die zich bolangrijk of deftig
voordoot en/of zich opdirkt (Mun), 't

band om hot middol, waarmoo eon tot her
middel reikonde werkschort of andorsHoufd kan we] to doen maeken dat et gat soortigo schort op hot achtorwerk word
slaeg krikt (Ld), Wi1e eon gat greeft veur vastgemaakt (om to voorkomon dat de
eon sander, vaalt d'r zols in (Wol), Dat schort toveol naar voron hing), nI. m.b.v.
schit 'n boor as hij 'tin 't gat het dat stolt eon knoop met eon strik erop in hot
misschion wol niet zoveel voor, maar niet middon, m.b.v. eon bask en eon oogje
ioderoen heeft hot, kan orover beschikkon, (Diz, Mun, Nt, 01-NI, Ste) of d.m.v.
gozegd bijv. van eon groto som gold (Nbk), knoop en knoopsgat (Obk, Spa) An die
Fraotles vu//en glen gattios praatjos vullon wo/Jon scbdlkon zatten gatbanon, wat logor
goon gaatjes (Spa), (schortsend, zondor as do middolbanon, die woddon op or gat,
speciale botekonis:) Asfe otgatJokt, wodt in do midden an mokoer knoupt (Nbk), Do
do botter duar (Nw, Obk), Botor hi do gatband moot d'r your zorgen dat do schulk
wiode woreld as in ot nauwo gat gezogd good zitten blioft (Spa), An die schulk zat
wanneor iomand eon wind last (Ste), eon gatbaand, die baand koJ' dan on et gat
Zoed-ie wat of gong jow 't gat? gevraagd vaastozotton mit eon haokion on eon ogien,
wannoer iomand eon wind liet (Nbk), Wie dan haj' do baand niot your Jo hangon
zion gat verbraant moot op 'e b/aoron (Ste), Mit 't smorio waark haddon do
zitten (Dfo, Dhau, El, Mun, Obk, Op), zo boorovrou won do schulk mit eon gatbaand
ook Ft gat vorbraand, dan kuJ' op 'e OP ? gat vaasteknoupt (Op), Aj' do
Moron zitten (Np), Janneman bet 't gat
verbraand, on now zit hl op le Moron
(El, Mun, Np), Jeder zion mouge, zoo do
jonge, en doe tuutte hi7 zion mom your 't
gat (Obk), Boo stiller boo betor, zoo oolde
whit,' en zo Zn mit 't gat in do
braandnetto/s ( Db), Riemen on dichton, Jo

gatbaand niet vaasto dodon, hong Jo do
schulk op 'e klompon (Obk), Do gatbaand
zat halfweg do schulk over 't gat sanders
gong Jo do schulk naor vouron aJ' vourovor
staon gongon ( El), Die deksclsojonge trok
zion mom hour gatbaand los (Ow) 2. band

onder om do garf (Dfo, Op, Ow)
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gatband - gauw
gatband z. gatbaand
gatlikken (Ld, Nbk) - gatlikken
gatlikker (Bdie, Bu, Db, Nbk, Nt, Op, Ow,
Pe-DbI, Sz) - gatlikker
gatnat et (Obk) ['gatnat] 1. slechte koffie
War was dit gatnat van can koflie (Obk)
gatsamme (Nt) tw. [gat'sam] 1.
potverdrie, ach nou Gatsamme, inter weten
we nict! (Nt)
gatsJcpanne z. gattiespanne
gatswaeter (Dhau, Obk) et ['gatswc:t] I.
slechte thee (Obk) 2. slechte koffie (Dhau)
gattebore (Dfo, Dhau, Dho, El, Ma, Np,
Spa, Sz) Oak gafliesbore (Bu) de; -n;
...boortien ['gata.../'gatiz...] 1. fopmiddel,
gefingeerd instrument voor hot halen
waarvan men beginnende knechten,
kinderen of andere argeloze personen op
pad stuurde, bijv. naar do smid (tWo,
Dhau, Dho, Sz), oak in de vierkaante
gattebore (Bu, El, Ma, Spa): Do
timnierman kon zien knee/it of go
uutsturen ow een vierka ante gattiesbore

(Bu) 2. hoNe boor voor het uitsteken van
grand (Np)
gatteboren (Va) anbep. w. ['g...] 1. met
een pootstok gaten in do grand maken
waarin aardappe!en warden gepoat
gattemaeker (Np) de; -s ['gato...] I.
degene die gaten maakt, met name: bij het
poten van aardappelen
gattenende (Nw) et; -n; ...entien
['gatendo] 1. onderste eind Die schove
staot Thap, mar It gattenende staot d'r war
schieve bij (Nw)

gatterig (Nbk, Np, Nw, Spa, Sz) ['gatax,
...torax] - gaterig een gatterige weg (Spa,
Sz)
gatterke z. gattien
gattien Oak gaiter/ce ( bet. 2: Dho) et;
...ties ['gatin/'gatka] 1. verkl. van gat in
diverse betekenissen 2. het tegenover de
balle kant (hoe/den) liggende viak van de
bikkel uit bet bikkelspel (Dho, n: NI)
gattieshore z. gattebore
gattiesding (Nbk, b) et; -en; ...dinkien
['gatizdirj] 1. ding met gaatjes Now zit
daor veuran zoe'n gattiesding, dat van c/c
tute of /can, ccii broes numen ze dat (b)

gattiesknipper (Nbk) de; -s; -tien ['g...] 1.
perforator
gattiesliep (Diz, Obk) bn.; -Cr, -st
['gatisli:p] 1. zeer nauwkeurig in z'ri work

Hi7 is aorjg gattiesliep! (Diz, Obk)
gattiesmaeker (Nbk) de; -s ['g...] 1.
perforator
gattiesmatte (Ste) de; -n; ...mattien
['gatismata] 1. (inzake eon stool) bep.
zitting met gaatjes D'r moot ccii nije
gattiesmatte op 'e stoel (Ste)
gattiespanne Oak gatsjepanne (Nbk: bet.
2) do; -n; -gien ['gatispano /'gatsjpano] 1.
vergiet Zo dichte as ccii gattiespanne

gezegd van iets dat dicht moot zijn maar
erg lekt (Nbk), ccii gcbcugcn as ccii
gattiespanne eon slecht geheugen (Np),
...as cen dichte gattiespanne id. (Ld), de
dichte gattiespanne fopmiddel: voor het
halen ervan stuurde men een kind, eon
argeloas hulpje e.d naar een ander Ft
ondcrkncchien wodde flog wel es om de
dichte gattiespanne stuurd (Obk), Gaon
jow even naor de smid om de dichte
gatticspannc?(Pe-DbI, Diz) 2. gezegd van

of tegen iemand die men een beetje
onnozel, gek en koddig vindt (Nbk) Aeje,
gatsjepanne! (Nbk)
gattiesslief Oak ganiesslieve (Bu, Ste) de;
..slieven; ...sliefien ['gatisli:f, ..sli:wo,
VD] I. grote, platte lepel met gaatjes
zodat bet vocht in de pan kan blijven,
gebruikt bij bet opscheppen van bruine
bonen e.d.
gattiesslieve z. gattiesslief
gatwaeter (Nbk) et ['g. ..] I. slechte koffie
gauw bn., bw.; -or, -st [goM] 1. (bw.) op
snelle wiJze, met spoed or gauw even
klaorrnackcn, ienc gauw even belpen, or
gauw begricpcn, ...raodcn, d'r gauw
vandeur gaon, to gauw oordie/cn, Gauw!
uitroep, ook Gauw, gauw!, Now, veuruit,
gauw dan! akkoord, maar wel snel dan
(Nbk) 2. (bw.) binnen korte tijd Ft is gauw
gebeurd mit de zommcr do zomer is snel
voorbij (Nbk), Zoks hej'gauwgenog daon
dat werkje kost niet veel tijd (Nbk), It Was
toch nog gauwer koininen as dat de dokter
docht badde ( v), al gauw, zo gauw.
Jammer, dat dc vckaansic zo gauw omme
is (Nbk), nogalgauw es vaak, niet zelden
(Nbk, p): Och ja, dat hadde hi5 nogal
gauw es (p), zo gauw as iene kan: Hi7
zol, zo gauw as hij kon, kommen (b), Dat
zal nicE zo gauw gebeuren de kans dat dat
geheurt, is klein (Nbk) 3. vlug, snel Daor
hi)' te gauw mit daar kom Jo to vroeg mee
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gauwachtig - gebaor
aan (Nbk), zo ook Daor koj' trek war to
gauw mit (Nbk), al gauw. Dat duurt al
gauw can wake, Dat ]opt al gauw in de
duzenden (Nbk) * Hoe gauwer hoe lie vet
(Nbk), Gauw en goad is ten kewist wie
jets snel doet levert meestal in op de
kwaliteit (Nbk)
gauwachtig (Db, Dhau) bw. ['g3Maxtox] 1.
gauw, weidra Dc kiender begonnen al
gauwacbti van de baank te springen (Db)
gauwdief (verspr.) Oak goolddief (Nw,

Ow) de; ...dieven; diefien ['gDwdi:f
/'go:ldi:f] 1. djef die op snelle, behendige
wijze gapt Dat is cen gauwdicl, MY pikE
alle kleinigheden mit (Diz), Wat eon grotc
gauwdiel is dat (N t)
gauwdiesweer z. gauwdievenweer

gauwdievenweer (Np, Pe-Dbl, Spa) Oak
gauwdiesweer
(Nbk), goola'diesweer
(Ow), gauwdieveweer (Bdie) et ['goMdi:brp

wI:or/goA%dis... 'go:Idis..i...di:vo ......wo ---J
1. mistig weer, weer waarin een dief zich
gemakkelijk uit de voeten kan maken
gauwdieveweer z. gauwdievenweer
gauwighied Voor -held z. -hied de ['goM
axhit] 1. gauwheid, het zeer viug werken
in de gauwigbied in de gauwigheid (v,
Nbk)
gave z. gaove
gazen (OS, Dho, Diz, Np, 01-Ni, Op,
Pe-Dbl, Spa, Sz, Wol) Ook gaezen (Bdie,
Bu, Dho, Mun, Np, Nw, Pe-Dbl, Wol)
bn.; attr. ['ga:z ... c: ...] 1. van gaas can
gazen hokke, can gazen loop, een gazen
deure, Dc knienen zitten onder een gazen
kappe (Np)
gazeraem z. vliegcraem

geaard (verspr.) - geaard
geaarmd (verspr. OS, Bdie, Mun, Np) Ook
gearmd (verspr. WS, spor. 05), bn.
[go'a...] 1. gearmd, voornamelijk in
geaannid lop an Ze leupen bier less end
geaarnid langes (Np), Vroeger leup een
spannegien overdag nook geaarrnd (Obk),
Datpeer/cup steviggearmd (Ld), geaarrnd
argens henna gaon (Nt, Ow), gcaarmd
naor de braand sehertsend gezegd als men

geallieerden (verspr.) [...di] - geallieerden, met name m.b.t. de tweede
wereldoorlog
gearmd z. gcaannd
geb. (1) - afkorting van geboren
gehaar z. gebaor
gebaes (verspr.) et [go'be:s} 1. het
aanhoudend ijien; het aanhoudend bazelen,
onzin uitkramen Van datgcbaes en gedaes
tan 'k wel spijen (Mun)

gehaggel (Nbk) et [go'bagj] 1. het
baggeien van turf of een daarmee
vergeleken bezigheid, met name het
moeizaam iopen door modder, drassig
gebied e.d. It Was vacke een bit! gebaggel
orn d'r dew-henna te komnien (I)

gebak et [go'bak] 1. het (voortdurend)
bakken 2. onbep. hoeveelheid taart Now, it
Jusse we] eon stokkien gebak (Mun), Is et
gebak al bij de batter besteld? (Diz), Et
gebak ston in de ovand (Ma), koffie mit
gebak

gebakkelei (Dho) et [gobaka'iej] 1. het
gekibbel, geruzie (niet lijfelijk)
gebakken (Nbk, 1) bn. [go'bakjjJ 1.
gebakken gebakken eeipels gebakken
aardappelen, gebakken zitten (1)
gebakkien et; gebakkies [go'bakin] 1.
gebakje, taartje 2. hoopje uitwerpseien, evt.
ander hoopje viezigheid (verspr) Dekatte
bet can mooi gebakkien in do hoeke van de
tamer legd (Dhau, El, Spa), Die bond bet
daor ccii letter gebakkien vIa/c your de
deure hennedrijd (Obk), Bij do kiender
moej' nogal es can gebakkien oprwnen
(Ld), Dat kiend bet eon gebakkien in de
broek heeft in zn broek gepoept (Nbk,
Diz), zo ook Ze kunje ccii vies gebakkien
leveren gezegd wanneer men is bedrogen,

misleid of wanneer dat zou kunnen
gebeuren (Nbk), Die bet een niooi
gebakkien thuuskregen gezegd van een
meisje dat in verwachting is geraakt, met
name door manziek gedrag (Dho, Obk,
Ste)
gebaksehaole (Nbk) - gebakschaal
gebaor Ook gebuar (spor., WH) et; -en;
-tien [ga'bo:or] 1. arm- of sehouderbeweging, knikkende beweging, beweging
anderszins met het lichaam, vaak om een
aanwijzing te geven Do pelisie gal can
gebaor dat we vocrdcr gaon konncn (Db),

gearmd op weg is of gaat (Pe-DbI, Spa,
Ow)
geaemel et [go':mjJ I. gezeur 14/at is 't
eon geaemel! (Nbk, Np)
geallieerd (spor.) Ook allieerd (spor.) bn.
1. behorend tot, m.b.t. de geallieerden
Th3 maekte et gebaor van torn as bier
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gebaoren - gebeuren
(Wol), Zo te zion wol hi] mit zion
gebaoron wat vortellon (Ld), Die man
maekt eon vremd gebaor (Nt), ...oen
kalmorend gebaor (ba), Aj' vew-dregon,
moej' daor aenlik ok eon gebaor bi]
maeken (Mun) 2. het totaal aan woorden
en gebaren dat iemand maakt als hij zich
ult (Dfo, Dhau, Dho, Diz, El, Ma, Np, Ow)
Wat ccii gebaor maokt die vent mit die
moiden (Dhau), Hi] bar d'r eon hiel gebaor
over, mar ot botekende niks (Dfo), MY bet
bit] wat gebaor as hi] an 't woordis (El),
Th3 had d'r een bid gebaor van (Np), 1k
zag we] an zion gebaor dat hi] d'r niks van
miondo (Np), Hi] bet nogal wat gebaor as
MY an It uut]eggon is (Diz), Hi] maekte
eon gebaor, a] kwann do bielo wereld him
too (Ow), zo ook Hi] bet d'r eon Mel
gebaorbi](Dho) 3. vriendelijk, welwillend
gebaar, geste eon vrundolik gebaor (Ld,
Spa, 1), eon mooigobaor een te waarderen
geste, een prettige daad van weiwillendheld (Nbk, Nt, Nw): Om eon grate gift to
doon an eon voren%ing, is eon mooi
gebaor (Nt), zo ook eon rojaol gebaor, oon
aorig gebaor (Mun, Nbk), 't Gaot am
gebaor hoe het verder zij, de vriendelijke
bedoeling is bet belangrijkst (Nbk, Np)
gebaoren (Nbk) zw. ww.; overg.,
onoverg.; gebaorde, het gebaord
[ga'bo:ari] 1. gebaren maken Hi] ston daor
mar wat to gobaoren (Nbk), Wat staot hi]
daor toch to gobaoron? Nbk), Hi]
gobaordo dat we opschieton mossen (Nbk)
gebargte (Nbk) et; -s, -n [go'bar(a)xto] 1.
gebergte Dat is een Mel gebargto daor in
Zwitserlaand (Nbk)
gebats et [ga'bats] 1. hot voortdurend
zware klappen op of tegen lets geven 2.
lawaai als gevoig van zware klappen Ft
was me eon gebats mit die douren! (Wol),
Op ooldojaorsao vend komt an ? gebats mit
rottios en zo gien aendo (Op), 't Was me
eon gebats mit die rottios op
oo]dojaorsaovond (Bdie, Op), Jo konnon
bier et gebats bow-en, zo gong et d'r am
wog (Mun), Om do zwanon vot to jaogon
wit eon schietapperaot is altiod con hoe]
gebats (Nt), Wat eon gebats op die loerzon
(Dho), ...mit die Zweodso kiompon op '0
houton vloor(Spa)
gebed et; -en; gebettien [g&bstj 1. gebed,
ni. dat men bidt, het bidden Middon ondor

et gebed as eon dronkoman do karko in
kommon... (ba), Doe was d'r eon gobottion
in mien batto (b), eon gebed zonder aendo
(I)
gebedel - gebedel
gebeente (Nbk) [go'bi:ntoJ, in Woo Jo
geboente!
gebeer (Nbk) et [g'buor] 1. gezwets
gebeler (Nbk) - gebeier
gebeinsel (Nbk, Ste) et [ga'bjns] I. het
opjagen, aanvuren (Ste) Wat eon goboinsel
gezegd wanneer men door iemand wordt
opgejaagd (Ste) 2. het moeizaam lopen
(Nbk) Wat eon goboinsol daor dour die
beide (Nbk)
gebeiteld (1) [go'bcjtt] - ingoboitoldzitton
gebekt (Np) - gebekt: niet op z'n mondje
gevallen Die korol is we] gobokt (Np)
gebel et [gabel] 1. het voortdurend bellen,
ook inzake telefoneren Ft bet biol wat
goschriof on go/id kost am aachter F. hour
adros to kommon (v)
gebengel (Nbk) et [ga'berjj] 1. het
voortdurend bengelen, luiden
gebeugen (Nbk, vo) bn.; -er [ga'bA:gfl} 1.
gebogen gebeugen lopen (Nbk), eon
gobougen roggo (Nbk), I was wat eon
gebeugen foguur (vo)
gebeul et [gabA:l] 1. het voortdurend hard
werken, zwoegen 2. het aanhoudend
schreeuwen, huilen, loeien
gebeuren I et [ga'bA:açi7J 1. het gebeuren
Die brulloft van I on (3. was zuvor eon
boo] gebeuren (Sz), Dat was mar eon
groats [indrukwekkend] gebeuren mit die
brulloft (Dhau), Inbraok is op It hoden
daogeliks gebeuren (Obk)
gebeuren II zw. ww.; onoverg.; gebeurde,
is gebeurd; all. derde pers. I. gebeuren,
plaatsvinden Etgebourdo we] Os, dat (..)
(I), Oonzo kiondor zaggen et gebeuren
(Mun, Nbk), Ft gebourdo dat H in do
winter slim ziek wodde on or niot lango
moor maekto (b), In die tied Icon d'r hiol
wat gebeuren heel wat plaatsvinden (v,
Nbk), Zoks wi] nog we] es gebeuren (1), Ft
wark moot aio daogen we] ovon gebeuren
(Obk), Ft kan mit voortion daogen we]
gobcuron over veertien dagen kan het
plaatsvinden (Nbk, Np), ook: gedaan
worden, z. de volgende bet. (Nbk, Np), Op
die moniore is It gobeurd, Wat is dFr
porcies gebourd?, Zokko dingen gebeuren
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gebeurlik - gehient
aiJe daogen mike dingen komen dageiijks
voor, we staan er niet aitijd bij sti!, maar
die dingen gebeuren flu eenmaal: vooral
gezegd n.a.v. een ongeval, het zich
openbaren van een ongeneeshjke ziekte
e.d. (El, Nbk), D'r gebouren at ongelokkon
genoog (1), D'r is mit die mosiono eon
ongelok gebourd (Nbk), D'r gebouron eon
hoop ongolokken mit die auto's (Bu), Dat
zal mot gebeuren ik zal zorgen dat het
niet gebeurt!, zo ook En dat gobourt niet!
(Nbk), En dat gebourt niot weer, heft
begrepen? (Nbk), Dat gobeurt misscbien
nag wet os dat zal mogeiijk nog wel eens
p!aatsvinden in de toekomst, D'r gebourt
wat, . ..niks, Daor gebeurt temeensen wat
daar is men tenminste aktief, daar wordt
gewerkt (Nbk), as o[d'r niksgobeurd was
aisof or met jets fouts, ontoeiaatbaars,
bijzonders gebeurd was, Is d'r wat
gebeurd? is er jets onaangenaams, een
ongeluk etc. gebeurd, zo ook Is d'r eon
ongolok gebeurd? (Bu, Nbk), ? Was God
die or Wonder gobouron dee (ha), flat, wat
dFr ok goboure, et staor,gan weer meitiod
wodt (b) 2. gedaan worden D'r moot wat
(an) gebeuren, zo tan otfa niot Janger, Et
woddo dan ok moor as tied dat daor wat an
gebourdo (b), Et is zo gebeurd het is zo
gedaan, in een ommezien klaar, 't Zal
gebouron, Ur is eon bocl wark dat now
ionmaol gebeuren moot (Op), Dat tan
gobeuron het zal gedaan worden, ik zal het
(doen) uitvoeren, Ur hooft niot zovulo
your to gebeuren er hoeft weinig voor to
worden gedaan (ook: plaats to vinden), ook
gezegd met de al dan niet uitgesproken
gedachte: en dan gaat het mis, zo ook D'r
hoe/I niot zovulo moor to gebeuren, on dan
is d'r oorlog! (Nbk), 't Is gebeurd het is
klaar, gezegd wanneer het werk voitooid
is, ook: het is voorbij: As dobaastdraodon
d'r binnon dan weton we dat et mit do
zoemor gebeurd is (Obk), ook vro!ijk
gezegd wanneer een bevalling heeft plaatsgevonden (verspr.): H4 b4 datisgolokkig
gebeurd (Ld), Now, et is gebeurd hour, we
hobbon eon jonge zouno! (Dhau, 01-NI),
Do poppo is d'r at, 't is gebeurd (Nt);
voorts gezegd als iemand stervende is of
net overieden is (aig.): Etisgauwgobourd
(Np), It Her tango duurd, mar 't is now toch
gebeurd mit 'm (Wol) 3. overkomen,

ondervrnden Dat moot jo mar gebeuren
(Dho, Ma, Spa), zo ook Et zal jo mar
gebeuren, Zoën ongetok tan Iodor]one
gobeuron (Op), Et zol jaw ok gebeuren
kunnon (Nbk), Wat is d'r mit je gebeurd!,
Et tan do beste gebeuren, Et tan ioderieno
gobouron, Af mar good uutkekon, dan ton
d'rjo nits gebeuren (v), D'r tan mij nih
moor gebeuren schertsend en optimistisch
gezegd wanneer men iets be!angrijks heeft
bereikt of veel heeft gekregen (verspr.) *
War gobourd is, is gebeurd her is nu
eenmaai zo gegaan, het heeft geen zin om
het daar nog langer over to hebben (Nbk),
't Is gebourd, zoo borrof, on doe had hi
zion wiofmit It jong (Nbk), soms gevolgd
door Niet moor, zoo zion boit, aandors
wodt et een zoeppertiy (Nbk), Dat gobeurt
me ok niot weer, zogt Jan, dat mien mom
doodgaot zonder dat ik d'r bij bin (Bu)
geheurlik bn. [go'bA:oriok] 1. gebeuriijk,
mogelijk 'tBin toch gobourlito dingen het
zijn dingen die je kunnen overkomen, die
nu eenmaai kunnen gebeuren (gezegd bijv.
als een vakantiereis niet doorgaat wegens
ziekte, bij gedwongen huweiijk, als een
kind doub!eert, etc.), We ]even in eon tied
dat eon biolobool dingen gobourtit binnon
(Obk), 't Is best gebourlit dat I bij K.
inwonon gaot (Db), 't Kriogon van oon
drioling is gobeurlik (Op), Ja, notuurfik,
altos is gobourlik (01-Nl), Et is misschion
wolgobourhk, it woot or ok niot! (Mun), It
Is con raor goval, mar Ft is wot gebourtit
(Nt)
gebeurtenis (verspr.) de; -sen; -sien
[go'bA:atonts] i. gebeurtenis 't Was eon
vromde gebeurtenis een eigenaardige
gebeurtenis (Nbk), ? Was eon hioto
gebeurtenis een enerverende, bijzondere
gebeurtenis (Nbk)
gebied (spor.) et; -en; gebietien [go'bit] 1.
grondgebied, streek In die gobiodon komt
ot your (Nbk), op datgobiedop dat terrein,
op eon aandor Zion gobiod kommon zich
bezig gaan houden met zaken die ook tot
het work, de serieuze belangsteliing, de
belangen van een ander horen
gebient (Bdie, Db, Dfo, Dhau, Ld, Ma,
Obk, Ow, Pe-Dbl) Ook gebiente (Bu, Dho,
Diz, Nbk, Np, Nt, Nw, Op, Ow), blent
(Diz, Mun, Nt, 01-Ni, Spa, Sz, Wol, in
bet. 1: El, Obk, bet. 2: Nbk) et; -en; -ien
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gebiente - gehod
[ga'bint(o)Thint] I. (spor. alleen in de
mv.-vorm) het totale samenstel van stijien
en zware dwarsbalken in boerderijen,
schuren, dakstoel Et buj zit a! boven et
gebient (Db), ...zat an 'tgcbicntc toe (Np),

gebliksem (Bdie, Diz, Nbk) [gob...] gezeur, geruzie, ook van werk dat niet vlot
verloopt Wat eon gebliksem (Nbk)
gebloemd Ook bloemd (Mun, Nbk, Np)
bn.; -er, -st [go'blumt/ ...] 1. met bloemEt was een heel kerwei 't gebient op te figuren, met bloemmotieven
eon
zetten (Pa- Dbl), Ze hebben vandage et (gc)bloemd vasien (Np), bboemd theogoed
blent overeinde zet (Spa), 't Gebiente van (Np), gebloemde godien on (Wol), gedie ooldc seIzure was vcrmoegd (Op) 2. de blocmde vbocrbedckklng (Obk), bboemd
kombinatie van twee stijlen en een daarop bebang (Mun), eon geblocmde scbolk
liggende dwarsbalk in een boerderij, (Bdie, Nbk), Mien vrouw bet eon mooi
schuur of ander gebouw In can klein gebloemd rokkien an (Op), 1k bob eon
scbuurtien zat mar len gebient in (en ok in gebloemd lappien kocht veur een jurk
ccii arbeidersbuslcn) (Obk), Do bew'd- (Mun), Zion mem her eon mooi (gc)bboemd
balke van een gebiente hjt an weers- jurkien an (Nbk), Die jurken van
kaanten op beldo stielen (Nw), Dat gebiont tegen woordig bin baost allemaole
wodt d'r ok niet beter op (Dhau), Do gebloemd (01-NI), Jo staon d'r mar mooi
bienten bin nog best (Wol), Vroegor gebloemd op (Dfo)
mossen we mit mekoer do gebien ten stellon geblokt Ook bloki (Nbk) bn.; -er, -st
(Ld), De gebienten bin vandacge in do [gob...] 1. voorzien van één of meer
boogte kommen gezegd bijv. bij het blokmotievan geb!okte gedienen, eon
bouwen van can boerderij (El) 3. hout (gc)bbokte rok (Nbk), eon geblokt
voor, in bet bint van gebouwen (all, in de boezeroention (Obk), ...scholkien (Db),
vorm blent Obk) Noors blent was mitien ..sproi (Ld), ...jassien (Op), eon geb!okte
bcwaeterdbomen uit Noorwegen voor het dekon (01-NI, Ow), ...baanddock (Spa,
bint van gebouwen werden rd. drijvend Nt), eon geblokt zeiltien over de taolel
over zee versleept, waardoor ze later niet (Ma), geblokt bebang (Np), Die stoP is
snel aangetast raakten (Obk)
blauw geblokt (Wol) 2. zwaargebouwd en

gehiente (Nbk) et [ga'bi:nta] 1. gezegd
van stevige benen (Nbk) War bet die eon
gebiente onder et gat (Nbk) 2. z. gebient
gebientledder z. blent/odder
gebikt (El, Spa) bn.; attr. [gabkt] 1. (van
stenen die in eerder metselwerk zijn
gebruikt) bikkend bewerkt We bouwen &e
muir weer op van gebikte steen (Spa)
gebit [go'bit] - gebit (van mans en dier),
ook kunstgebit (Nbk): 'kHcbmiengebitun
dat koppien liggon (Nbk)
gebitstange (Dhau) de; -n [gobttstaija] 1.
stang van paardetuig die onder de kin door
loopt tar ondersteuning van hat gebit Mit

van evenredige afmetingen, breed en diep
gebouwd, rd. van paarden en runderen
(verspr.) eon gebbokt poord (Bdie, Ma, Np),
eon zwaor geblokt peerdgezegd van bijv.
aen paard van hat Belgische ras (Diz, Db,
Ow), eon best geb/okt boost (Pe-DbI)
geboeheld (Bu) bit [go'boxitj 1. (van can
mans) met een bochel, een bult, in (zelfst.;
raadsel:) * Kroom gobochelde, waor loop
ie naor too?/Och kael geschourone, war
raekt dat jow?/Ik bin nog nook zo kao/
scheuren/Dat mij et gat is dicbtevreuren

oplossing: de rivier krijgt als antwoord van
bet schaap, dat diens aarsopening nog
een knij,pc zit et bide an et runkien van do nooit is dichtgevroren (Bu)
gebitstange (Dhau)
gebod at; -en (verspr.), -ens (verspr. OS,
geblaer (Nbk) - geblaar
Diz, Spa, Wol: hoofdzakelijk in de
geblaf at [ga'blaf] I. hat voortdurend verbindingen onder bet. 1), geboren (Di;
blaffen 2. bet aenmalig of gedurende korte Wol: bet. 1); gebottien [gobnt] 1. officiele,
tijd blaffen van can bond 't Was krek a! openbare aficondiging do gobodon(s)
beurde 1k gebbaf op 'e dc/c! (Nbk) 3. hat angovon in ondertrouw gaan (Dfo, Diz, Ld,
opseheppen, snoeven (Nbk) 1k bob tech Np, Nt, Obk, Op, Spa, Wol): N en M
wel zoo z bekol an et gob/al van die vent!

bobben vandaego de gobodon ok ange von

(Nbk)
geblaos (spot.) [go'blD:os] - geblaas

(Np), Ze bin home west to goboden
angevon (Ma), onder do gobodon gaon id.
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gehongcl - gebouw
(Dhau, Nbk, Op): Togonwoordig gaon ze
nogaijong onder do gobodon (Op), onder
do geboden(s) staon ondertrouwd zijn
(verspr.): Vroegor mos Jo voortion daogen
ondordegebodcnsstaon (Obk), Zestonnen
eon hiel seboft onder do geboden (Np) 2.
het gelasten tot jets, bevel, dat waaraan
men zich dient to houden, in het bijzonder
één der tien geboden Jokun dat gebod met
nogoron (Dhau), lily her dat gebod
overtreden (Nbk), As vader oons vroegor
war gebeud, dan konnen we dat gebod mar
rap opvo/gon (Mun), Jo bin too/i die groto
God, waor loden one him your bugon moot,
die naokomt wat hiy beloofd bet on die,
wio van Him hoolt en Zion geboden
naokomt, gonaodig is (b), de tien gebodcrx
In do tien geboden staot et gobod: cent uw
vador en uw moodier (Db), ook: de tien
vingers van de mens, meestal gezegd bij
ontoelaatbare of ongepaste gebruikmaking
van de tien vingers: Thj zat mit zien tien
geboden to eten, B/icf d'r mit jo tien
geboden of Doe or mar mit do tien
gobodon gezegd bijv. wanneer men
moeilijk een gebakje nit de doos kan
nemen (Nbk), Jo moo'n Jo tien geboden a/Jo
daegon brukon (Np), Thy zundigt togen or
zeuvondo gebod hij heeft gestolen (Op),
lily b-ok him van God on gebod inks an
(Dfo), zo ook Hiy wil van glen God on
gebod woton (El), Hij gof om glen God of
gebod (Dho), ... om God noch gebod (Nbk,
Np, Pe-Dbl, Sz, Dho), Hi7jgo/oofl in God
nocb Zion gebod (Diz), Jk bin eon moons
zonder God of gebod (N t)
gebongel (Nbk) et [ga'boJ] 1. het
voortdurend slenterend lopen 2. het
hinderlijk hangen van een kind aan de arm;
ook van een tas e.d., evt. aan een fiets
hangend datgobongol mit die zwa ore tasso
an do aarm (Nbk) 3. het bengelen van
klokken (Nbk)
gebonk (Nbk, Wol) et [go'bok] 1. het
geven van zware kiappen, met name bet
zware, harde geluid dat aldus kan ontstaan
gebook et [gobo:k] 1. het voortdurend
hard, zwaar slaan op lets 2. het lawaai ten
gevolge van zware klappen (Ma, Nbk, Ow)
geboorte de; -s [go'bo:açt] 1. geboorte
van mens of dier 't Was biy do geboorte aI
eon butengewoon kiond (Nbk), van Zion
gebo onto of eon Sto/Jingwarver van

geboorte, Hij is daor van geboorte
oflcomstig is daar geboren (Nbk)
geboorteangifte (I) [...'b...] - geboorteaangifte
geboortebeparking (1) - geboortenbeperking
geboortebewies (spor.) - geboortebewijs
geboortedaotum (verspr.) - geboortedatum
geboortedörp (Nbk) Ook geboortedorp
(Wol) - geboortedorp
geboortegrond (Nbk) - geboortegrond
geboortehuus (Nbk) - geboortehuis
geboortejaor (Nbk) et; -en 1. het jaar
waarin iemand is geboren
geboortekaortien (verspr.) - geboortekaartje
geboortelepel (Db, Ow) - geboortelepel
geboorteplak (Nbk, I, b) et; -ken; -kien 1.
geboorteplek, de omgeving waar iemand is
geboren Un b/Ill een starke baandmit oons
goboortop/akkion (b)
geboorteplanning (Nbk) de [gab...plcnuj]
1. planning van het aantal kinderen in een
gezin (door ouderen), het streven naar
geboortenbeperking door een overheid
geboortestreek (spor.) - geboortestreek
geboortig (Db, Np, 01-NI, Op) [go'bo:or
tax] - geboortig Th3 is geboortig mit Niy/aemer (01-NI), Hiy is geboortig van Do
Hoevo (Np)
geboren bn., verleden deelw. [ga'bo:or] 1.
ter wereld komen (van ruensen, minder
rrekwent ook van dieren) Hi7 is in Ft
ziokenhuus geboren, Daor wodde hiy
geboren (NU), Waor biy'geboron.', bliond
geboren woddon, ongelokkig geboren
woddon, Hiy is mit do helm (op) geboren
(Nbk), geboren on gotogon, ook geboren on
goteugen (Db, Mun, Nw), Grotor ozol as
him moot d'r nog geboren woddon! een
grotere sufferd vind je niet (Nbk), eon
geboren Sto//ingwarvor, een geboren
schoolem oostoreen onderwijzer die geknipt
is voor zijn yak, over do putstok geboren
wezon gezegd van een onwettig kind
(Dhau) 2. z. onder gebod
geborrel [go'borj] - het voortdurend
borrelen, het omhoog borrelen van bijv.
water uit de grond
gebouw et; -en; -gien [go'bDM] 1. het
voortdurend bouwen 2. bouwwerk (..) on
roup dan mit don derendo stemmo dour et
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Gebr. - gebrekkig
gebouw: E. on A., opstaon! (ba)
Geb r. - aficorting van gebroeders

gcbraand (Nbk, Np) [go'bra:nt], in d'r op
gebraand wezen crop gebrand zij n

gebrabbel et fgo'brabjj 1. het door elkaar
spreken (Nbk, Sz) 2. het onverstaanbaar
spreken van een kind of van iemand met
een anderstalige achtergrond 3. het spreken
met de huig-r (Dhau)
gebraoden (Nt) bn.; attr. [ga'bro:odçi] 1.
gebraden Gebraoden vleis wi/ graeg
inkrimpen (Nt)

gebreid (Nbk, Nw) Ook breid (Nbk) bn.
[go'brsjt/ ... J 1. door breien tot stand
gebracht gebreide kousen (Nbk, Nw), ook
breide kousen (Nbk)
gebrek et; -en, -ken; gebrekkien [go'brck]
1. onvolkomenheid, kwaal, terkortkoming
eon gebrek an een waegen of een buus

(Db), een gebrek hebben een lichamelijke
of geestelijke handicap hebben (van mank
lopen, een bochel hebben, etc.); Hij het
eon gebrek, hij staemert hij stottert (Np),
Doe die jonge veur de keuring kwam,
bleek or dat Jil5 een klein gebrek had
(Obk), Mien vader her astma, dat is zien
gebrek (01-Ni), It Is eon liiik gebrek, dat
R. bet (Mun), Hi7 wil et niet woten, mar
lily het een gebrek (Dho), It Is niet rne'n
mooi gebrek, mit dat maegien van N
(Mun), Doe ze de schutting weghaelden,
kwamnwn de gebrekon to veurscbien
(Pe-Dbl), Verburgengebreken[die men ni.
niet met bet cog kan waarnemen] moej'
zeggen bij bijv. een koe (Ma), vandaar Ze
bebben de gebreken d'r niet bij zegd! (Sz,
Dho), een koe zonder gebreken (Bdie),
Doe we dat peerd ion keer hadden, dee
blicken dat et nogal watgebreken had (Nt,
Obk), Die koe het zichtbere gebreken, dus
et hoeft d'r niet bij zegd to wodden as hij
verkocht wodt (Dhau), Die man kan gien
kroeg veurbijkommen zonder an to
stikken, dat is een raer gebrek (Diz), Ze
bet ien gebrek, ze kan niet zien dat een
aander moor hot as heur (01-NI), een
verkeerd gebrek een ongeneeslijke ziekte,
een lichamelijke of geestelijke handicap

(Nw) 2. het in onvoldoende mate aanwezig
zijn, vandaar ook: schaarste aan
levensmiddelen en al het andere dat men
voor hat levensonderhoud nodig heeft
gebrek an tied, gebrek an vertrouwen,
gebrek an geduld, gebrek an verstaan4 Hi5
had gien gebrek an centen (Np), Wi5
bebben bier naigens gien gebrek an (Nt),
Biy de winter bej' wel es gebrek an
vitaminen (Obk), Dat laand bet gebrek an
keunstmest ( El), NY gebrek an (Nbk), Hej'

nog gebrek? heb je nog iets nodig (aan
voedingswaren, gereedschap e.d.) (Ste),
lene die aJtied a/los Jient, die bet aided
gebrek (Ste), Vroegcr leden ze gebrek
(Ld), Daenk d'r omme dat d'r in do
tacb tiger jaoren heel wat gebrek loden is
(Sz), De oolde meensken badden vroeger
gebrek an een bieleprotte dingen (Db), D'r
is nog veal gebrek in de aanne lanen
(Pe-Dbl), Men zol zo zeggen dat d'rgicn
ontevrcden meensken moor wezen hoe yen,
mar how mar, klaegen on knaipen gien
gebrek (b) * Elke gek bet zien gebrek aan

iedereen mankeert wel jets, ieder heeft wel
iets waar hij niet zo good in is (Nbk), zo
ook Jedere... (Dho, Nw), leder... (Op), Elk
lek... (Ma), leder bet zien lek en gebrek
(Dhau, Dfo) en leder meens bet zion
gebrek, do iene an de ogen, de ere an de
bek (Nbk), leder bet zien e%en gebrek
(Dfo), De oolderdom komt mit gebreken

(Nbk)
gebrekkelik (Bdie, Dfo, El, Mun, Np, Ow)
bn, bw.; -er, -st [go'brekjok] 1. (bn.) éón
of meer barsten of breuken hebbend (El,
Mun, Ow) De wezeboom [ponderboom] is
gebrekkelik, ie moe'n 'in veurzicht,
bruken (El), Die kroje is op/apt, mar or
b/iTt gebrekkelik (Ow), Beppe hour mooie
kofflekanne wodt wat gebrekkelik, d'r
komt een baste in (Mun) 2. een

onvolkomenheid hebbend in lichamelijk
opzicht, in lichte mate ziek zijnd, op
onvolkomen, gebrekkige wijze (Bdie, Dfo,
Np) Hij is wat gebrekkelik er scheelt hem
jets (maar bet gaat maar om iets
onbelangrijks) (Np), Th7 lopt gebrekke/ik
waar men niet overheen komt (Db, Dfo, (Bdie)
El); Dat kiend bet een verkeerd gebrek gebrekkig bn., bw.; -er, -st [go'brckox] 1.
(Db), ook; een hinderlijke gewoonte, zoals (bn.) gebrekkig in lichamelijk opzicht 't
slurpen, snurken (Obk), in gebreke blieven Was wat een gebrckkig nioenske (Ma), Die
(Nw, Ow): Daor big' in gebreke bleven man is aoriggebrekkig (Bdie, Nw, Spa) 2.
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gebreuken - gebruuk
gebrekkig inzake machines, instrumenten Wol) Moof es zion, dat is daor ok eon
etc Wat is dat eon gobrokkie stool gobroos (Dfo), Dat was me eon gobroos in
(01-NI), Datzitgebrofligin mokoer(Db) die moddorio zaandwog ( El), Et wark wit
3. (bw.) op gebrekkige wijze Jo moo'n mar bioloma ale niet, wat eon gobroos
zo daenkon, tgaot eerst nag wat gobrokkig vanm argon (Ld), Wat eon gobroos in
(Mun), gobrokki praoten: Wat praot dat mokaor ammo (Wol)
kiond toch gobrokkig (Nbk), gobrokicig gebrom - gebrom
'apart Hi7 Jopt gebrokkij (Nw, Op, Ow), gebrouw (verspr.) et [ga'broM] 1.
...Jopt d'rgobrokkij honno(Np)
(enigszins aficeurend) het opvallend spregebreuken bn. [ga'brA:kfl] 1. kapot,
gebroken, ook: niet meet een goed geheel
vormend, voornamelijk in verb. Do kiepon
badden lie vor gebreuken maik as stienzo-

weiton dan hele, niet geplette maiskorrels
(01-NI), Hi5praotto gobroukon Fries (1), et
gebreuken gowoor (Nbk), eon gebreuken
spulfogien lets waarvan de verschillende
delen oorspronkelijk niet hi] elkaar hoorden en die dus eigenlijk niet bij elkaar
passen, bijv. inzake kop en schotel (spot.)
gehri'j (Np) et [ga'brejJ 1. (afkeurend) het
spreken met de huig-r Etis con raargebriy
(Np)
gebrobbel (Nbk, Np) et [go'brobJ] 1. bet
slecht, onduidelijk spreken 2. (aficeurend)
het bezigen van de huig-r (Np)
gebroddel (Ma, Nbk) et [go'brodi] 1. het
door elkaar heen praten (Ma) 2. het leveren
van slecht breiwerk (vooral: door steeds
maar steken te laten vallen, door het
gewenste model, de gewenste figuren niet
goed te breien) Wat eon gebroddol, trek et

ken van de huig-r
gebrouwel (Bdie, Db, Dho, Diz, El, Mun,
Nbk, Op, Ow, Pe-Dbl) et [go'broM} 1.
gebrabbel, onduidelijk spreken (Bdie, Db,
Diz) Dat gobrouwol van datkiondkuj'nog
niet good naokommon (Db), Hi5 brouwoft
d'r 20 mar war honne (Diz) 2. het door

elkaar praten (Dho, El, Ow, Pe-Dbl, Op)
3. enigszins aflceurend gezegd inzake het
opvallend spreken van de huig-r (Mun,
Nbk, Ow)
gebrukelik (Nbk, Nw) bn.; -er, -st
[gabrykJok, ...kobk] 1. overeenkomstig de
gewoonte plaatsvindend
gebruken z. brukon
gebruker z. brukor
gebrul (spot) - gebrul
gebruuk et; gebruken; gebrukien [gobryk]
1. het gebruiken otgobruuk van draank, et
gebruuk van dionston (Bdie), Eton jongos,
Ft
is klaor your Ft gebruuk (Mun),

Bi5obolon is drr nag war your do
bostooving van do vruchtbomon on voordor
mar of en begin mar weer opni or liekt mocrst niet moor as your oigon gebruuk
zo wol eon broddollappe (Nbk)
van do imkor 09' Oonzo buurman boolt Ft
gebroeders (Nbk) [ga'bruds] - gebroe- gebruuk van do schuro an th zels het
ders, meestal in verbinding met een feitelijk gebruik (Pe-DbI), zo ook Hij had
familienaam: do gobroedors 0.
van 't jaor nag gebruuk van Ft laand (Ld),
gebroes et [go'bru:sJ 1. gebruis, bet brui- Wo hobbon ot gobruuk van ot faand at vier
sen, van melk in de emmer bij het melken, jaor had ( Sz), Th) voldoot niot org in
van een waterval ed. Af zitton to molkon gebruuk (Spa), Eon protto dingen bin niet
is et con lokkorgobroos in do cn,mor (Sz), moor in gebruuk zijn niet meer in zwang,
AJ' an ot straand staon, war bet die zoo dan worden niet meet gebruikt (Ow), 1k hobbo
eon gobroos (Db), Wat eon gobrocs is dat eon protto thgolgood [serviesgoed van
M5 die sluusdouron ( Diz), Wat goft dat aardewerk/porselein] in gebruuk (Wol),
waotor con gobroos (Np), As do koonon Hoe voulo dookon bob io in gebruuk?
tongblaor haddon, was 't eon gobroes van gebruikje daadwerkelijk, eigenlijk (Mun),
jowolste(Ow) 2. het op wilde, slingerende Die woordon die gaon mit et gebruuk van
wijze en/of moeizaam rijden met wagens et ark [gereedschap] wog verdwijnen met

bijv. door modderig land, over een
modderig pad, ook van bet op enigszins
woeste, onsamenhangende, niet doeltreffende wijze verk verrichten op hot land, in
de huishouding ed. (Dfo, El, Ld, Nbk,

bet afnemen in gebruik van het gereedschap (Ow), war in gebruuk bobbon lenen
of huren en in feitelijk gebruik hebben
(van vervoermiddelen, machines, land
etc.): Dat hookien laand hobbon we a!
•:

gebruuksanwiezing - gedaachtc
jaorcn in gebruuk (Np, Diz), con ni5e Bets
in gebruuk nemon (Spa), zo ook et opnlj
in gebruuk nemen van de Berkoper karke
(b), Dat hef' your et gebruak dat heeft men

om or indordaad veel gebruik van to maken
en dus niet om er overdroven zuinig moe to
zijn (Nw), argens gebruuk van macken jets
benutten: D'r wodt now woermoergobruuk
maekt van do Bets as dat west bet (Db),
Kuwwe oven gebruuk macken van do
tine/bonY (Wol), We zuiicn d'r daankbor
gebruuk van macken (Nbk), zo oak
gebruuk macken van con kaans die je
goven wodt (Dhau), van de gelegenhied
gebnxuk macken, argens glen gebruuk van
maekcn, Aj' medesienen van dokter
kriegen, moej' et gebruuk good naokommon hot voorschrift inzake hot gebruik
geed opvolgen (Obk), Dat peerd is good in
't gebruuk (Op), Ze is niet maickeilk in 't
gebruuk am mee am to gaan (Np) 2. do

wijze waarop jets gewoontegetrouw
gebourt Et is daege/iks gebruuk (Dfo, Diz,
Np), in gebruuk raeken (1), ... wezen (1),
eon vaast gebruuk (spar.), eon p/aetse/ik
gebruuk (Nbk), Et is gebruuk dat die man
ion keer in do woke zion bosscboppen ha cit
hi'tddip on dan often angaot om eon
sloflien (Obk), Dat is bd eon haeze glen
gebruuk! (b), Et is bier et gebruuk om niYe
buren in to bae/en on to vraogon om con
kop koflie to drinken (Dhau), Wat is in
disse streek ot gebruuk? (01-Ni), Dat is
bi oons et gebruukniet (01-NI), Etis eon
vast gebruuk mit de buren to
aovendpraoton (Diz), ...om naor Schotermark to gaon (Diz), eon oo/d gebruuic eon
oudo gewoonte, traditie: Santo Matten is
eon oo/d gebruuk (Np), mit overo old
gebruuk (b), As et varken vrooger an de
ledder bong, kreeg de s/aachter eon
branewienegien mit sukor, dat was eon
ooid gebruuk (Db), Vroeger was 't
gebruuk, dat we mit nijJaor bij mekaander
kwammen (Bu), 't Is eon good gobruuk eon

goode gowoonte, een good gebruik
(01-NI), Sommike moensken ho/en d'r eon
vremd gebruuk op nao (Db)
gehruuksanwiezing (Nbk, Sz) - gebruiksaanwijzing (inzake eon lastig iemand:)
Daor is eon gebruuksan wiezing bi5 (Nbk),
zo oak Dat is iene mit eon gebruaksanwiezing (Sz)

gebruuksldaor (I, ii) bn. [aks. wissolt] 1.
klaar voor hot gebruik
gebruuksverstaand (Ste) et [g'bryks ... ] 1.
vermogon om vorstandig, op intelligente
wijze to teven
geb ruuksvcurwarp (Nbk) Oak gebruuksveurwerp (Spa) [go'bryks ... ] - gebruiksvoorwerp
gebruuksveurwerp z. gebruuksvourivarp
gebruuksweerde (Nbk) - gebruikswaarde
gebruukswieze (Nbk) - gebruikswijze
gebruukswoord (Np) et; -en [...b...] 1.
woord dat men in het dageiijks leven
gebruikt 't Is eon gowoon gobruukswoord

(Np)
gcbruukt z. bruukt
gebulder - gebulder
gebunnen (Nbk) [gbAI:], in gobunnon
wozen gobondon zijn aan (Nbk), Jo
gobwinen vu/en zich gebondon voelon
(Nbk)
gebuuld (Bu, Nbk) [ga'byit] - gebuild
gebuu/d boekweitenmao/ (Nbk)
gedaachte (Nbk, Np, Op, 1) Oak gedachie
(vorspr., b) do; -n [go'da:xta/ ... ax ... ] 1. hot
denkon aan jets, eon godachte over jots, hot
peinzon, hot bij zichzolf overieggon Mar
zovoer gaon Zion godachten niet (b), Die
zit mit zien godaachten in do kraante (Np),
Dat moo'n wij even in gedacbten ho/en

daar moeton we aan blijven denkon, dat
moeten wij in onze afwogingon biijven
betrekkon (Dfo), zo oak Hoo/ die bosschop
nog even in godachten (Oi-NI) on 'k Wi/ et
nog we/ even in godacbten ho/en ik wit or
nag wol even over donken (Ma), 1k was
even in gedachten 1k was oven aan hot
peinzen (Nw), zo oak In gedaachten leap
hi5 woeromme naor hays in gopeins
verzonkon (Nbk) en Die is a/tied diop in
gedachten (Spa), in gedaacb ten verzonken
(Nbk), 't Scheut mi krek in do gedacbto
(Dho), Welke kaorte hobben jow in
godacbte (Diz), Kuj' now niot even Jo
gedacbton d'rbij/jo/en?(Sz, El, Db), mit
zion godaach ten argons aanders wezen
(Nbk), Waor My' mit Jow godaachton?
(Nbk), d'r niet mit Jo gedaacbten My
wezen, Dan dwee/den Zion gedaacb ten
pattietoeren a/ vouraut naor die tied (b),
&n gedachte is vFij men is vrij am to

donken wat men wit (Bdie) 2. aandenken,
gedaehtenis Mien mem en heft blieven mi5

Ma

gedaachtengang - gedachtenwereld

altiedin degodaacbte (Nbk) 3. het bedaeht
zijn, de overweging Et was al lange de
gedachte dat et mit die beide wat wodden
zol (Obk), Mien gedachte is, dat ze wel
kommen (Bu), Hoe vaeke bet doe de
gedaacbte had am d'r eon aende an to
maeken? (v), Wij bin van gedachte dat
disse winter nog wel effen duren zal
gissen, zijn do mening toegedaan (Obk), 1k
bin wel van godacbton dat N at daon hat
(Nbk), Dat bin 'k niet van gcdachten 1k
denk niet dat het zo zal gaan, zo zal
aflopen (Ste) 4. hetgeen als idee,
denkbeeid, opvatting, fantasievoorstelling
is gevormd Zion eerste gedaachte was: hoe
redd' ik mij bieruut7 (Nbk), Ze raodde
mien gcdachten (ba), in lone Zion
gedaacbten apkommen (1), iene zion
gcdacb ten lezen (kunnen), argens Zion
gedachten over hebben het zij ne ervan
denken (Nbk), Jo gedaachten argens over
gaan laoten (spor.), do gedaachto iii dat de
gedachte alleen al dat (Nbk), eon goeie
gedachte Et was eon goeiegedachte (Ld),

tot aandero godachton kommon (Nbk), naor
allegodaacbten naar alle waarschijnlijkheid
(Pe-Dbl)
gedaachtengang (Nbk) Ook gedacksengang (Nbk) de; -en; ...gankien [ga'da:xt
gag/...] 1. wat of hoe iemand denkt 1k kan
Jo gedacbtengang niet good volgon ik ben
het niet met je denkwijze, redenering eens
(Nbk)
gedaachtenis (Nbk, Np, 1) Ook
gedachienis [go'da:xtonts/...ax... ] de; -son;
- sien 1. het af en toe of voortdurend in de
herinnering zijn van jets of iemand,
nagedachtenis Van ieno die vrocgor wat
daan bet, kuj' zeggon: daar hot nag eon
gaoie gedacbtonis an (Nbk), flat veurval
bob ik eon rare godachtonis an (Ow), Dat
maoJ' in godachtonis holen (Nbk), 1k bob
die vrauw nag allied in mien gedachtenis
(Nbk), Die persoon zal lange bij aons in
gedachtenis blieven (Db, Dhau, Op), Pattie

Jaw hebben mi op eon goeie gedachte

mien schoolotied averbauwon (Sz), Wat

,zjcenskcn gaon nooit uut Jo godachtenis

(Mun), do gedachtenis an eon dodo (Np),
1k bob nag eon erg maaio gedachtenis van

broeht (Wol), daartegenover een sleebte ho'/c een fl/ne gedachtenis avorbauwon an
gedachto, can rare gedachte een sleehte die mooster (Spa) 2. blijvend aandenken,
gedachte, een gedachte dat ailes erger zal ni. dat de herinnering levend houdt aan een
zijn dan men zou denken e.d. (verspr.): gebeurtenis of aan een persoon (bijv. een
Wat een rare gedach ten bob ie toe/i van voorwerp, een plukje haar, een gedieht)
mij (Nt, Dhau), Van die persoon hot cen We willen graog eon gedachtenis hebben
raoregedachte(Op), (gezegd bijv. wanneer van iene die avor/edon is (Nbk), flat is nag
men onverwachte dingen over bep. mensen een godachtonis van mien macdot
krijgt te horen) Daor krieJ' ok eon nuvero (Pe- Dbl), Hier heJ' wat van mi) dan heJ'
gedaachto van zolets maakt dat je het nag eon gedachtenis van mi (Nw), flat
piotseling heel anders gaat zien, hot met vasion is nag eon gedaachtenis (v)an aaldo
zeer kritische ogen gaat bekijken, zoiets beppo (Np), Tot gedacbtonis (aan), dat
kun je niet begrijpen (Np, Obk), Hoe kuJ' Zetton we vraegor in aanzo paosioalbums
toch op zoe'n gedaachte kammen (Nbk), 't (01-Ni, Spa), Tot gedachtenis van do
Is mar zoe'n gedachto van xni (Dhau), In averledene was d'r eon rauwdienst in do
gedathten was hiji wear bi Zion ac/do karko (El)
mom (Nbk), Do gedachte lee/I hiera dawwe gedaachtenwcreld (Nbk) Ook gedachtach niet onderzoo'n beslissing uutkunnen tenwereld(Nbk) - gedachtenwereld
(Nbk) 5. overlegging, voornemen ? Was gedaachtcstrepien (1) Oak gedachieeon mooie gedachte am daar te he/pen strepien (I) - gedachtenstreep
(Pe-Dbl), van godaachten veraanderen gedaanteverwisseling z. gcdaantoverwis(Nbk) 6. opvatting, zienswijze, mening 1k SC//fig
heb d'r eon biole aandore gcdachte over ik gedachte z. godaachte
denk er anders over (Dfo), 1k bin van gedachtengang z. gedaachtengang
gedachte veraanderd(Nw), iene tot aan dare gedachtenis z. gedaachtenis
gedaacbten brengen (Nbk), van gcdaach- gedachtenisprentien (Ste) [g&daxtontspren
te(n) wezon (Nbk): Dat bin 'k ok van tien] - gedaehtenisprentje, bidprentje
godacbten dat vind 1k, denk 1k ook Nbk), gedachtenwereld z. gedaachtonwerold
'Ii's:!

gedachtestrepien - gcdekt
gcdachtestrepien z. godaaebtestrepien
omtrekken, silhouet van mens, dier of
gedaenksticn (spar.) [go'd:kstT:n] - ge- anderszins een witte gedaonte een spookdenksteen
aehtige gestalte, vorm (Bdie), In
gedaes (Mun) et [go'de:s] 1. het twieloch ten zag i/c eon don/core gedaonte
aanhoudend onzin uitkramen Van dat aacbter It buus sloepon (Obk), Wat eon
gebaes on godaes kan 'k we] spiyen (Mun)
raere gedaonte, ik sthro/c even (Nt), D'r
gedagzcggen (spar.) onbep. w. [go'dax /cwam in]en en eon geda onto uut do mist
scg] 1. gedagzeggen We moo'n him even opzetten (Diz), Wat your eon gedaonte is
gedagzoggen (Nbk)
dat toe/i? (Ow), In schemeraovend zag ik
gedaon bn.; pred. [god5: 5n] 1. in ni/cs eon gedaonte overdo weg gaon (Spa), Hi
gedaon niets waard, met onvoldoende bet mit die n/c on 'c /cop een rare gedaonte
effekt, niets voorstellend, onprettig: Om (Sz), . .. dan zag biy de gedaonte van zion
die mesienC weer op to lappen, is nilcs mom opriozen in zien fantasie (j) 2. (van
gedaon (Op), Da 's ni/cs gedaon, datgesleep mensen, dieren) versehijning, uiterlijk
op 'estraote($bk), Dat zaandkrojen dat ik (soms oak met de gedachte aan het
vandaege daon hebbe, is ni/cs gedaon (Nt), silhouet) Dat maegien het eon h/cl ore
Dat het gien zin, 't is ni/cs gedaon (Nbk), gedaonte as hour oolden (Obk), Die man
Ft is ni/cs gedaon mit et weer hot weer is hot niet zoe'n mooio gedaonto, hij /ci/ct d'r
niet prettig, sleeht (Nw), It Is ni/cs gedaon min uut (Dfa), HU is zo maeger wodden,
buten het is onprettig weer (Ma), zo oak zion goda onto is hielemaol veraanderd
Dat weer was ni/cs gedaon (Nbk), Ft weer (Db), Die man is zo zielc en maoger, bi5
wodt d'r niet mooier op, or is ni/cs gedaon hot do gedaonte van eon lick (Op), An zion
om nog even buten to zitten (01-NI), Ft hole godaonto kuj' wel zien dat hij lange
was ni/cs gedaon mit disse zoemer (Obk), niet good is (Spa), Now zion snorro d'r of
't Is ni/cs gedaon mit regen in ? hoof

ommemotton ni. knoeiend werken in het
h o o i (S z), ?Isaovonsnilcsgedaon, 'tiszo
vroeg don/cer ( Ld), It Is ni/cs godaon om
a/tied laote op bedde (Diz), It Is ni/cs
godaon, zo lange bij de weg (Dho), Die
haandel van N is ni/cs gedaon, hi) bedijt
d'r gien dreug brood mit (Db), Die zao/ce
/cuf betor niet bonne gaon, 't is daor ni/cs
gedaon (Ow), 't Is ni/cs godaon om hi de
winter allied dour weer en wiend to gaon
(Dhau), 't Is ni/cs gedaon mit 'm, hii'j ljt
Op starven hot staat er niet good voor met
hem (Wol) 2. voorbij, afgelopen Fr is
gedaon mit et mooie weer (Nbk), 't Is
gedaon mit him hij heeft geen hoop moor

am nag beter to warden, oak: hij is
overleden (Nbk), Ocb, was It mit die

is, hot MY helemaol eon aandore gedaonte
/crogen (Sz), Wat eon roregodaonte hot die
(Nt, El, Dhau), 't Was eon nuvoro
gedaonte, die man (Pe-DbJ), oem vremde
godaonte (Nbk, Ow): Mit die va/se pruuk
was 't mar eon vremdegodaonte(Ow), eon
torso gedaonte iemand met een fors

uiterlijk, eon farse gestalte (Ld), zo oak
eon fin/co gedaonte (Ma), eon /cnappo
goda onto (Bdie), Daorhebben ze eon ma/Jo
gedaonte van mae/ct, mit die mombak/ces
your een raar opgetakeld iemand (Obk,
Np), Zij /cwani op 't daanson in do
gcdaonto van eon geloorsdo /catte (Wol),
Now leer ik jow in jow waoro gedaonte
/connen flu zie ik hoe jij werkelijk bent,
kunt zijn (Op), zo oak In die goda onto leer
io 'm nog es /cennen (Dho)

gedaonteverwisseling (Dhau) Oak ge(Spa) [...'d...} - gedaanteverwisseling: het aannemen van een
goodaorigo man, ie lain al/es van him andere gedaante (Dhau, Spa)
godaon /criogen (Obk), le moe'n th mar gedeelte z. gothè1te
even an de jasse trelc/cen, af wat van n gedegen (Nbk) bn. [gadt:g] 1. degelijk
gedaon /criegen moeton (Diz), wat gedaon gedogen war/c (Nbk)
bebben wi/len (Dfo, Nbk): Dat peord is gedekt (verspr.) bn., bw. [g'dckt] 1. bij
a/tied lie/ce gewillig on dot wat aj' van him korfbal: door de tegenspeler korrekt
gedaon hebben wi/len (J)fo) 4. z. daon
verdedigd, zodat men niet mag daelen Hij
gedaonte do, et; -n, -s [god3:5nta] I. doolde gedokt (Nbk), Die te/de niet, dat
ve/caansie now toch mar weer gedaon (s:

Nbk) 3. in watgedaon /criegen iets gedaan
krijgen (Diz, Nbk, Obk): It Is con

daanteverwisseling
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gedempt - gedinder
sabot was gedckt (Nbk) 2. (bn.) in gcdckte
kicuren e.d.

gedienering (Nbk, Np) [go'dinornj] gordijnring
gedieneroe (Bu, Nbk, Np, Nw, Ste) Ook
gedieneroede (Ste) de; -den; -glen
[g3'dinoru)/ ...do] 1. gordijnroe 'k Hebbe
do kouperon gedienoroedon sob oerd (Np)
gedieneroede z. godieneroc
gedienestof (Nbk) - gordijnstof
gedienestok (Nw) de; -ken; -kien [ga'dina
st3k] 1. houten gordijnroe Do timmerinan

gedempt (Nbk) - gedempt klinkend
gedender z. gedinder
gedi'jen zw. ww.; onoverg.; gedi'jde
{godij(d)i (OS, WS zuid. van Lende),
..cj... (WS noord. van Lende, elders spor.J
1. (van dieren, gewas) groeien 't Grus is
inzid, laot 'tnowmarmooigedien ( Wol)
Etjongvee gediyt van 't vcurJaor best (Dia)
2. (van personen, inzake gezondheid, werk) mackto vroeger gcdicnestokkcn your do
bet goed hebben, gezond zijn Hij gotht meenskon (Nw)
good (verspr., Nbk)
gedienstig bn., bw.; -er, -st [go'di:stax] 1.
gedi'jer z. thcr
gedienstig (van personen) Th3 is s/fin
gedichi (Nbk, Np) et; -en; gediehien gedienstig (Ma), Wat is dat eon gedionsti
[go'thxt] 1. gedicht, djehtstuk 'kZJt vacke mannegien (Dho), Do boor had eon
te gedichten macken (Nbk) 2. het gedienst/ge arbeider, nog iene van do oolvoortdurend dichten
do stenipol (Mun), 't Is mooi aJ' op 'e buurt
Gediek [go'dik], in Do Gedickplaatsnaam: 14'at gedienstig veur rnekeer binnon (Obk),
Gorredijk Ze wonon op 'e Gedick (Nbk), Die man Is a/tied I/eke gedienstig, men
LV had eon beurtdienst op 'e God/ok, h/cl dot nook vergees con beroep op him (Db),
vroegor hadden ze zoks mll poerd en
waegen (Nbk)
Gediekstcr bn. [ga'dikstç] 1. van, in, m.b.t.
Gorredijk Gediekster mark (Nbk), God/okstor klompen bep. wijde, gemakkelijk

lopende zwarte kiompen met vijf strepen
over de kap ais versiering (Ma, Obk)
gedielte (Dfo, Nbk) Ook gedeelte (west.)
(pat, dielen var. zijn gebruikelijker) - gedeelte Die boor had 't grootsic god/cite van
Zion laand onder wacter (Dfo)
gedien et; -en; -egien, -tien {go'dinj 1.
gordijn in een huis, met name voor bet
raam (overgordijn, vaak ook voor glasgordijn, vitrage) Veurdietussendeurekun
we boter eon gordien doen (Obk), Doe et
gedien mar dichto (Dho), 1k heb do
gedienen wast (Nw), Dat gedien hangt nict
good (Bu), do kotte gedionen de stroken

Wit gordijn (glasgordijn) aan de bovenkant
van hot raam (Nbk), lange gedienen lange
glasgordijnen (Nbk), Ft haor van Jo
ponnie wodt vusen to lang, et liekt wel of
heJ' een god/en your do ogen (Nbk), We
gaon aachter do gedienties naar bed (El)
2. in or lezeren God/en 3. gordijn van eon

toneel
gediend (Nbk, Ste) [ga'dT:nt], in d'r n/ct
van god/end wezen er niets van moeten
hebben
gedienereel (Bu, Nbk, Ste) [ ... 'd ...ri:i] gord ij nrail

Zo, zu/len Jow Jo bier even gedienstig
macken (01-Ni), As iene zo gedienstig Lc,
deugt et vaak n/ct (Spa), Wat bij' weer
gedienstig ook gezegd als men aan flik-

flooien denkt of juist het niet gedienstig
zijn bedoelt (Dho, Nbk), iene gedienstig
wezen gedienstig zijn voor iemand (El,
Mun, Ow, Wofl: We bin Jim gedienstig om
do kaorties in te vullen (El), Zal ikJow
even gedienstig wezen en do taofel
oproemen? (Wol), Ze willen Jo we]
gediensti wezen, zo is ? we] (Mun)

gedienstige (Mun) do; -n [xo'dT:staxa] 1.
dienstbode Do gedienstijo doe do deure
cupen (Mun)
gedienstighied (Nbk) Voor -held z. -bled
de; ...heden [go'dt:stoxhit] 1. het gedienstig zijn
gedierte (verspr.) et [go'di:orta] 1. de
dieren in bos en veld, in de vrije natuur, do
dieren op eon boerderij e.d Biy de
snelwogen wodt nog wel gauw es gediorte
doodreden (Obk), We hebben oen hoop
klein god/erie bij huus lopen (Diz), Wat
eon gedierte holcnJ/m d'r op nao! (01 -NI)

2. onbekend(e) of enigszins negatief
gewaardeerd(e) dier(en) (Bdie, Db, Dho)
A. viskt eon protte mit maodcn, mar ik
vion et mar ten vies gedierte (Db), Wat
een gedierte is dat toch! (Dho), Wat isdat
your gedierte ( Bdie)

gedinder (Nbk) Ook gedender (Nbk)
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geding - gedonder
[go'dindç/... c ... J - gedender
geding (Nbk) - geding, in kot geding
(Nbk), in tgoding wezon (Nbk)
gedippeteerd z. de),peteerd
gedippeteerde z. dz),petoorde
gedipt (OS, Bu, Dho, Np, Nw, Op, b) Ook
kedipt (Ow) [ga'dtpt/ko...], in iene gedot
nemen aan de tand voelen, ter verantwoording roepen, streng toespreken en/of
de waarheid zeggen (vaak onder vier
ogen), iemand stevig aanpakken, éón en
ander good àan zn verstand brengen, op
zn nummer zetten Meestor moot nao
seboeltied die boidejongon mar es godjot
nemen (Obk), 1k zal him as even good
gethot nemen ( Ma), Af' eon kiend van

ondeugde vordaonkon, /cuj'm even godijot
noinen (Ow), We woren bogonnon om
your him on te nemen, mar now bin we
ongomarkt an do gang out him gedijot to
nemen (b)

gedoe et; -gien [godu] 1. vervelende
handelingen, vervelend gepraat, tegenwerpingen, gedonder Ft is een heel gedoe om
daor tussondeur to kommen (Wol), 1k wil
&, gien gedoe mit hebben ( El), Schei toch
uut mit dat gedoe! (Op), een stom gedoe
(Nbk, Np), eon onbozunnen grxloogien
(Ste), Ifool op mit oat gedoe (Ow), Wat

drukte van (01-NI) 4. bedrijf, vaak inzake
boerderij Ze hadden daor eon mooi
godoegion (Bdie), Die man bet daor eon
hiolgodoe (01-NI, Np), ?Is daor wol een
aorigodoe, datboerden)ion (Pe-Dbl), 'k
Heb ot gedoo van mien vador ovornoumen
(Wol), Aj' een groto boorderije hebben,
dan hoj' eon biol gedoe (Dfo), Naojaoron
warkon is oonze buurman zien boorderie
eon hie] gedoe wodden (Db), Wiy hebben
een klein gedoogien (Spa), Wat eon groot
gedoc! (Ld), zo ook It Is daor eon groot
gedoe (Dho) 5. vuil, smerigheid, in Hi
vorkommert in zion ellen godoe in zijn

smerigheid (Diz, Ma, Np, Spa, Ow)
gedoente et [godü:nta] 1. her omgaan met,
het te maken hebben met personen of bep.

zaken Mit die korel wil ik gien gedoente
bebbon (Nt), vertrouwolikgedoento bebbon
(01-NI), We hebben altied nog gedoente
mit oonzc oolde buren vriendsehappelijke
omgang (Db), Mit die moenskon kuj'gien
gedoente hebben (Diz, Op), We hebben
niot zovule gedoente moor we gaan niet

zoveel meer met elkaar om (v), ook: we
gaan niet zoveel meer met anderen om
(Nbk) 2. verkering, omgang die daartoe

kan Iciden Die boido hebben a] Jango eon
betien gedoente had (Obk), F. on G.
eon kionderaclitjg gedoe is oat daor toch hebben al eon biolo tied gedoente, et kan
(Bu), eon flauw gedoe (Bu), Wat is oat best we] es on trouwen uutdrion (Db), J.
toch eon nial gedoe! (Nbk), eon reor gedoe en T., ja, die hebben war gedoente mit
(Diz, Nt, Pe-Dbl, Spa, Ow): 't Is eon rear mekaandor (Nw, Mun), 1k wil gien
gedoe om altied do auto your do deure van gedoente mitjow hebben (El), 1k weet niot
do buren to zetton (Pe-Dbl, Ow), Dat of mien buurmeision verkering hot, mar zo
godoo van die meenson kan ik niet volgon her we] drule gedoente mit diojonge (Sz),
(Sz), Wat is oat toch veur eon gedoe elko Hiy hot oinde]ik eon betion gedoente
aovond op 'e weg, ze moe'n mar es (Wol), Hij hot godoento mit do maegd met
ophouwen mit heur gedonder ( Sz), 1k bob de dienstmaagd (Ow) 3. drukte, vergedoe mit 'm badgedonder, ruzie (Bdie) 2. moeiend gedoe (verspr. OS, Mun, Nbk,
verkering, omgang die daar wellieht toe Np, Nw) Aj' mar woton dak d'r gien geleidt (Dho, Nw) 1k gelove, oat hij daor doente mit hebben wil (Mun), Et was mar
gedoe mit bet (Dho) 3. in meerdere of eon hief gedoente om et vee klaor to
mindere mate negatief ervaren drukte, druk maeken your do keuring (Obk), Die
werk e.d. Gisteraovondbaddenzoin 'tkefé moonskon hebben oen hoop gedoente in de
zoo'n gedoe ( El), Ft was me daor eon hiol harbarg(Np) 4. bedrijf, met name boerderij
gedoe ( Ma), Wat eon gedoe howwe daor (Dfo, Ma, Np) Die boor hot nogal eon hiel
mit had (Nw), 't Was eon biol gedoe om gedoento(Dfo, Ma) 5. bouwwerk (Dia) eon
mit do poorden naor do mark (Ow), Da's bouwvalhl godoonte (DIa)
eon hoe] gedoe, boor! (Spa), Mack d'rmet gedonder (verspr.) et [go'dondçj 1. gedoe,
al te vulo gedoe van drukte, evt. rommel vervelende, herhaalde handelingen, veel en
(Nbk), zo ook Jow znoo'n d'r niot zoo'n lastig werk om iets voor elkaar te krijgen
gedoe van maoken maak or niet toyed
con raer godonder (NE), Och main, et was
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gedonderjacg - geduld

me daor tech ccxi gcdonder on ccxi gee/ac gedregen II at. ww.; wederk. [go'drt:gj]] 1.
zich gedragen Ic mae'n je es ccxi bcticn
borer gedregen (Nbk), ...nctties gedregen
ccii bid gcdondcr am dat klaor te kncgcn (Np), Ic moo 'n je met anrcdehk gedregen
(Obk), War ccxi gedandcr bej' d'r mit had (1)
(Nbk), H had vanaovcnd ccxi hid gedreging (Nbk) de; -s [go'dri:guj] 1.
gcdondcr am in de ricmcn te kammen am gedraging
klaar to komen (Ld) 2. ruzie Een bid gedreugen (Nt) bn.; attr. [ga'drA:gJ]] 1.
gcdonder bcbben ze d'r had gezegd van (van kleding) die iangere tijd is gedragen
ruzie, bijv. in een kafé (Nbk), zo ook Daor ccxi gedrcugcxi jw-k uutbangcn (Nt)
tram nagalbiel watgcdondcr(Nbk), Daor gedreun (Db) [g'drX:n] - gedreun
bcbbcxi zc ccxi hid gcdandcr am had gedreven (Nbk) [go'drt:bip] - het gedreven
(Mun), H4 b4 war bej'tach eon gcdondcr,
1k nnaet neudig opscbictcn (Obk), Et was

geruzie, getouwtrek, onenigheid i.v.m. een

kwestie (Nbk), Daor kuj' beter glen
gedonder wit bcbben met die persoon kun
je maar beter geen ruzie krijgen (Nbk,
Np), Daorbcj'tgcdondcruxi dc giaczcn het
gegooi in de glazen (Bdie, Diz, Np, 01-Ni)
3. gezeur, gezanik, het tegenwerken e.d.

Dat gcdondcr moot now mar es ccxi kccr
uut wczcn (Obk) 4. een beetje verkering,

zijn
gedrevenhied (Nbk) - gedrevenheid
gedri'j (spar.) - gedraai
gedri'jd (Bu, Dfo, El, Obk, Pe-Dbi) bn.;
attr. [ga'drtjt] 1. (van ten manspersoon)
stork (Dfo, El, Pe-Dbl), in eon gedride
kercl 2. met draaiwerk versierd (Bu, Obk)

Eon knopstoc/ her gcdndc potcn mit ccxi
preilci (Obk), ccxi knapstac/ mit gcdrid
boo/I (Bu)

vrijage (ook: die kan leiden tot een vaste
relatie) (Ma, Nbk, Np) Hij bet ccxi bcticn
gcdonder mit dat macglen (Ma), Dan biickt

gedrocht et; -en; gedrochien [go'drnxt] 1.
gedrocht, nI. soort monster, bij vgi.: Die

ak nag dat P. gedondcr bet mit ccxi
bacrcvrommes uutMunxiikcburcn ( v) 5. het

splissen je tocb al/lend mar wanstaltxjc
gedrach ten van glas, betan on staal in dc

at dan met voortdurend donderend klinken
* Daor hcj't gcdandcr a!, zoo aaidc
mccnskc (Dfo)
gedondcrjaeg (Nbk, v) et [ga'donde:x] 1.
het voortdurend ondeugend zijn, het lastige
gedoe
gedrag (verspr.) et [godrax] 1. de manier
waarop men zich gedraagt ca zicn gedrag
vul nag we! war an to markexi (Nbk), lend
zicn gedrag pnezcn (Nbk), slecht gedrag
(spar.), ccxi anbcsprcukcn gedrag (spar.),

macge (v) 2. mismaakt of zeer leiijk dier
of mens ccxi ma! gedrocht (Np)
gedrokt (Nbk, Np) bn.; pred. [g'drokt] 1.
gedrukt, in liegexi dat et gcdrakt staot
iiegen of het gedrukt staat (Nbk, Np)
gedrongen bn.; -er [go'dro:] 1. klein,
breed en stevig gebouwd, vooral van een
manspersoon, ook van kort en breed
gebouwde paarden (Nbk, Obk, Pe-Dbl),
ccxi gcdrongcxi kcrclticxi, . ..manncgicn,
.persaon e.d., ccxi dikgcdrangcn kercitien
ccxi bewies van good gedrag (averlcggcn) (Np), gocdgedroxigcir nI. gezegd van een
(spar.), Wat haj' vcur gedrag apjc rappot? veulen (Pe-Dbl), ccxi maai gedrangen
nI. het gedrag als onderdeel van de beoor- pccrd (Nbk)
deling in een schoolrapport, Daor staaj' geduld et [go'dAlt} 1. geduld, inzake
dan mitjc gadic gedrag (Nbk)
wachten of voltooien to mlxi geduld
gedram (verspr.) - gedram
bebbcn, geduld bebbcn" Ic mac 'n sams ccxi
gedrang et [go'draij] 1. het voortdurend prattc geduld hcbbcn (Nbk), Hcb tacb es
dringen van een great aantal mensen 't ccxi bctiengeduldgezegd tegen iemand die
Was ccxi gedrang ow d'r in to kommcn to haastig doet, op drammerige wijze
(Nbk) 2. opeendringende mensenmassa out kenbaar maakt dat de ander moet opor gedrang racken, ...kammcn (Nbk), HiJ schieten etc., zo ook IC moc'n may even
kwam aanj in 't gedrang ( lea. en fig.) gcthi/d hcbben (Nbk), glen
exiaeg,.
(Nbk)
gcduld hcbben, geduld mit icxic bebbexi,
gedregen I (Nw) bn.; - er [go'drt:gJ 1. lenc zien gcduld op 'c proof ste/len, nagal
(van personen) klein, breed en sterk een war van lexic ziexi geduld vargcxi (Nbk),
gedregen manxicgien (Nw)
geduld dacu Now, dan za 'k ellen geduld
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geduldig - geel
doen, zee de chauffeur (b), Zien geduld is zoe'n kleinigbied (Pe-Dbi), Daor hej'?
op aan zijn geduld is een eind gekomen geduvel al weer(Nt), geduvel bebbenruzie
(Nbk)
hebben (Bdie), zo ook Dr kwam in It leste
geduldig bn., bw.; -er, -st [go'thldax] 1. nog geduvel van (Op), geduvel in do
met geduld, op geduidige wijze 11i5 ston glaezen gedonder, de aanleiding en
geduldig to waachten (Nbk), Wij' wel eon uitbarsting van fikse onenigheid (Nw)
betien geduldig wezen?Ik kan ok met alIas gedwee (Nbk) [ga'dwi:] - gedwee:
toegelieke (Nbk)
meegaand, zich gemakkelijk latende sturen
geduidwark (Nbk) - geduidwerk
Et peerd komt d'r zo gedwee an stappen
gedurig bw. [gody:arox] 1. herhaaldeiijk (Nbk)
(vaak enigszins negatief) 't Gebeurtgedu- gedwongen (Nbk) bn., bw.; -er, -st
ri dat d'r geld vot is (Dhau), Ze bin daor [go'dwo:] I. op enigszins onnatuurlijke
gedurig over do vloer (Dho), Gedurjg komt wijze, wat geforceerd It Kwarn allemaole
P. soul van mi lien en, iy wo'n d'rreer van watgedwongcn over (Nbk) 2. door dwang,
(Db), Die kiender zitten daor gedurig an, in gedwongen winkelnerung (Nbk), eon
et begint me to vervelen (Nw), Ze zitten gedwongen buwelik (Nbk)
daor gedung in de luzen (Np), Hij bet geef I z. geve
gedurig een min zin (Np), 1k bebbe last geef II Ook geve (Np) [gt:f/...wo, ...vo], in
van piene in 't book!, en dat komp gedurig te geefspotgoedkoop, haast voor niets Dc
wear (Sz), uut en gedurig af en toe (Np): siepels bin te gee!' van 'tjaor, De oogst is
1hJ komt out en gedurig (Np) 2. bij voort- van 'tjaor zo goed, ? is te gee!' (Diz), Dc
during (Bu, Ma, Nw, Obk, 01-Ni, Op, Ow, carpels bin van 'tjaor haost niks wean!,
Pe-Dbl, Sz) Hij pest bear gedurig (Nw), ze bin net zo good as te geef (Sz), 't Is te
Hi5 b1cefgedurig mar an It zeuren (Bu), Et gee1, zo bi'j dat verkocbt bet (Pe-Dbl),
her de hiele wake gedurig regend (NW), Veur the pries is 't haost to goof (0p), Op
We bin an 't praoten, mar d'r is gedurig 't boelgoed was aBcs haost ft gee!' (Db),
Jane die d'r tussen zit (Ow), Hi zat mar Dat he 1- te gee!' kregen gratis (Ste)
gedurig over datzelde geval to miemeren geehonger (verspr.) Ook geeuwhonger
(Pe-Db!), gedunj ziek wezen (Spa)
(verspr.), geer/ionger (Nbk, Np) de ['g.....

geduvel et [go'dy:wJ, ...vl, ...y:j... (Nbk,
Obk), ...y.. (spor.)] 1. het iawaaierig
stoeien, het met veel iawaai ruziën (vaak
zodanig dat een ander er last van heeft,
zich eraan ergert), ook gezegd van vloeken

en tieren Wat hebben die kiender toch can
geduvel (Obk), Hool toch op mit dat
geduvel dat tekeergaan, vloeken en tieren
(Dhau, Mun), Wat is dat daor year
geduvel! ( El), Dat geduvel moat now out
wezen (Bu), Et is elke aovend etzelde
geduvel bij de buren (Sz), In die
buusholing is et altiedgeduvel en gevluuk
(Ld) 2. flkse onenigheid, gedonder Jim
moo 'n opholen mit dat geduvel! Gien soul
maeken! (Db), Daorkomt een keergeduvel
van herrie, geruzie (Obk), Daor bet hie]
wat geduvel omme west (Np), Ze hebben
daor we! geduvel over had (Dho), Wat
hebben ze toch altied can geduvel (Dhau),
Wat een geduvel om zoe'n kleiniibied
(Pe- Dbl), 114 wat een geduvel mit die
rotfongen (Spa), Wat een geduvel om niks
een herrie, geruzie om niets (Wol), ...om

/'gim.....gt:ar...] 1. geeuwhonger, ook: iicht
gevoel van honger AJ' theedrinken wo'n

sommjgen Ilauw, dan kriegen ze inienend
de geehonger (Nbk), 4J' de geeuwhonger
hebben, dan bi'lammenadig an zo beroerd
as eon podde (Np), Ikmoet watbebben, ik
hebbe geebonger (Dho), Af' de gecuwhongerhebben, brektje 'tzwiet out (Obk),
4/' geebonger bebben kuf' daor we! wat
gaeperig van wodden, mar et hoe!? niet

(Ste)
geel I et [gt:1] 1. de kicur geel 2. dooier Et
gee! van t ci is met goad year mecnskcn
die It mit de galle te doen hebben (Dhau,
Obk), ..is met goad year Heine kiender
(Diz), Sommige meensken kun 't gee! van
't ei met verdregen (Pe-Dbl), et wit van et

gee! scheiden de dooier van het witte deel
seheiden (Wol) * le moe',j et wit van et
geel onderscbeiden het goede van het
minder goede onderseheiden (Obk, Sz)
geel II bn.; geler, geelder, (Dfo, Nbk),
geelst 1. de kleur geel hebbend Do blaeden
wodden doe algae! (Ma), Overal om mi
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geelachtig - geer
benne ston et god van de peerdebioemen
en wit van do niadelidfies (ba), B/Wend
koo/zaod is gee] (Spa), De vrucbten van de
gele Es nwnen we varkenties (Nbk), Zo/
die we/ deugen, die is zo gee/ om 'tgezicbt
(Obk), Ze kikt zo gee], ze kon we] ziek
wazen (Obk), Dc eigextheimer is, as bij
goedis, vaekemooigee/(Pe-DbI), gee/op
'e scbao/e gezegd van aardappels die op de

schaal, in de pan mooi geel kleuren (Obk),
zo ook gee/ op '0 panne (Db, Diz) en gee/
op 'e tie/e (Dfo), gruun en gee/ (verspr.)
dan wet gee/ on gruun (verspr.): 't Wodde
me geel on gruun vein- de ogen van
ergernis (Op), ..greun en goof veur de
ogen (Spa), Jo geel en gniun argeren (Np),
ot gele geveer (spor.), Et spek is gee/
wodden gezegd als het spek ranzig is
geworden (Ste), zo gee/ as sefraon (spot.,
Pe-Dbl), ...botter (Bu, Dho), ...goo/d (Ld,
Np, Nw, Pe-Dbfl, ...oker (Nt), ...pisse
(Diz), ...miege(ruw) als urine (Nbk), ...een
daarm (Spa, Ma), (zelfst.) 't Ge/c van 't ei
eigeel (Dho, 01-NI), z. ook gee/I * Gce/
is god, en aJ' recht kieken M5' niet scbee/

(Ow)
geclachtig - geelachtig
geelaor z. gee/haor
geelbossien (Spa, Ste) et; ...bossies
['x:Iboin] 1. koolmees
geelgestreept Z. geelstreept
geelhaor Ook geelaor (Bdie), geeloor
(Nbk, Spa) at [g:lh3:or/...'xo ... ...'o:r} 1.
taaie, smakeloze pezen aan het vices dat
men eat Dr zat con boe/ gce/baor an et
v/eis (Ld), Bat Weis zit tevuic gee/baor in
(Bu), 't Was k/aore gee/baor (Ma), (oude
volkswijsheid:) Iemoe'n goadgee/oar eten,
dan kuJ'znooi zingen, daorkriej' cen goeie
stemme van (Nbk), een stokkien gee/ba or

kanarie De gee/muske baj' vroeger bij de
huzen, die /oerde op kiepevoor on oiVa/
(Obk)
geelonthoolder z. gebie/ontboo/der
geeloor z. gee/haor
geelstreept (verspr.) Ook geelgestreep:
(Bdie, El, Dho, Nt, 0p, Spa) bn. [gt:l(g)
stn:pt; aks. wisselt] 1. met gele strepen
can geelstreept Jua*ien (El, Obk, Spa),
...buisien (Np), ... vest (Pe-DbI), eon
gee/streepte katte (Ma)
geeltien (Dhau, Nt, 01-NI, Ste) et; ...ties
['gt:itin] 1. (my.) bep. aardappeisoort
(Dhau, Nt, 01-Ni) 2. kleine, gele
metseisteen (Nt) 3. bankbiljet van 1 25,(Ste)
geclvleugeltien (Dhau, El, Np, Obk) et;
...ties ['gI:lflA:gjtin] I. zangiijster
geelzucht - bep. ziekte: geeizueht Hij bet
do gee/zucht (Np)
gemancipeerd (spot.) [goi:mãsi'pt:oçt] geëmancipeerd
geens z. ginderd
geer I z. gere
geer II (OS, Bu, Dho, Dmi, Nw) Ook gaer
(ZW, Mun, Np, Nt, Op, 01-Ni, Ste, Wol,
Spa, Sz), gear (WH) In., bw.; -der, -st
[gr.or/... s:... / ...a:... ] I. gaar (van spijzen)
Now vrouw, do eerpe/s bin mar ba/f geer!

(Nw), Die boon ties bin nog niet eer/ikgeer
(Db), Et Weis is gauw gaer (Nt), Dc vier
waron nog niot gaar, de dore is nog zacbtc

niet voldoende gekookt (Sz), eten gaer
macken (Np), 1k /aot do boe/ gaer smoren
maak het eten gaar (Np), vandaar fig.: Laot
'in mar in zien sop geer smoren laat 'm
maar barsten (Nbk), ...koken id. (Nbk),
Dan bien ie et dichte mit een touwgien, en
dan laoj' ot in eon panne mit waeter gaer
koken (Wol), Hiy bet de rapen gaer hij

een klein oud mannetje dat nog druk in de heeft haar zwanger gemaakt en moet nu
weer is, dat kennelijk niet kapot te krijgen dus met haar trouwen (01-NI), Now bin do
is (Ste), 20 taoi as gee/baor (verspr.): Et rapen gaer no krijg je gelazer, nu is het
v/eis is 20 taoi as gee/ha or (verspr., afgelopen (Nbk, Np), (zelfst.) can halve
Pe-DbI), Die sienesappc/ is 20 taoi as gere, zo geer as botter (Ld, Spa, Nw, Ow),
gee/ba or (Sz), ook van personen: Hiy is zo de gotte gear hebben gezegd wanneer men
taoi as gce/baor zeer sterk, taai (verspr., ruzie krijgt (Ld, Obk) of in verwachting is
(Db) 2. uiterst afgemat en vermoeid (Dho,
OP)
geelkeuper (Nbk) - geelkoper
Ma, Nbk, Obk) Dc bienties weron him geer
geelkeuperen (Nbk) - geelkoperen een van ot trappen in do bagge/bak (j), 1k bin
geelkeuperon tebakspot (Nbk)
20 gear as wat (Dho), Daor woj' tocb
geelmuske (Obk) de; -n; ...muskien ['g... J hiofemao/e geer van (Nbk) 3. geheel
1. bep. vogeltje, zeer wsch. de Europese versleten, zodat het verband in bep.
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geerakker - geest
materiaal, stof van kleding e.d. wag kan
valten, zodat het (kledingstof e.d.) in
kleine delen uit elkaar kan vallen (Nbk,
Nw) Die jurk kan wei vot, die is zo geer,
zo geer as botter! (Nw), Et gaoren is geer

(Nbk)
geerakker (Dfo, El, Ow) - geerakker,
schuin toelopende akker
geerder (Nw) Ook gaerder (01-NI, Op)
de; -5; -tien ['gt:açd/... e: ...] 1. degene die
de gerooide aardappels opraapt, verzamelt,
de gevallen appels bijeenbrengt e.d. Dc
gaerder hadde et vaeke drokker as de

rooiernl. inzake hat aardappelrooien (Op)
geerhonger z. geehonger
geern (Bu, Dhau, Nbk, Dho, Np, Obk, Nw,
Pc- Dbl, b, p) Oak geerne (Obk) bw.
[g:oç(o)] 1. met graagte, mat genoegen,
plezier Dat zo 1- geern doen wi/len (Nbk),
1k mocb si/mine geern naor die meensken
toe gaon (Np) F. was len van die feguren
die hiel Diever geern moo/it (b) 2. zonder
bezwaar, tot medewerking beraid 1kw/I dat
geern annemen (Nbk)
geerne z. geern

geerriegel (Obk) de; -s [guorig]] 1. hetz.
als geerzwad, z. aldaar
geerrok (Bdie, Dhau, Nbk, Obk, Pe-DbI)
de; -ken; -kien ['gurokJ 1. rok met
schuin lopende naden Op con (lets is t
makkehk af een geen-ok an bebben, dan
hef ruwnte (Obk)
geerschieten (Nbk, Np, Obk) Oak gaerschieten (Diz, Np, 01-NI), gaarschieten

(Spa) st. ww-; is geerscheuten ['g:or
ski:trJ ... e: ... I ... a: ... ] 1. stremmen, (te) dik
warden, kluitig warden De meik schiet
gaer, en beg/nt te k/onteren (Diz), De bn
is geerseheuten, want ze is te biesterig

(Nbk)
geersiag (Bu) Oak gaerslag (Mun),
guarsiag (Sz) de; ...slaegen; -gien
{'gL:arslax/...E: ... /...a:...J 1. hetz. als
geerzwad, z. aldaar
geerzwad (Dfo, Np, Nw, Obk, Ow) Ook
gaerzwatl (ZW, Np, Nt, 01-NI), gaarzwad
(WH), keerzwad (El, Nbk), tegenzwad
(Nbk), geerz wee (Dfo), heerzwad (Dhau)
et; ...zwaeden; ...zwattien ['gt:rswatl ... c:..
k:or... /'ti:gi].../ swi:/'hi:ar ] 1.
dubbele zwade, strook gemaaid gras die
ontstaat wanneer men bij het in tegengestelde richting maaien de ene zwade op

de andere doet komen; het gras van twee
stroken komt dus, at maaiend, op elkaar
Doe ze nog mit de zende mijden, maekten
ze een geerzsvad (Obk), We mijden rond,
en dan hef con gaerzwad (Np), le moe'n
good miycn kunnen om gaarzwaden to
malcen (Spa), Vroeger mijden we a/tied
mit de zende en dan kraj'[kreeg je] beshst
ccii gaerzwad, le kraggen [kregen] dat
a/tied aj' weeromme mijden, it kraggen
wat een dLlckc rich ei(Ste)
geerzwee z. geerzwad

geest de; -en [gt:st] 1. geest, in
tegenstelling met het Iichaam de
tegenwoordigbied van geest hebben (Nbk)
2. ziel, in de geest geven, ook gezegd
wanneer iemand in slaap is gevallen (Nbk)
3. denkvermogen, verstand 1k kan Ft me
niet zo best nicer veur de geest baelen dat
kan ik me niet zo best meer herinneren
(Nbk), Dat staot me nog we/ veur de geest
ik herinner het me nog wel zo ongeveer
(Nbk), Zaacbicsan kwam him die aovend
veur de geest (j), Hiy bet de zaeken goed

vein- de geest hij denkt altijd goed na en
weet precies wat en hoe hij dat moet
bereiken (Nbk) 4. iemands gedachtenwereld de geest verro em en de geest
verwijden (Nbk) S. karakter, pittigheid,
kreativiteit in het denken (Nbk, Np, Sz) D'r
zit n/ct vu/c geest in (Nbk), zo oak D'r zit
glen geest in (Sz), De geest is d'r wit hij is
mat geworden (Nbk), Vroeger wodde de
ham [nageboorte] we] in de pereboom
hongen, want dan kreej' wat meer geest in
Ft
vool, dan dreug die et beufd Der' in de
boogte (Np), de geest kriegen (1) 6. in de
Geest van God de Geest Gods (Nbk), de
Hell/ge Geest Nbk), de geest van C'bristus
(Nbk), Daordeur doen we jow batzeer en
bin wij ongezeglik tegenover Jow Hell/ge
Geest (b), Geef oons Jow zegen God en
wank mit Jow Geest in oons, ok in dit tire
(b), LVII oons /even, God, bestraoien mit
Jow geest van bellighied en zuverbied (b)

7. zienswijze, wijze van beschouwing,
manier van werken As et in die geest
gebeurt, wi'k d'r wei an mitwarken (Nbk),
Krek, in die geest ha'k ok docbt (Nbk), As
we diE now in zien geest veerder anpa/cten,
dan eren we him ok nog een bet/en nao
zien dood (Nbk), niet neffens de letter, mar
naor de geest (1) t niet stoffetijke
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geestdrift - gefittel

persoonlijkheid, in het bijzonder do niet
stoffelijke gedaante van een overledene
Soms, as lone overladen was,, beurdon zo
do geest flog in huus (Nbk), Aj' war
beurden /doppen, dan was dat de geest van
do ovorledone in or oolde buns (Nbk), Do
geoston zwoefden soms ok bovon do vaort
of bJ5 et kar/thof (bij do haast, bij mist,
bi7 aovend) (Nbk), D'r weren goenond die
daor naacbs in do buurte west hadden on
dude//k flog ci' gesnoef van do poerdon on
noodkreten hourd hadden van do
ongeIokkie dragonders die daor flog as
geesten ommedwoelden (j), Ze zat in 't
naacbtjak bi do taofel en doe ze m15 zag,
doe ze krek as zag ze con goest (b), Hi5
kik d'r nut as eon goost, hiy bet do dood op
'e Iippon hij ziet emit als een geest (Ld,
Sz), ook Th3 kikt toe as eon geest id. (Diz,
Nbk, Np, Nw, Obk, Op), zo ook d'r nut
zien as eon geost (Bdie, 01-NI), D'r komt
ok weer ten kwaoie geest an iemand die
orn geld komt (Mun, Sz), do geest dolen
zien het onheil zien naderen, voorzien dat
er iets mis zal gaan (Dho, Nbk): Hi/ zag
de geest do/on in do krisisjaoren, hi zocbt
war/c op 'e bottorfobrio/c (Nbk), ook do
geest dwelen Zion Id. (Bdie, Spa, Dfo) 9.
iemand met een groot denkvermogen 10.
stofnaam: viuch-tige stof, in geest van teer
oud middel tegen kiespijn (witte vloeistof,
met eon watje op de kies gesmeerd, zodat
do kies oploste) (Db, Dhau, Dho, Ma, Nbk,
Nw, Obk, Op), ook in vliegonde geest di
onder andere met ammoniak (Dfo, Nbk),
Vliegonde geest inoof' good mit wriovon,
en dan ten wo/len dock d'r op (Nbk), ook
gebruikt als aanduiding van jachtwater
(Dho), GeesE van zoo/ten, dat bruukton we
aj' van joon stokkion gingen geest van zout
(Mun, Sz) 11. sfeer (b) Hoe /can in ion
huusho/ing do biele geest bedurven
woddon deurdat hoit ofmom of ion van do
kiendor deur/opend eon min zin hot en
a/tied mar zit to protton (b) * Hoe grotor
geest, boo grotor beest (Nbk, Op, Sz, Wol)
geestdrift (spor.) de ['gt:zdrtft] 1.
geestdrift D'r zit niet vu/o geestdrift moor
in die vent(Nbk)
geestelik bn., bw. ['gt:stjok, ...tolok] 1. in
geestelijk opzicht, tegenovergesteld aan
lichamel 13k Dour dat ongelok is buunnan
geeste/ik hadde minder woddon (Nt,

01-NI), Boppe gaot geeste/ik aacbtenjut
(01-NI), Hij is geesteliknietzo best moor
(Nw, Nbk), ...niet moor in odder (Sz),
...niot good (Dhau, Ma), Geoste/i/c is bi
nog good bij (EL, Pe-DbI), Hi5 wodt d'r
goestoli/c niot botor on (Dho), Hif her or
geesto/ik niet a/tied zo makke/ik had
(Nbk), do geosto/iko vader (I) 2. godsdienstig (1) eon goestohic lied (1), et
geoste/ik Joven (1)
geestelike (1) - geestelijke
geestig bn., bw.; -er, -st ['gt:stQx} 1.
(voornamelijk van personen) grappig,
humoristisch, op spitse, levendige wijze
Hij kon 't mooi opzeggon, MY was aorig
geestig (Dfo), Hi)' kan d'r vaeko noga/
geestig bij/commen (Mun, Pc- DbI), Hij
kan geestig uut do boeko kommen (Spa),
Hij kan geastig vortoion (Diz, Np), Th
miont ok dat hij geos4g is hij denkt dat hij
leuk is (Spa, 01-NI, El), FM, war bij' woor
geestig ik vind je humor niet bepaald leuk,
wat benje weer flauw (Dho, Nbk), (zelfst.)
Jow bin degoostigsto thuus, zeker?gezegd
als reaktie op iemand die niet echt geestig
wordt gevonden (01-NI) 2. met een vale,
ziekelijke gelaatskleur (Nw, Obk) Hijkikt
geestig toe (Obk)
geestighied (Nbk) de ['gi:staxhit] 1. hot
geestig, komisch zijn Hij was ion en a/
goestigbied (Nbk)
geestkracht (Nbk, vo) - geestkracht I
ston vorbaosd over do geostkracbt van zien
mem (vo)
geeuwhonger z. geebonger
gefiedel et [ga'fid] 1. hot slecht en/of
storend spelen op de viool 2. hot slccht,
hakkelend formuleren (Mun) Hoo/ toch op
mitjow gefiode/ (Mun)
gefiegel (Ste) et [go'figJJ 1. gepriegel,
langdurig fijn werkje dat niet ofnauwelijks
wil Iukken Wat eon goflegol (Ste)
gefielseteerd z. onder fie/soteron
gefiemel (Nbk, b: Ini, p) et [go'fiml] 1.
gepeuter, gepruts, her als storend ervaren
tasten, peuteren
gefiespel (Nbk, Spa, bI) et [go'fispJ] 1. het
overdrcven schoonmaken, poetsen 2. hot
voortdurend bezig blijven met priegeiwerk
Wat eon gofiespe/ (Spa)
gefittel (bI) et [g'fttl] 1. druk geloop Wat
is 't ok a/tied eon gefittel, as ze do kiender
mitnemon (hl)
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geflikker - gehakballe
geflikker (verspr.) et [g'fhk} 1. het
voortdurend flikkeren
geflodder et [ga'flod1] 1. het voortdurend
maken van fladderende bewegingen, van
geluid dat op fladderen wijst, eveneens
inzake de overige betekenissen van
floddoron, z. aidaar Wij zaggen daor eon
bait/en kioren hggen on beurden waS
gefloddor in or wactor (I)

neudig bebben your do vlocbt van
vannaacht (v), do tecbniscbe gegevens, Dat
is now ion keer oen gegeven dat is een feit
waar men niet omheen kan (Nbk), flat is
ccxi aori,g gegeven eon ieuke bijzonderheid

(1)
gegeven II bn. 1. van to voren bepaald,
door de omstandigheden vastiiggend op
can gogovon ogonbiik (b), in do gegeven
omstaanthheden (Nbk) 2. in ía maggon

geflouw (1) [go'flon] - gejok, gelieg
gefluit - gefluit
con goge von poerd viet in de bek kieken
geflutter (Nbk, Mun) et [go'flAtf] 1. het (Nw)
met kleine seheutjes knoeien, met kieine, gegiechel - gegiechel
korte straaitjes meiken
gegier (Nbk) et [ga'gi:or] 1. het hard,
gefluuster et [go'flystç] 1. gefluister
overdreven, gierend lachen Hooi opinit dat
gefoddel (Nbk) Ook gefottel (Nw) et gcgior (Nbk)
[g'fodJ/...t...] 1. het been en weer trekkend gegoechel (spor.) [ga'guxj] - het voortop zn plaats proberen to krijgen, open durend goocheion, z. aidaar
proberen to krijgen Dat gofoddcl an de gegoed (Nbk, Np) [gagut], in van gogoedo
aacbterdeuro he'k mar eon hekei an, iaotzo oulcomst van afkomst uit gegoede kringen,
toch gowoon anbdien (Nbk), Do jasse uit een goede famiiie (Nbk), Zeheuren tot
woe!t wci naauw, mar nao eon botien do gogoodo staand (Np)
gefottel het do vrouw him miy toch andaon gegoel [ga'gul] - gehuil van mensen of
(Nw)
dieren
gefoeter et [ga'futç] 1. het foeteren Jo gegooi et [ga'go:j] 1. gegooi Daor boj' 't
verkotten mij or ievon wit aitiod dat gcgooi in do giaozon (ai) (verspr.)
gefoeter (Dhau)
gegraans et [ga'grâ:ns] 1. het voortdurend
gefottel z. gefoddoi
graanzon, z. aidaar 0, war eon gograans
gefriemel Ook gewriemel (Diz) et mit al diejongen gezanik, gezeur (Dfo), zo
[ga'frimj / ... wr... j 1. het friemelend bezig ook Hooi now mar es eon koor op mitjo
zijn, vaak gezegd van work dat men op gograans (Dfo)
friemelende wijze klaar moot spelen: Et is gegrijns (Nbk) et [go'grèjps] 1. het
eon gefriomei, dat haokwark (Db)
voortdurend grijnzen
gefrutsel (01-NI) et [ga'frAts] I. het gegrond (Diz, EL) - gegrond, in eon
frutselen
gegrondo redon
gegadigde z. gogeerthdo
gegund (Ste) [xaxAnt], in 't Jsje gegund
gegaedigde z. gogeordigdo
ik gun het je, gefeliciteerd ermee (Ste)
gegaerdigde z. gegeerdide
gehaaid (verspr.) - gehaaid t Is ccii
gegao(r)digde z. gegeordide
gohaaido rakkerd (Np), ook in Hij is
gegarandeerd (Nbk) bw. [aks. wisselt] 1. gebaaide Rep erg slim, bijna op gemene
zeer zeker, beslist
wijze slim (Np)
gegeerdigde (Db, Dfo, El, b, p) Ook ge- gehaemerd (01-Ni) Ook hehaemend
gaerdigde (Mun, Np, 01-Ni, Pe-Dbi), ge- (Dhau), gehamerd (Spa) [xa'h:mrt/ba'h...
gaedigde (Op, Ow), gegadigde (verspr.),
- gehamerd: door hameren
gegao(r)digde (Diz, Nw) [g'gt:o(ç)doydo bewerkt, bewerkt tot een gehamerd motief
/ ... ...(or) .... ... a:..J ... :o(ç)... - gegadigde con gehamerd aanrochtbiad (Spa), gobaegegeuten (Bu, Nbk, Nw, Ste) [ga'gA:tnJ, in inord bestok (01-NI)
Et zit as gegeuten het past zonder enige gehak et, de (bet. 1) [gahak} 1. gehakt eon
beperking (Bu, Nbk, Nw), Et past as ba/ic gehak bal gehakt, gehak louden
gegeuten (Ste)
(Spa), fig. in Op do vijaand of en maeic d'r
gegeven I et; -s [ga'gt:brp] 1. feit dat men gehak van: hak die in de pan (v) 2. het
moot kennen, detail dat men moot weten voortdurend bat/con (ook fig.) (Nbk)
We hebben aRe gegevens kregen die as we gehakbaue (verspr.) - gehaktbai
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gehakballedri'jen - gehcimzinnig
gchakhalledrPjen (Nbk) onbep. w. 1. hetz.
ais gehafchaflemacken, z. aldaar
gchakballemacken (Np) onbep. w.
[ga'hagbab ... ] 1. gehakt met draaiende
bewegingen tussen beide handen tot gehaktbailen maken 1k bob/ic de ban en
kfiodcrii van It gehakbaflemaekcn (Np)
gehakkel et [ga'hak] 1. het hakkelend

(i) 2. dat wat geheim is eon geheim
bebben: Die maegios doon zo gobeimzinnii, ze bebben vast cen geboimpien ondor
mekeer (Db), eon geheim vertelfem Pattie
mconskcn kuj' gion geheim vertdflen ni.
omdat ze geen geheim kunnen bewaren
(Obk), eon geheim bowerern Die vrouw
kan gien geheim bcwaoron (Pe-Dbi), eon
praten, oplezen Wat con gebalckel mitjow geheim (niet) stifle ho/en kimnen (Db), eon
mit dat Iczen wat ben je toch hakkelend gebeim toevortrouwen, ...uutfckken laoten
aan het lezen (Nbk) 2. geruzie, gekrakeel (1), ... ve,raoden, eon pebliek geheim (I),
(verspr. OS, Bu, Dho, Sz) Dat was me cen iene zion gebeimen konnen, glen geboimon
gehakicel on gekibbel, ze kwaunnncn d'r vow icne bebben 1k hobbo gien gebeim
baost niet wit (Dfo)
your Joe (Edie), d'r gien geheim van
gehakketak (Diz, Nbk, Ste) et [g'haktak] mackoir Hij mache d'r Zion geheim van
1. geruzie, gekrakeei, vinnige diskussie, (01-Ni), ctgcboim van do smid(Dho, Ld,
gevit Op die vcrgadering was etnogaf eon Obk): Et opleggen van staol op
gcbakketak (Diz), Hoof toch op mit Jo gorcedscboppen was vrooger etgebeim van
gehakkotak (Diz)
do smid (Obk), do droeve, bfj/de, glorieuze
gehamerd z. gchaemcrd
geheimen ni. van do rozenkrans (Ste),
gehandicapte (spor.) de; -ii go'hendi ...gforievollogehcimen id. (Ste)
kepto] 1. gehandicapte
geheim II bn., bw.; -er, -st [go'hjm} 1.
gchaokt (Nbk) Ook haokt (Nbk, Ste) bn. niet aan anderen bekend gemaakt HJ) doet
[go'ho:kt/ ... ] 1. van haakwerk: gehaakt eon al/es 20 geheim (Op), wat geheim bolcir
baokte musse (Ste)
Zo bebbon datgevaf mar aorig fang gebeim
geharrewar et [gaharowar] 1. geharrewar, ho/on (Dhau), geheim bfiove,r Dat vorbael
geruzie, gekrakeei Et was me daor een moot wef geheim bfievon (Wol. Bu), Dat
gobairewar in mekoer omme (Spa, Nbk), zal wel niet geheim blieven (kunncn)
Hoof tocb op mit dat geharrewar, ie zolfen (Nbk), (zelfst.) Nee, d'r is niks geheims
d'r b/lend van wodden (Mun)
moor an het kan leder bekend zijn, worden
gehaspel (verspr.) et [go'haspJ] 1. geruzie, gemaakt (Nbk) 2. in het geheim
gekibbei (verspr.) Do kiender badden veal plaatsvindend eon gebeimo vergoordering,
gebaspef om do con ton van do arTenisse eon goheime bosscbop e.d. 3. niet openbaar
(Woi), Wat haddon die mecnsken a/tied eon geheim tiflofoonnommor, eon gob oim
con gobaspel om niks (01-Ni), gohaspef stok 4. afgezien van een enkeie ingewijde:
mit lone be/i/ion (Nbk) 2. het stuntelig met voor ieder verborgen gehouden eon
lets bezig zijn (Spa) 3. moeite, gedoe om gebcime deure, eon gobeime Jae 5. in het
jets kiaar te krijgen (Bdie, Np, Pe-Dbi) verborgene opererend
eon gobeime
Wat eon gchaspel om dat klaor to kriegen

organisaosic (1), eon geheim genootschop

(Pe-Dbl) 4. onduidelijk gepraat (Bdie,
Dho)
geheel z. gebiof
geheelontholing z. gebiefonthofing
geheelonthoolder z. gehielonthoolder
geheelonthouding z. gebiefontholing
geheelonthouwer z. gehiefonthoolder
geheid (Nbk) bw. [go'hejt] 1. zeker, zeer
beslist Gebeid dat hiy komt (Nbk), It Is
gebeid waor (Nbk)
geheim I et; -en; -pien [gQ'hjm] 1. het
geheim zijn, van handelingen, gevoelens in
't geheim: In 't geheim gongon ze mit
mekoer omme (Ma), in et diepsto goheim

(1), do gehoime polisic 6. verborgen,
duister, moeiiijk te begrijpen qua
achtergrond, werking (spor.) gebeime
krachten * Geheim bill? geheim (Nw)
geheimholcn (spor.) - geheimhouden
geheimholing (Nbk) de; -s 1. geheimhouding onder gtheimhoiing (Nbk)
geheimzinnig bn., bw.; -er, -st [...'stnox]
1. moeilijk te doorgronden, raadselaehtig
Om Sunderkfaos henno kon ot vroeger zo
gobeithzinni wezcn (Obk) 2. kenneiijk op
geheimzinnige wijze gebeurend Hi7 deezo
gob eimzinnig, ie wussen niot waj' d'r an
ha dden (Dfo), Die maogies doen zo
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geheimzinnighied - geheur
gcbothizinnj, ze hcbbon vast ccii verhemelte (Nbk), ccii eupon gehemelte id.
gehcimpien onder mekere (Db), Wat doen (Spa) 2. het tegen het gehemelte sluitende
die jongen daore, ze doen zo deel van het kunstgebit (Pe- Dbl) It had It
gcbeimzinni! (Dhau), Doe mar nict zo gobiemolte van It gebit kepot, on dat was
gebeimzinnig, want we weten et toch al lastig (Fe- Dbl)
(Spa, Diz), Wat d'r bij de buren is weet 1k gehenncweergedoe (01-NI) et [xohena
met; d'r is vast wat, want ze doen zo 'wt:arxQdu] 1. het steeds maar frutselen,
gcbeimzinnigstiekem, achterbaks (El, Nbk, het wispelturig bezig zijn
Ow), 1k vion et mar eon gebeimzinnig geheugen et [go'h&:g] 1. herinneringsWat gaot et a/tied vermogen Mien geheugen wodt d'r met
gedoe (Dho),
gebeimzinnig toe (Np), ? Is mij to betorop, et ]at me we/es in de stock (Sz),
AJ' oolder wodden, wodt or gobeugon
gebeiznzinnig (01-NI)
geheimzinnighied Voor - heidi. -hied de; minder (Op), Hi)' het met eon best
...heden [...'s...] 1. raadselachtigheid Dat geheugen (Nt, Nbk), oem good geheugen,
was eon buus vol geheimzunrnjhied (Ld), een zwak geheugen (Nbk), eon kot
't Was ion en al gcheimzinnigbied (Ma) 2. geheugen bebben slecht kunnen onthouden
heimelijkheid, verborgenheid, het zodanig (Op), Je geheugen wodt zekor ok minder
behoedzaam zijn dat alleen de betrokkenen (Nbk), Jo meugon Jo geheugen wel wat
het weten, achterhoudendheid Wat bebben opschazpen iaoten (Nbk), MY her een
Jim veur gcbeimzunnigbied (Nw), Die geheugen as 1k weet met wat (Dfo), ... van
mecnsen kuJ' nooit op an, d'r is a/tied eon torn mar zo een zeer goed geheugen (Dfo),
steer van goboimzinnigbied om hew- home een geheugen as eon a/mona/c (Nbk, Mun,
(Si), Waorom zoe'n geheimzinnighied om Np, Nw, 01-NI, Ow, Si), ...as ccii dichto
dat gewone zaekien (Obk), Zeg now mar gattiospanno als een dicht vergiet (een
trek waor t op staot, wat beJ' now an die slecht geheugen) (Ld), zo ook ...as een
gebeimzinnigbiod (Spa), Die geheim- gattiespanne id. (Np), ...as een ziye id.:
zunnighoidgeft toch niks, we weten or toch als een zeef (Np) 2. het deel van de geest
wel (El), ? Is slim mit gebeimzunnighoid waarin de herinneringen worden bewaard
deurtrokken, et doen en Ia atom van oonze Oonze trouwdag /igt me nog good in 't
niye buren (Db), Biy eon baank moot de geheugen (Db), Jowmo&njogehougen es
grootstegebeimzinnigbeidbetracht wodden even opfrisson (Dhau), met moor in 't
(Op), D'r is nuts gien geheimzinnighied geheugen wozon gezegd van jets dat
big! meestal gezegd wanneer men iets wel iemand zjch niet meer herinnert (Ow) 3.
kwijt wil, er wel openhartig over wil zijn geheugen van een computer (spor.) t Wil
anders dan kennelijk verwacht wordt (Dho, con komputer bobben mit wat moor
gebougen (Ow), ...mit watgrotergohougen
Nbk)

geheister (Nbk, Np) et [go'hsjst] 1. het
beisteren in div. betekenissen
gehemelte Ook verhemelte (El, Nbk, Np,
Nw, Obk, Ow), verhiemelte (Np),
gehiemeixe (Bu, Np, Pe-Dbl) et; -s
[gahi:mjto/fj'h ... ... .. ...I ... ] 1. gehemelte,
palatum t Is mit ? eten met zo noflik af
blaoren an 't gehemelte bebben (Op, Db),
op ? gehemelte bebben (Dhau), ?
Gebomo/te was vol mit blaoren (Db), Dat
soort zaurtics p/a/ctJo soms an Ft gob omelte
(Ow), et hadde gohomelte (Nbk), et zaachte
gohomelte (Nbk), Biy de geboorte bad hi)'
al eon ofwieking an Ft gehemelte ( Spa),
Jene die ccii baezo/ivpe had, bad vaeke een
gespleten verbeme/te (Obk), zo ook Ze is
zonder verheme/te heeft een gespleten

(Ow)
geheur Ook gehoor (WU) et [go'h.&:or
/...o:...] 1. het vermogen om to horen Eon
bond bet eon schaip geheur (Obk), 't
Gehour van mien buurvrouw wodt dr ok
niot betor op (Dhau), een good geheur, Dat
zangstok lag good in Ft gobour (Ld, Nbk),
...ligt lokkor in It geheur (Np), et abso/uut

geheur (Nbk) 2. hetgeen men hoort,
gewaarwording door horen Wat een
vervelond geboor (Spa), Thy speult piano
op Ft geheur op basis van zoals hij het
heeft gehoord (Wol), zo ook op 't geheur
of eon lied naozungon (Mun) en op 't
geheur eon vassion icron (Spa, Nbk), c4, 't
gohour of was 't do kaaiite van do retiradc

uut te oordelen aan hetgeen men hoorde
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geheurig - geil
(b), qr, et eerste geheur leek et slim
ingewlkkeld bij de eerste indrukken die
opgedaan werden bij het horen (Nbk) 3. de
reaktie als men klopt, roept, met iemand
wil praten etc., het opnemen van de
telefoon door degene die men belt glen
geheur blegen 1k beb even held, mar it
kreeg glen geheur (Ow), 1k reup van
vollek, mar 1k lcreeg glen gebeur (Ow), 1k
kan daor glen geheur lcxlegen (Diz),
Misscblen vieji Ic eind ilk es even geheur
(ba), argens glen geheur an geven 4. de
personen die met elkaar naar iemand of
lets luisteren Hi) praotte veur een groot
geheur (Nw), As die man wat zegt her M
altled een best gehoor (Sz), een andacbt,
geheur (1) S. speciale aandacht, ruchtbaarheid (Nw) We geven d'r glen geheur an,
oat we zo veul jaor trouwd blnnen (Nw)
geheurig bn.; -er, -st [g'hA:arox] 1.
gehorig, nI. zo gelegen of gebouwd dat
men goed kan horen wat er in andere
ruimten of elders in hetzelfde vertrek
gebeurt of wordt gezegd Die buzen bin
toch zo gebeun!, Wat Is ci h/er toch
gehewig!
geheurza(a)m z. geheurzem
geheu rza(a)mhied z. gebeurzemhied
geheurzem Ook gehoorzaam (spor. WS,
WH), geheurza(a)m (spor.) bn., bw.; -er,
- st [go'hA:nrsIp/g&ho:arsa:mJ...sa)mJ 1.
gehoorzaam (van mensen, dieren)
geheurzenihied Ook ge/i oorzaam/zeid
(WH, spor. WS), geheurza(a)mhied, voor
-held z. -hied (spor.) de 1. het gehoorzaam zijn van rnensen, dieren Op 'e
schoelen was d'r deurgaons wel gebeurzembled (Obk), k Verlange geheurzembied! (Bdie), Ft is wel mullik om ze
gehcurzamhled Ln te brengen (Mun), Die
jonge Is niet arg geheurzem, et woord
gebeurzembled kent hiy niet lens (Op), Dc
geheurzemhled ontbrekt d'r wel es an (El)
gehiel (OS, Nw, Np) Ook ge/lee! (west.
van Nw, Np) et, -en [go'hi:l/... : ... ] 1. het
totaal, alle voorwerpen, delen bij elkaar Al
die verschillende soorten meubels bij
mekcre mae/ct een vremd gebiel (Nbk),
Doe was Oppers opneunien in ci grote
gehlel(WoI), over 'tgehlelin z'n totaliteit,
in het algemeen (Nbk, b): De lene mient
oat 't ccxi stok beter wooden zol, as de
meensken over 't gehiel mar wat zunlger

waren (b)
gehielontholing (verspr. OS, Np, Op) Oak
ge/leelontholing (spor. OS, Dho, Wol en
west.), ge/leelonthouding (WE) [go'hi:l
ontho:lu], ook wel ...ho:ldu)/... u ... / ... hDM
duj] - geheelonthouding Sommige meenskcn doen an gebielontholing (Ld), Mien
ouders bin bij degeheelontbouding (Spa),
ZIj doen veul vein- de gebeelontholing
(Wol), Ft gaot tegenwoordlg niet zo best
mIt de geheelontholing (Nt), Ze bebben
daor een ofdeing van de gebeelontholing
nI. een verenigingsafdeling (Dho)
gehielonthoolder (OS, Bu, Np, Nw,
Pe-Dbl) Ookgebeelonthoolder (spor. OS,
Diz, west, van Wol, niet WH),
ge/seelonthouwer (WH), geelonthoolder
(Bdie) [go'hi:lontho:ldç, ...ho:11 (spor.)/...
/ ... onthow/'gt:1... ] - geheelonthouder Hz
was nilt de geheelonthoolders vot de be/c
dag met een verenigingsafdeling van
geheelonthouders (01-NI)
gehielonthooldersverieninge (Nbk) - geheelonthoudersvereniging
gehiemelte z. gehemelte
gehijs (Nbk, Np) et [go'hcjs] 1. het steeds
maar hljsen, z. aldaar
gehoor z. geheur
gehoorzaam z. geheurzem
gehoorzaamhied z. geheurzemiziecf
gehos (Nbk) [gahos] - gehos (van hossend
dansen, springen)
gehot (Nbk) et [go'hot] 1. het voortdurend
trekken of rammelen aan lets 2. z. botti
gehueht - gehucht
geil I (El) et [gcjl] 1. oude vruchtbaarheid
door bemesting van het vorige jaar Ft oold
geil van 't veunejaor zit nog in de grand
(El)
geil II bn., bw.; -er, -st 1. (bn.) in sterke
mate vet, te vet geil spe/c Aj' ge/I sock
eten, eet ie de hlele middag sock heb je
daar de hele middag last van, proefje het
nog (Db), een geil varken een vet varken
(Obk, Op) 2. (bn.) inzake geile grand: in
zeer sterke mate vet, zwaar bemest De iuun
is nog geil genoeg, dr hoeR ditjaor nog
glen dong op (Diz), Sommig Iaandkan geil
wezen (Obk), een geil boeklengrond(Ow),
geil vene zeer goed veen (Obk) 3. (bn.;
van planten, bomen) al te welig een geile
plaante (Nw, 01-14I), Dc ecipels bin vuul
te geil (Bdie, Nbk), Dat grös Is geil (Np,
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geilte - geitemelker
01-Ni, Spa, Nbk), Die polio is vuu.s to
goi/, hij het tovufo b/ad (Ste), Oonzo
bonon staon disso zoomer vouf to goif (Sz),
Do roggo was go goif, dat a//es was
piatrogond (Pe-Dbl), zo ook Et zaod is to
goif, etgaotjo zomarplatliggon (Ste), Dat
gewas stiet d'r gei/ M Nbk), Die cope/s
on bonon staon zo golf (Ste), Etgrds is zo
goil as snotto (Np) 4. (bn.) een te voile
indruk makend, op doorbreken, uitharsten
staand, voorai gezegd van de iucht bij een
naderende regen- of (meet flog) onweersbui (verspr.) eon gciio stionpoosto (01-Ni),
Die koe die wodt aoriggoi/, die moot gauw
ka/ven wordt dik, opgezet aan de
achterkant (Obk, Np), D'r hang eon gel/c
/ocht, we kriegon on woor (Woi), As d5, een
onweersbuio opkomt ziot do Jucbt d'rsoms
erg goi/ wit (Sz), D'r komt eon gei/o /oclit
anzotten (Diz), War eon batstikko goilo
korol dik en vet (Np), Wat is die goB om
do kop opgezet (Np) 5. geii in seksuele
zin, van vrouwspersoon, ook wel van een
man eon geilo meld, zo ook eon goilo
b/iksoni id. (Nbk), Zo kan zo go11 doen
(Nbk), eon gol/o griot (01-Ni), (ruw) eon
golf varkon eon dikke, geile vrouw (Diz),
et goilo gogiocho/ van do boide vrou wiudon
(v), Hi/zij is zo gel/ as oen pakkion bottor
in augustus (Woi)
gei!te (Dhau) de ['gejlto] 1. het welig zijn
door teveel bemesting Dour de goi/te kan
It ok knikkon (Dhau)
getnteresseerd (Nbk) bn.; -er, -st [gatnt
tr's...] 1. beiangsteliend Thy is
ovora/ In goth torosseord (Nbk)
geintien (spot.) et; geinties ['gjntin] 1.
geintje
geiser (Nbk) [gejsç] - geiser: warmwatertoestel
geisterig z. gastig
geit Z. goite
geite (Bdie, Mun, Np, Obk, Op, Ste, Sz,
Spa) Ook geit (Bu, Db, Nbk) de; -n;
geitien; pron. aand. hi'j in bet. 1, 2
['gejt()] 1. bep. dier: geit Die goit is
reeds, hiy wiem oft zo mit do stat (Dfo), Do
geit woddo we] eon arboidorskoo nuumd
(Bu), geiten ho/on, vounhit mit do geit
(spot.), tessof as con goit zeer kieskeurig,
inzake het eten (b), de kool on do goit
peren wi//on (Nbk), oven do goit
vorstikkon do geit verzetten, ook: urineren

(Nbk, Np) 2. vrouwelijke ree (spot.) 3.
gezegd van een sietterig vrouwspersoon of
meisje, giechelende, flauwe, domme vrouw
of meisje (Nbk) War is It toob eon goit,
niot, a/tied aacbter die jongon an to vfiogen
(Nbk), Hoof daor toch mit op, ma/le goit
daj' binnon (Nbk), minder sterk: 't Is eon
goition, Jo (Nbk) * Eon proostondo geito
hot rogon in do nouzo voorspeit regenachtig
weer (n)
geiteb!oeme (fp) de; -n; -gien,
...bloempien ['g...] 1. kamperfoelie
geitebok (Db, Mun, Spa, Sz) - geitebok
geitefok (verspr.), evt. met hoofdietter; do
['gcj tofok] 1. verkorting van goitcfokvorofling, z. a!daar
geitefokverening (Obk) Evt. met
hoofdietter; de; -s ['g...] 1. vereniging die
stunts uitvoert rond do jaarwisseiing in
Borkoop (Obk); !etteriij k: geitenbond
geitegier et; -en; -lien ['g...] 1. uier van
een geit 2. opvailend kleine uier van eon
koe (Ste)
geitehaor I (Nbk, Np) et [gejto...] 1. her
haar van een goit, bij vergelijking: Die hot
eon ma//o bos goitebaor (Np)
geitehaor II (Nbk) de; -on; -lien 1. een
geitohaar
geitehauren (Nbk) bn. ['g...p] 1. van
geitehaar goitobaoron so/c1con (Nbk)
geitehokke (Np) de; -n; ...hokkien [g...] 1.
hok waarin men Mn of meet geiten houdt
geitehoolder (Bdie) de; -s ['x..] 1. iemand
die geiten houdt
geitehuj (Ste) et ['x...] 1. hooi gevoerd aan
geiten, in het bijzonder van blauwgras
geiteketten (Nbk) Ook gels eketting
(Dhau) et; - s; ...kettentien ['g...] 1. ketting
met behuip waarvan men een geit vastzot
geiteketting z. goitokotton
geitekeuring (spot.) - geitenkeuring
geitekeutel - geitekoutei, ook wei gezegd
tegen keuteis van schapen (Ste)
geitekeze (Nbk) - geitokaas
geitekop de; -pen; -pien ['g...] 1. kop van
een geit 2. klauwhamer (Np)
geitemelk (Nbk, Obk) - geitemeik
geiterne!ken (s: Nbk) onbep. w. ['g...] 1.
hot meikon van Mn of meet geiten Doe 1k
van Ft goitemolkon moms in huus weer
kwaim.. (s: Nbk)
geitemelker (Dfo, Nbk, Obk, Sun-0t) de;
-s; -tien ['g...] 1. nachtzwaluw (Obk,
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geitemes - gek
Sun-0t) Et bi5ieloof wil dat de gong een gejuich op (Nbk)
geitemelkers naachs c/c geiten leegdrinken; gek I de; -ken; -kien [gek] 1. iemand die
in war/celi/chied c/eden sommile geiten c/at zich zodanig voordoet, handelt, dat men
zels (Obk) 2. iemand die geiten melkt, ook
als scheldwoord gebniikt (Nbk) 3.
watersnip (Dfo)
geitemes (Ste) de [gcjtomcs] 1. mest,
uitwerpselen van één of meer geiten
geitevel (Nbk) - geitevel
geiteverstikken (Nw) onbep. w.
['gejtofosttkjj] 1. de geit op een andere
plaats zetten (die ni. aan cen in de grond
gestoken houten of ijzeren pen vastzit) 2.
urineren
geitewol - geitewol
geitewollen (Nbk) - geitewollen, in

hem met een krnkzinnige vergelijkt,
belachelijk iemand Et is cen grote gc
Hool opje, gek! gekkerd (Nbk), een oolde
gek, een halve ge/c iemand die zich zeer
onrustig, wild gedraagt (Ste),je as can gek
gedregen, as eon gek ta/cecrga on [ook
inzake het druk, wild uitvoeren van andere
handelingen en gebeurtenissen], En c/an
koj' tocb nog hate on bedde, grote gek daj'
binnen (v), een gek van cen vent (Wol),
cen verwaande ge/c gezegd van iemand die
eigenwijs overkomt en/of zich op
opvallende wijze opdirkt (Nbk), veur gek

geitewollen sokken

staon, iene veurge/c staon laoten, iene veur
gek zetten, veur ge/c lopeir Ic lopen veur
gek mit zofle kleren (Bu), mit iene c/a gek
stik/cen, argens de gek mit sti/c/cen, mit
al/es c/c gek stik/cen (Db), overal [of:
argcns] de gek mit bebben niets [of: iets

gejaagd z_ gejaegd
gejacht (Db, Diz, Nbk, Spa) et [go'jaxt] 1.
het zich haasten, haastig gedoe Die drokte
en c/at gejacht kan 'kmet over (Db), Et is
me daor een gejacht on gevlieg een druk
en haastig gedoe (Nbk, Dho)
gejaegd Ook gejaagd (WH) In., bw.; -er,
-st [gQ'jc:xt] 1. op zenuwachtige wijze gehaast, erg onrustig zijnd, bijv. doordat men
het gevoel heeft te worden opgejaagd Die
man is a/tied zo gejaegd, hij gunt 'ni
nooit glen rust (El), ...is altied lie/ce
gejaegc/ en drok (Dhau), Hi] was slim
gejaegd mit dat wark (Ste), een drok en
gejaegd persoon (Diz), Ze ziet d'r zo
gejaegd uut (Nt), 1k vuul me soms zo
gejaegd (Bu, Wol), Wat doej' toch gejaegd
(Bdie), Vanao vend moe'/c teneelspeulen,
now bin 'k de he/c c/ag wat gejaagd (S z),
een gejaegd ]even (Db, Ma, Ow): Dc
meensken badden vroeger niet zoe'n
gejaegc/ leven as now (Db), een gejaegde
tied (Np), een gejaagde netuurhet gejaagd

van aard zijn (Spa) 2. op een wijze waaruit
blijkt dat men gejaagd is Ze praotte zo
gejaegd (Nbk)
gejengel (Nbk) et [gjcijfl 1. het
voortdurend zeuren, het huilerig kiagen
van kinderen 2. het voortdurend en
hinderlijk spelen van een radio etc. Dat
gejengel van die radio begint me de keel
uut to bangen (Nbk)
gejoel (Nbk) [go'jul] - gejoel
gejouwel (Ste) [ga'JDMJJ - gezeur
gejubel - gejubel
gejuich (Nbk, b) et [go'jjx] 1. gejuich D'r

niet] serieus nemen, overal [ergens] een
loopje mee nemen, de draak mee steken,
soms ook: alles [lets] heel goed aan
kunnen (Dho, Diz, Nbk, b): Heb dege/cc/'r
mar mit (verzuchtend) spot er maar mee
(maar mij valt het niet licht, etc.), Ja, heb
ie de gek d'r mar mit, mar i/c gao morgen
naor H. om een v/eermoes (b), Die
somm en weren niet mimi/i/c, hi] had d'r
/inaal de gek mit hij spotte ermee, her was
een Iachertje voor hem (Nbk), de gek mit
iene bebben de spot drijven met iemand,
zich hoegenaamd niets aantrekken van
iemand (Nbk, b): Ze badden mit aJIe
pelisies de ge/c (b), Doe ha '/c finaol de gek
mitjim (b), iene c/c gek anstikken (Diz,
Mun, Nbk, Np, Nw, 01-NI, Sz, Wol): Zie
zeggen, jonges, daor /comp Jan c/a Dooc/,
even an c/c praot ho/en, en dan was c/c
bedoefing netuurli/c even c/a gek ansti/cken
(Nw), Hi] lat him de gek niet ansti/c/cen
(Np, Ma), Scbei now mar es uut, mi] c/c
ge/c an te stikken (01-NI), uut de gek

gekscherend, bij wijze van grap (Bu, Nbk,
Np, Nw, Ste): I/c zee c/at zo uut c/c gek
weg (Np), Dat zee 'k mar uut c/a gek dat
bedoelde ik als grap, het was niet serleus
(Nbk, Nw), ook bi] c/a gek id. (Ma), iene
veurc/e gek bolen, ...bebben Id. (Nbk, Np),
een a.anderrnaans gek wezen te goed zijn
voor een ander, vooral: erg veel voor de
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ander doen en daar niks voor temgkrijgen
(verspr.), ook: zodanig zijn, doen, dat
anderen je uitlachen (Db, Ld, Obk),
Gckkcn a/tied gelick gcvcn! gezegd tegen
iemand die wordt geplaagd (Nw), (gezegd
op kaartavonden:) Dc gckkcn kricgcn
altied dc kaortc kennelijk krijgen dezelfden
steeds de beste kaarten (Nt), con gek vent
jozcls wozon altijd gejaagd aan her werk
zijn (Nbk), as ccxi gck op idiote wijze,
met zeer overdreven kraeht: Et wift as een
gek (01-NI), ? Hacsion raomdc as ccxi gek
an ? touw (b), as can gek tckocrgaon, je as
ccxi gok godrcgcn 2. gekheid, grappigheid
(Bu, Nbk, Nw, Op, Ow, Ste), in et mit dc
gck bcslaon met humor reageren op een
opmerking, een handeling die ook tot een
bow realctie had kunnen leiden, zich er
met een grapje van afmaken, con grappige
wending geven aan: Dat mocj' mit do gek
bcslaon (Bu), We hcbben or mar war mit
do gek bosleugon (Nbk, Np), Dat besloug
MY mit dc gek (Ste), ook: et mit do ga/c
bcschcron id. (Nbk), Th7 doe et your do
gokals grap (Nbk) 3. iemand die gek is op
een persoon of zaak Et is mar krok war ccxi
gck d'r veur govcn wil, con ooldc gek
gezegd van een oude man die van de
vrouwen houdt 4. kap, platte plaat met pen
op schoorsteen (of op een pijp op een
keuken) die met de wind meedraait en
ervoor zorgt dat de wind de rook niet
terugdrijft in de schoorsteen; ook benut als
windwij zer As dc gck vaastczittcn bloc!;
baj'soms dekcukcn vol rook (Obk), As dc
wiend good zat, was do gek op zion best
(Ow), Ic zion niet vacko meor ocn gck op
et dak (Pe-Dbl), As do gek niot op 'c
scbosticn ston, rooktcn we in buns as do
zickto (Diz) * 1k, zoo do gek, Elko (of:
iodoro (Dho, Nw), iedor (Op)) gek bet Zion
gcbrck jeder heeft wet een zwak punt, een
gebrek, jets dat hij minder goed aankan of
doet (Bdie, Dho, Nbk, Nw, Op, Ow, Spa,
Sz), ook Icdcro gek bet zion lek en zion
gobrck id. (Np), Al to goed is buurmaans
gek (Nbk, Nt), Icno gek maekt meet
gekkon als éón persoon gek gaat doen,
gaan anderen dat ook doen (Db, Obk), zo
ook lone gek mackt moor (Dfo, Nbk,
01-NI, Ow), (vergoelijkend over het dwaas
doen, raar zijn:) GeAr is lastig, mar bliond
is nog minder (Dho), As 't blad an on van

do bomen gaot bin do gokkcn op zicn gokst
(El), Do meorsto gokkon ]open buton
Frauckot alwaar ni. een psychiatrische
inrichting is (Nw), lone gek kan moor
vraogon as twa/f gooicn antwoordcn
kimnon (El), ..as tion wiozon beantwoordon (Pe- Dbl), ...bcantwoorden kunnon
(Op), Gokken woh nict stoukon, die woti
naor Fran ekor brocbt gezegd tegen iemand
die men niet mag, die je steeds de gek
aansteekt (Nbk), Op ion april stuurt men dc
gokkon waor men wil(Nbk), in dit verband
ook: April your do gek, lilliko zwatbck
(Dho), (in reaktie op iemand die kijkt als
men hem op jets bij zonders wijst terwij I
het er niet is, nI. hetz. als de aprilgrap
maar nu m.b.t. de eerste maart:) Ion moert
kiokon ale gekkon vorkoord('Jbk, Nw), As
dc gckken tc marko komjncn, dan kriogcn
do kremors or geld als er gekken,
onnozelen zijn dan gaan de hoger
geplaatsten met het geld strijken (Bu),
Grote gek, tutebok1Slik an It gat/Wat eon
raerjonkis dat (0p)
gek II bn., bw.; -ker, -st 1. krankzinnig,
zonder verstand, buiten zinnen, eerder ook
gezegd wanneer iemand overspannen was
e.d. As eon moonsko vrocgor in do warro
was, dan was hij gek (Obk), Hij is good
gck in do kop (Dhau), Die vent is batstiklce
gok(Wol), Ic liokon wol gck je lijkt wet
gek, je kon wet niet goed bij je verstand
zijn (El, Nbk), Biy'nowbiolomaol geAr, dat
liokt toeb nargons op, die kotto rokkios
(Db), gek woddoxi Jo zollen gek woddon
van dat gezour, War eon lcwaai ie zollon
d'r gck van wodden (Nbk), ...et is om gek
van to woddon (Nbk), Zo Ann Jo zo lange
posten, daj'd'rgok van woddon (Obk), Hij
kon wol gek woddon wezon hij doet zo
raar, zoiets raars, hij kon wel van z'n
verstand beroofd zijn (Nbk), Oonzo bond
dot zo gek, hiy kon wol do] wozon (Db),
Die bond HeArt we] gck gek, dot (Dhau),
eon gekko bole een dolle stier (Np), zo
ook con gokko koc (Np, Op): Dc slaacbtor
hadde vourigo wcko ccii goArlco koc (Op),
ook gezegd van een koe met kopziekte
(Bdie), Die koo die is gek bols tochtig en
daarbij lawaaierig en roerig (Ld, Np), i.t.t.
stifle bols (Np), gek woddon van lelkons
buiten zinnen (Bu, Ld), ...van argornis
(Pe-Dbl), As ze mij onder do blote vocton
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tiedelen, bin it get verlegon (Op), It bin
get in de top uitgelaten (Np), zo get as
eon enterbolle (Ow), ...as eon bolle (Nbk),
...as eon toppe niet beschikkend over
verstandelijke vermogens (Nw) 2. onnozel,
dwaas, niet goed wijs Th3i dot a/tied zo
got, zo vremd (Nbk), Och, the is wel zo
got, die moej' niet retenen (Nw), Ih3i is
get om zoe'n duur butts to kopen (Diz),
Die vrouw liett we! get mit hour pra oties
(Bu), ge/do tutte! gekke tnt (Nbk), eon
gekte ven4 ...teref Die getke kerel
struwit a/tied your do glaezon, as Wi] do
Jaampe op hebben (Db), can get meenste,
gette gedach ten, Doe bin we trouwd, zo
mai in een get/ce buffo (v), Dan hi]' got
your eon aandernl. wanneer men zich voor
het karretje van een ander laat spannen,
veel te goed is voor een ander (Ma, Obk),
gette stroten hebbon, ... triegen,
uutbaelen e.d.., Wat gets uutbaelen, Dat
is toch (wat a!) to get (Nbk), Th7 is good
get (Ma), Et is te get om over te praoten
(Nbk), Ft is aenbk to get om et nog langer
to beweren (v), Ft is (toch) to get om los
to lopen (alg), Et is to get om waor to
wezen (Nbk), Et is to get veur woorden
(Nbk), Hi] is niet zo get as hi] d'r uut
zicbt (Nbk), Doe mar gowoon, dan doej'
get genoeg doe een beetje normaal! (Nbk,
Nt), Jo moo 'n niet zo get doen (Nw), Th3
springt d'r get in ommo hij doet
merkwaardig, werkt op vreemde wijze
(Nw), eon get feguur slaon, zo ook gien
get feguur s!aon jets zodanig doen dat
men gunstig wordt beoordeeld (Nbk), Ft
!iekt me niet zo get (toe) het is wet een
goed idee, het is wel aantrekkelijk, Ft is
lang niet got die daad, dat idee, dat
verrichtte werk moet positief worden
beoordeeld, zo ook Ft is zo get flog niet,
Ft zicht d'r niet get not your him zijn
toekomst, zijn kansen e.d. moet(en) hoog
worden aangeslagen, It bin wel goed mar
niet get, Ja, it za! (we!) get wezen ik ben
me daar gek, Ja, it bin get! id., Bi]'get!
dat moet je niet doen, zo moet je het niet
zien etc., het zou dwaas zijn, ook minder
sterk: ach wel nee, job!, gekto Garnet ik
zal daar onnozel zijn (verspr., z. Garrietj.
Gette Garnet, mar dat gaot niet dour
(01-NI), Th3 is zo get as eon cent hij is
overdreven uitgelaten, weet niet meer wat

hij doet, ook: is zeer eigenaardig (Bu, Dho,
Ma, Nbk, Np, Nw, Ow, Ste, Sz), ...zo get
as eon rad (Nw, Pe-Dbl) 3. zodanig
onverwacht dat men ermee zit, buiten het
normale kader (van zaken) eon get gevaf,
ten get/ce toestaand, Get, dat It now tret
zo misti is (Op), Dat verhael leup zo get
of... (Nbk), Et verhael !iett mi5 got too...
(Op), Et beurt get, aj'zots zeggen... (Ld),
Wat get dat dat gcbourd is (Bdie) 4.
onbeheerst boos, door boze of
onberekenbare gevoelens gestuurd (Bdie,
Db, El, Ld, Nbk, Op, Sz, Wol) Doe toch
niet zo get, betom es een betien (Wol,
Db), Hi) was zo twaod, bi5 dee wel zo
get! (Ld), Hi] is get !elk (Nbk), HI' is
get in do top (Bdie, Nbk), mit do getto
top zonder behoorlijk na te denken, door
emoties of wilde ideeën gestuurd (Nbk),
As ze verve/end doen, mac/con ze me do
top wel es get (Sz), Doe hi] mU wit
begon to scheien, wodde ik get op 'in
(Op) 5. bespottelijk, koddig, raar, vreemd
Zet die maYo hoed toch of et !i0tt zo get
(Nbk), Wat staot him die hoed toch get
(Obk), Ft moot al biel get gaon as hi] et
disse teen niet hae!t (Nbk), En pattietoenen
- vien ie 't get - hew- it do bomen
fluusteren (b), een get/ce tied 't Is op 't
beden een ge/do tied (Obk), Wat ridt die
bus on eon getto tied (Db), Die kwam
trek ondor et eton, dat is eon gette tied
om to tommen (Nw), eon gettejurt (Db,
Dfo) 6. een buitengewone genegenheid
voor jets of iemand koesterend argens get
op wezen er in sterke mate van houden,
vooral van bep. eten en drinken: Ja, daonis
hij get op (Nbk), Ze is get op drop
(Dhau), Hi] is get op eon borne! (Ow); in
ontkenning: iets niet graag lusten, jets niet
zien zitten: It bin niet gek op 't gee! van
ei (Np), Niet dat ze zo get weren op et
zwaore wart (..) (vo), Ze bin get op
meteor ze zijn stapelverliefd op elkaar, ze
houden erg van elkaar: H was aonig get
op hour (j), ook m.b.t. tot kinderen: ze zijn
zeer op elkaar gesteld (Nbk), zo ook Die
meensten bin get op hour t!eintionder
(Nw, Obk) en ...get mit.. (Nbk, Sz), Die
haddo hour bie!ondal get praot zeer
enthousiast voor jets gemaakt (1) * Get is
!astj (Dho, Nbk, Spa), Borer drunken as
get (Dfo), Aj' get wooden wi/len tomp It
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je altiedin do kop an (Sz), Aj'gck wodden
komt etje in dc /cop an (Ma, Obk), ...komt
etjc in deplasso [het hoofd] an (Ow, b),
Ge/c, gek, gek, breck 'vi de tanner, uut do
be/c (Sz), Hoc malder hoe gekkcr (Np),
Hoe colder hoc gekker gezegd als een

ouder iemand nog gekke dingen doet, zich
enorm vermaakt enz. (Bdie, Dfo, Dho,
Nbk, Np, 01-NI)
gekaarm z. gekerm
gekaekel et [go'kc:kj] 1. hot kakelen van
kippen 2. het druk praten, vooral van
vrOuwen en meisjes
gekanstikken onbep. w. ['gckanstik] 1.
iemand de gek aansteken, met iemand do

gekatteld (spar.) Oak katteld (Nbk)
[ga'ka4t/... ] - gekarteld een hoc/ten sc/zero
mit cen ge/carte/dc be/c (Sz), een kattelde
raand (Nbk)
gekauw (spar.) et [ga'koM] 1. hot kauwen
in div. bet.
gekdoen (Nbk, Ld) onbep. w. ['gsgdü:n] 1.
gek, grappig doen, gekheid maken Hi)' was
zo an 't gekdoen, et leek haost niks moor
op ccv grappien (Ld), Hoof toch op to
gekdoen (Nbk)

gekef (Nbk) et [goket] 1. hot voortdurend
keffen
gekeperd bn.; attn. [go'kt:pt] 1. hot
gekeperd zijn eon gekeperd funtien (Ste),
gek steken Hi)' bet eon groot woord en kan gekcperd baand (14w)
et gekanstikken niet laotcn (Dfo), Hij dot gekeutel (Nbk, Mun, Ste) et [goIc&:t] 1.
niks aanders as gekanstikken (Ow), Ze gedoe van niks, met name hot niet
opschieten 't Steft niks year, et is mar wat
mocht graeg gekanstikken (Mun)
gckanstikker (Bu, Nbk, Np, Ste) Ook gekeutel (Mun, Nbk)
gekhied Oak gekiseide ( bet. 3: Ow), voor
gekanstikkerskaorte ( Ste: bet. 2) do; -s;
-tien ['gckansttk1/ ...] 1. iemand die een -heid z. -hied do; ...heden; ...hietien
ander vaak de gek aansteekt bY is eon grote ['gek(h)it/...hejd] 1. dwaasheid, onvergekanstikker (Np) 2. nieuwjaarskaart met stand Ze weten van gefchied niet wat ze
spotprent, soms erotiseh getint He/rn ok doen zulfen (Nbk) 2. jets dat zonder
gekanstikkers kregen ?(Nbk), Wat be'k wel denkwerk tot stand komt, zonder na te
denken gebeurt Die kiender rnoc'n mit die
es malfe gekanstik/cers votstuurd (Np)
gekanstikkcrig (Nbk, Ow, Wol) bn., bw.; ge/chied uutscheiden, dommiot kommen d'r
-or, -st ['gekansttkpx, ...korox] 1. op een ongefok/cen van (Dfo) 3. iets grappigs, één
wijze waarbij men met iemand de gek of meet mallotigheden Ac, dat is ge/c/i/ed
steekt Thy is watgekanstikkerig (Nbk), ccv je, balfwiezighied (Bu), Et was mar
gekanstilc/cerig antwoord geven (Ow), op ge/c/i/ed, mar hi)' was zo kwaod as eon
eon gekanstifckerige menicre overal wat op spinne (Nbk, Wol, Db), As hi)' icy keer
good op dreef is, is Tien en af ge/c/i/ed mit
an te marlcezi hebben (Wol)
gekanstikkerskaorte z. gekanstik/cer
him Nbk), Thy zit vol gekhied (Obk), Hi)'
gekaor (Mun, Np, Op, Spa) Ook gekoor bet aftied go/chied (El), We konnen vroeger
(El, Nbk, Ow, Sz) et [go'ko:ar/... o:o ... ] 1. as maegies con pro tte gek/led macken
het moeizaam nj den met een wagen of (Nw, Db), Hoof toch op mit die ge/chied,
fiets Et was me een gekoor daor dew" et zonder ge/chied (spot.), D'r moot wat
mu/le zaand ( El), Vroeger was It ccii heel gekhiedbi)'humor, gekheid is nodig op z'n
ge/ca or mit die kfcine boercwaegen ties tijd (Obk), Ze macken (wat) ge/chied ze
maken (wat) gekheid (Nbk, Spa, 01-Np,
(op)
gekar z. ge/car/c
Np), Go/chied macken dat is zion grootste
gekark Oak gekork (Obk), gekar (spot.) wi//c genoegen, plezier (01- Np), I/czee It
et [go'kar(a)k/... n ... / ...kar] 1. het moeizaam mar uutge/chiedvoor de grap, gekscherend
fietsen of rij den met eon wagen Watkon 't (Np), Et is mar ge/chied hot is niet serieus
vroeger een ge/cork wezen your de post as bedoeld, het is uit gekheid gezegd (Nbk,
hi)' aachteruut mos [nI. van do weg at, een Wol), (gien) ge/chied verdrcgen kunnen,
eind een zandweg in] (Obk), Mit zoe'n (niet) tegen gcfthied /cwinen (Nbk), (gien)
ge/c/i/ed hobben kunnen (Nbk), (niet) over
kerweigien bej' een biel ge/cark (01-N!)
gekarm (Nbk) Oak gekaarm (Nbk) et go/chied kunnen (Mun, Op), et mit go/chied
[go'ka)r()m] 1. het kermen, hot van pijn, besfaon er met humor op reageren, zich Cr
met grapjes vanaf maken (Nbk), zo ook
angst doordringend huilen
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alles mit eon gekheide beslaon (Ow) 4. in
glen gekhied goon geringe inspanning: It
Is glen gekhied her is niet niks, geen
kleinigheid (verspr.), Die kaortiesschricveri5e is vanmiddag glen gekhied ( Db), 1k
bob do twin mijd vandemiddag, mar dat
was glen gekhied ( El), Dat was een hide
put, dat was glen gokhied! (Np), ...fange
glen gekhied (Bu) * Alfe gekhied op eon
stokkicn (aig.), .../Stofckicn in do
braand/Golthied an do kaant (Dho), ABe
gekhied in eon deusion, want op eon
stokkien raffeft et of gozegd om te

Hi7 doe zo roer, bij raekte et gekkenhuus
in (Dfo), Et fiekt bier wof con gekkenhuus,
zo drok en remocrig is et bier (Diz, Nbk,

Wol, Nw) 2. toestand waarin het mal en/of
lawaaierig toegaat It Is daor ccii kompfeet
gekkenhuus (Dho) * D'r ]open moor
geklccn buten 't gekkenhuus as d'r in

(Pe-Dbl)

gekkenommer (Nbk, Np) ['gekonomç] gekkennummer
gekkepraot (spor.) do, et ['gckpro:ot] I.
gekkenpraat, ook opmerkingen die voor do
grap wordon gemaakt Dat is mar gokfcobenadrukken dat men niet op een afspraak praot, Jo (Nbk)
wenst terug to komen (Np), Gekhiod is gekkerd ['gck1t} - gekkerd
gckhied, mar vuur in do brook is oernst gekketroep (Nbk, Np) do ['gekotrup] 1.
kom, laten we nu weer serious vorder idioot gedoo, enorm gokke toestand
praton (Spa)
gekkewark (Nbk, Np) ['geko... ] - gekkengekiffel et [go'ktflJ 1. het kiffofen, z. work, vooral: onbegonnen work
aldaar Hoof toch op mit dat gekiffel! met gekkighied Voor -heid z. -hied do;
dat bokvechton, ruziën (Nt)
...heden ['gckaxhit] 1. gckkigheid Ze weten
gekilster (Nbk, Np) et [go'ktlstJ 1. gokijf, van gekk%bied niot war ze doen zullon
gokrakeel
(Nbk)
gekjaegen Ook gekjagen (WH) zw. ww.; gekkop (verspr. WS, Db, Dfo, El, Nbk,
onoverg.; gekjaogdo, her gokjaegd Ow) do; -pen; -pien ['gskop] 1. raar
['gckj€:gI ... ] 1. gokschoron en/of stooien, iomand die voortdurend boos is, buiton
olkaar voor do grap achterna zitton, spoels zinnon kan zijn, driftkop Wat toch eon

vochton Hi5 kan niks aanders as gekjaegcn
(Bdie), Vrooger waron we cen hoof an 'I
gekjagen (S pa), Et jonkvofk was aor1 an
't gokjaogen (El), Hoof loch op van
gekjaegen, 1k wor d'r zo muui van (Db),
Gekjaegen kan op ruzie uutdrien (Dhau),
Af' mit kionder gekjaegen, drit et vacke
op goelen wit (Obk)
gekjaegcr (Dfo) do; -s; -tien ['gekja:gfl 1.

iemand die graag stoelt, gekhoid maakt
gekjaegerig (Ste) bn.; -or; -st ['gckje:gpx,
...gorax] 1. graag gekheid makond, graag
willonde stoeion of spotten
gekjagen z. gekjaogen
gekkeboel (Nbk, Np, vo) do ['gckobul] 1.
idioot godoo, enorm gokke toestand At har
c/Ten stiekem mit do kastefciv praot: bij
mos d'r omme daonkcn, et mos glen
gekkeboef wooden, niet teveufc draank

(vo)
gekkehuus z. gekkenhuus
gekkenhuus Ook gekkehuus (spor.) et;
...huzon; ...husion ['g€kjjhys/geko...J I.
verouderdo aanduiding voor psychiatrisehe
inrichting Aj' vrocger naor Fi-anokor
mossen, gong Ic naor 'tgekkenhuus (Obk),

gckkop! Hi) staot direkt op do aachtorsto
hion en (Nw), Pas op, 't is eon raore
gekkop, hour! (Wol), ...een groto gekkop
(Nbk), War is dat kiond eon gokkop!

(01-NI) 2. iomand die overdroven druk is,
gok doet (Nbk)
gekkoppig (Ow) bn., bw.; -or, -at
[gekapox; aks. wissolt] 1. tot aanhoudend
ruziën geneigd, buiten zinnon door
booshoid
gekkoppighied (Ow) Voor -hoid z. -hied
de L'k...] 1. het tot voortdurend ruziën
goneigd zijn, boosheid, het buiton zinnen
zijn Mit die ruzie wusson zo van
gekkoppigbied niet wat zo dedon (Ow)
geklaeg (verspr.) et [go'kle:x] 1. her
voortdurend klagen of klachten uiten
gekiap et [go'klap] 1. hot klappend geluid,
hot gcknal e.d. (Nbk, Np) Mit Ni7Jaor is It
aftied eon hiof gekfap (Np) 2. hot
voortdurend applaudisseron 3. het voortdurend kiappon, slaan
gekleed (Op) [go'klt:tJ - gokleod (van
kleding die voldoet aan do norm voor oen
bijzondoro gologonheid) Th) badde eon
gokfeed pak an, on zi7 was in It fang (Op)
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gekicurd (verspr.) Oak k!eurd (Nbk, Np,
Obk) bn. [go'kL&:ortikL&:ort] 1. met &én of
meet kleuren ccii pracbtig klcurde vocgcl
(v), mooic kleurdc kaortcn (v), ccii
paantien mit klcurde pcpenrnmtics (b),
gckleurdc wangcn (Nbk) 2. met kleuren
bewerkt gcklcw-dcplactics (Nbk), gckleurd
glas (Nbk) 3. in d'rgcklcurd op staon (1)
geklipklap (Nbk, k: Ste) et [go'kltpklap] 1.
hot klipklappen of hot geluid daarvan Dan
hcur it in dc omtrck et gckiipklap van dc
duskcrs nI. bij het dorsen van boekweit (k:
Ste)
gekiodder (Dfo, Nbk) at [go'klod1] 1.
geklieder 2. hat moeizaam lopen op natte
grand, door madder
gekiof (Nbk, Ste) et [gaklof] 1. hat zwaar
sloffend lopen, hat lopen waarbij men
moeizaam en zwaar zn voeten verzet Et is
ccii heel gekiof om van dc icnc kaantc
naor de aandcrc kaantc van datnatte iaand
tc kommen (Ste)
gekiok (Nbk) [gokiok] - gekiok
gcklongel (Nbk) et [ga'kloijj] 1. het voortdurend klungelen 2. onhandig gedoe
gekloot (Nbk) - gekloot
gcklootvceg (Np) - gekloot, gezeur
gekiopt (Sz) bn.; attr. [ga'klopt] 1. (inzake
eikschillen) van de schors ontdaan door
kloppen geklopt ickcnhout
gekiots (Nbk) et [go'klots] 1. geklots,
klotsing
gekiunder (El, s: Bdie) et [ga'kL&nd] 1.
gerammel, lawaaierig geruk of gekiap Wat
is dat vcur gcklundcr bif dc dcurc (El)
gckluuf (verspr.) et [go'k... ] 1. hat kh,ven,
z. aldaar 2. het moejzaam vorderen van
werk (Ste) Wat ccxi gckluuf(Ste)
geknarp at [go'knar(o)p] 1. hot knarpen in
div. bet., z. aldaar Aj' wat ooldcr woddcn
kricj' soms gcknarp in dc gcwricbtcn
(Pe- Dbl)
gekneusd (Dfo, Np) Ook kneusd (Nbk)
bn.; attr. [gaknA:st] 1. gekneusd ccn
gekncusdc appcl (Dfo), ccii gckncusd ci
(Np)
gcknipt (verspr.) [go'kntpt], in argens
gcknijot vcur wczcn, en in Sommigc
mccnskcn willcn ailicnig gckni)it brood
bcbbcn knipbrood (Ow, Spa)
geknoci (verspr.) et [go'knuj] 1. het slecht
werken, knoeiwerk 2. gemors 3. geknoei in
de handel, met geld (Nbk)

gcknutscl (spar.) - geknutsel
gekommandeer z. gckommcdccr
gekommedccr (Db, Dhau, Nbk, Np, Spa)
Oak gekommandeer (spor.) et [gakomo
'di:or/...koman...] 1. het op irritante wijze
anderen opdracht tot iets geven Hou toch
op mit jc gckommedccr (Spa), HIy moct
zien bck holen mit zicn gckommandccr
(Sz)
gekommittccrde z. kommittccrde
gekoor (Db, Nbk) et [go'ko:or] 1. hat
vaortdurend moeten overgeven 2. z. gckaor
gekork z gckark
gekostumeerd (Nbk) bn. 1. gekostumeerd
ccii gckostumccrdc vocthaiwcdstricd(Nbk)
gekrabbel (Dfo, Nbk) [..bl] - gekrabbel,
oak: her met inspanning tuinwerkzaamheden klaar krijgen
gckraek et [gokre:k] 1. het krackcn in
meerdere betekenissen, vooral: het krakend
kiln ken
gekrakccl z. krakecl
gckras (Nbk) - gekras
gekrih z. gckribbc
gekribbe (Nbk) Oak gekrib (Nbk, Np) et
[go'kribo/...krtp] 1. geruzie, gekrakeel
gekriebel Oak gekriewel (bet. 1: Db) et
[go'krib/... kriw] 1. gekriebel (inzake
gevoel) 2. hot kriebelend schrijven, wat
door te kriebelen is geschreven
gckriewel z. gckricbc/
gekruld (Nbk, Np) bn. [ga'krAlt] 1.
voorzien van één of meer kmllen ccii
mooic, gckruldc bond met krullend haar
(Np)
gekrummcl at [gokrAmj] i. het kruimelen
2. het moeizaam verdienen of sparen van
geld (Nbk) Wat was 't in die tied ten
gckrummci om ccii bctien rond tc kommcn
(Nbk) 3. het met apsohieten met iets, met
name van werk 't Is aided ctzcldc
gckrumnnci (Nbk, Ld) 4. het voortdurend
ziekelijk zijn (Db, Nbk) 't Is mij ccii
gcknimmci, thy wxl mar nict opknappen
(Db)
gekruust z. kruust
gckschcrend (spar.) bn., bw. [gek'skcopt,
oak 'g...] 1. op gekscherende wijze Dat zee
ilcgckschcrcndvoor do grap, met met een
serieuze bedoeling (Nw)
gckswiclig (Db, b: Im, p) bn., bw.; -or, -st
[gsk'swilox] 1. gekscherend
gckutkam (Nbk) at [go'khtkam] 1. hot
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gekwakkel - geld
muggoziften, hot voortdurend over jets
doorzeuren
gekwakkel (Dfo, Nbk) et [ga'kwakjj 1. bet
voortdurend sukkolen door zjekte
gekwebbel (8db, Nbk) et [ga'kwebfl 1.
druk gopraat
gekwedder (Dfo) et [go'kwsdç} 1.
gokwebbel, gekakol, vooral van moisjes
gel I (Np) [gel], in Dat is glen gel dat
goldt njct (Np)
gel II (Dhau) Oak gael (Mun) bn.
[gcl/ ... c:... 1 1. onbevrucht, van ten ci
(Dhau) Pt Wercn allcmaolc gel/c eier van It
meitied (Dhau) 2. beg, van eon float
(Mun) een gaele neute (Mun) 3. z. gil
gelach - gelach
gelaeden (Nbk) [go'lc:d4] - geladen: van
vuurwapen
gelaep et [g'ls:p} 1. hot laepen, z. aldaar;
o.m. bet traag scheppen met eon tepel: Wat
een gelaep mit et eten van die kiender
(Dfo)
gelag et Igolax] 1. vortering in openbare
gelogenhoid et gelag betae/e,z Jim moe'n
waachten, want J moet et gelag nog
betaelen (Db), Wie zal 't gelag betaclen
vanaovend?(Djz), Die jongen betae/den Pt
gelag vew-mc(8u), Mit koop en verkoop
mos de verkoper vroeger et gelag bctaelen
d.w.z. op eon alkoholjscho drank trakteren
(Sz), As iene een koe verkocht had, gafbi5
wat geld in gelag een soort fooj om i.v.m.
do vorkoop jets te drinken (Ste), vandaar
Hierhej'een gulden in gelag (Ste), en (bij
hot overeonkomon van eon koop voor bijv.
f 100,-:) Gee? mar [99,-, dan hej' ecn
gulden in ge/ag nl. am zichzelf op koffie to
trakteren e.d. (Ste), AJ' vroeger een stok
of wat koenen verkochten, gaf Ic a/gauw
12,50 in gelag (Ste), een gulden in 'tgelag
betae/en een gulden botalen, ni. als men in
een herberg niets dronk maar toch een
stoel bezet hjeld (Ld), Hiy bet de fiet
uuthaeld, mar bij lat een aander et gelag
laat eon ander ervoor opdraaien (Obk),
(li/Ilk) mit de klompen in It gelag kommen
lolijk to pas komen, zjch onhandjg on lamp
gedragen en/of (zich) in eon lastigo of
onpbozierige situatie (doon) gorakon,
gozogd bijv. bij eon gedwongen huwolijk
(Bu, El, Ld, Nbk, Nt, Op:) Hi7 ilapte al/es
d'j- ant, hij kwam mit de klompen in It
gelag (Ld), Mit die veurije koe bin 'k

aorig mit de klompen in Pt gelag kommen
slecht to pas gekomen (Nt) 2. in een had
ge/ag eon hard gelag
gelagkaemer Oak gelagkamer (WI!) gelagkamer, ook: do aanwezige personon
daarin, vgl. Dc bide gelagkacmcr was in
opstaand en dejonge wit Hoomstcrzwaog
mos op etlaestmarbaostimaeken datbij
votkwam (vo)
gelagkamer z. ge/agkacmer
gelakt z. /akt
gelammenteer z. gelammeteer
gelammeteer (Dfo) Oak gelammenteer
(Dhau) et [galam't:or/...ai .... amn...] 1.
hot voortdurend klagon, zeuron Dat is me
toch ok een gelammeteer daor biy die
nieensken (Dfo)
gelang [go'1ai], in al naor gelang naar
gelang, afhankelijk van: Al naor gelang
da'k tied hebbe, zal ik Pt wark ofinaeken
(Pe-Dbl), Al naor gelang d'r verlet van is
naar gelang er behoefto aan is (Dho), Al
naor gelang de jaoren is d'r hid wat
veraanderd in cons döip (Obk), Al naor
gelang hoe veer as Pt is! (Ma), Al naor
gelang et weer is, gaon we fietsen (Nw),
Al naor gelang or weer goed is, gaot de
wedstried dear (Diz), oak naor gelang
(Dfo, Nbk, I): Naor gelang gong 't nog we]
aorig goed (Dfo), Ieder mos, naor gelang
zien inicommen, bijdregen (I), al naor
gelang van (Ow): Al naor gelang van et
pro/let meet iy betaelen (Ow)
gelant I (verspr.) Ook ga/ant (spor.) do;
- en; -ion [go'lant/galant] 1. oude bonaming voor vrijer (echtor minder gemeenzaam) Daor bej' hear ok mit de gelant!
(Dhau), 1k zie wel, I bet de gelant ok
tbuus (01-NI), 1k vcrwaachte de gelant op
zundagaovend (Bdie), 1k kriege de gelant
vanao vend (Np)
gelant II (Bu, Nbk) Oak ga/ant (Nbk) bn.,
bw.; -or, -st [g'lant/ga'l...] 1. galant,
hoffelijk (togenovor vrouwon, soms ook in
het algemeen) Hij dot de deure veur cons
eupen, wat is hij gelant, met! (Bu), Ze bin
met zo gelant (Nbk)
gelaoten (Nbk, 1) bn.; -or [g'lxoti7] 1.
berustend et ge/aoten over je benne
kommen laoten (Nbk), et ge/a oten
o[waachten (I)
geld et; -en (bet. 2) [g€lt] I. geld: hot
bekende botaalmiddol Hej' wel geld bije?
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geld - geld

(Nbk), Ft brocht niet vile geld op (1), Hi]
bet niet yule geld om banen heeft s leehts
weinig geld tot z'n besehikking, heeft
weinig finaneiële mimte (Nbk, Ste), Geld
hef nook genoeg (Np), MY bet geld zat
(Bdie), Ze bebben geld mar zat in mime
mate (Dho, Ste), geld slaon, pepieren gel4
kontant geld, Hein geld, grof geld veel
geld: argens grof geld mit verdienen, an
geld in geld, in geld in geld: 1k bob et
liever in geld (Nbk), Et verliezen van een
kiend is niet in geld uut to drokken (vo,
Nbk), Geld was d'r niet om moor to leren
as dat hi] Van 2/en belt leerd hadde (j),
Wat een blaozerie! Glen geld in de buse
mar wel opscheppen (Dhau), temin geld
to min geld ofvraogen te weinig geld
vragen als je jets verkoopt (Ste), tevule...,
zwat.., wit.., geld lien en, . .beleggen,
Die
bieden, . . .geven, ... verdieneff
mocnsken verdienen een protte gold ze
doen mar wat ze willen (Db), een dik stok
geld verdienen (El), Dan komt d'r ok geld
in 't laegien wordt er geld verdiend (J), Ze
verdienen geld as waeterze verdienen veel
geld (Nbk), argens geld in stikken, argens
geld uut haelen, ...uut slaon, in et geld
ommeslaon kwistig omgaan met veel geld
(Nbk, j, b): (..) waor hi] ommeraek in 't
geld ommesleug en or verdee in een leven
van overdaod (b), Hi] kan niet mit geld
0mm ega on hij geeft z'n geld veel to
gemakkelijk uit (Nbk), Ft kost geld het
kost geld, ook: het is niet goedkoop, '1
Kost ban en vol geld, om geld vraogen, om
geld verlegen wezen, ...zitten, iene geld uut
de buse [zak] kloppen, Dat is geld weerd,
geld as waeter hebben, et geld (niet) veur
et opscheppen he/then, bulken van et geld,
geld in or waeter gooien in mime mate
verkwisten, Je kun je geld krek liekegoed
in 't waetergooien het is weggegooid geld,
je hebt or niets aan, geld bi] de bult
hebben, ...kriegen over veel geldmiddelen
beschikken, veel geld krijgen, zo ook ...bi]
de vleet.. (Db, Nbk), ...bi] de bonken
(Wol), geld bi] de vis kontante betaling
(Db, Ld, Nbk, Obk), Th3i bast van ? geld
hij heeft veel geld (Ld, Nbk), Thi smoort
in Ft geld id. (Nbk), Geld over de balke
smieten geld verkwisten (Nbk, Spa),
..gooien (Nbk), good geld naor kwaod
geld gooien geld aan jets uitgeven waar

later toch iets nieuws voor in de plaats
moot komen, bijv. een oud huis repareren
terwijl men een tijdje later toch een nieuw
last bouwen (Obk, Wol), geld uitgeven aan
een niet nuttig of zelfs schadelijk doel
(Dfo, Ow), de doom op et geld bolen
zorgen dat men niet of nauwelijks uitgeeft
(Op), 't Is tegenwoordig alles mit geld
ofmaekt alles draait om het geld, alleen
wat voor geld gebeurt is belangrijk (Dhau),
't Is altied mit geld ofmaakt or kan niks
zijn of er komt geld aan to pas (Spa), 't Is
niet mit geld ofmaakt geld alléén is lang
niet altijd voldoende (Obk, Spa), Om geld
dn7jt de bide wereld (Mun, Nbk), Ft Geld
is altied op (El), Ft geld gruuit je niet op
'e rogge, Geld ht nict veur Ft oppakken
men moot zuinig zijn (Spa), ...niet veur Ft
opraepen id. (spor.), As et schio mit geld
mar kwam (Np, Nbk), As et sehio mit geld
mar ankomp! (Ste), zo ook Ft scbio mit
geld wil mar niet kommen (Nbk), Ft geld
wodt dFr mit de kroje unbroebt ze verdienen
daar erg veel (Up), zo ook Ft geld wodt d'r
daor wit de schoppe in steuken (Op), Ft
geld het hour in de maclit haarIhun zucht
naar geld overheerst al het andere, le kun
op geld schellen, mar ic kun d'r niet
zonder(Mun), Veurgelden goeie woorden
kuj' eon boel daon kriegen (Bu, Np, Obk),
een boel to koop (01-NI), Veur geld
lat hi] de duvel daansen voor geld doet hij
alles (Bu), zo ook Veur geld wil hi] 2/en
ziel we] an de duvel verkopen (Ld) 2.
vermogen in geld, geldmiddelen (gien)
geld hebben (niet) over flunk wat
financiële middelen beschikken: Omke had
geld bad, on zo leefden ze mooi wat deur
(j), we] geld hebben veel geld bezitten (j),
Die penningmeester beheert de golden van
de voriening good (Obk), Ze waeren al
hour gelden nodig om de kosten to
betaelen (Pe-Dbl), Zegongen beurgelden
beleggen in vaastgoed (Pe- Dbl), Th
golden wo 'ii your een good doe] bruukt
(Dfo), lone om zien of hour geld trouwen,
Ze willen geld bi] geld hebben trouwen of
doen trouwen met iemand die ook over
veel geld besehikt (Nw), van zien geld
loven (Nbk), etgeldnatmaeken verkwisten
door overmatig drankgebruik (Np) 3. eon
zeker bedrag aan geld Kick, bier hej'je
geld weerommo, 1k leut him die koe veur
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geldautomaat - Gelders
dat geld verkocht hem the koe voor dat ook maar in beperkte mate uitgeven (Ste),
bedrag (Ma), halfgeld, et vol/c geld, veur Geld maekt een hod goed met geld kunje
con betien geld voor een gering bedrag Ci), het niet akseptabele vaak doen aksepteren,
veur glen geld, yew- glen geld ter wereld het onjuiste doen vergeten (Np), Geld en
(Nbk), ook .Jn de wereld id. (Nbk, Nw): goed Is eb en vloed het kan verkeren
Veur glen geld In de wereld wo 'k dat doen inzake geld en bezittingen (Op), low moe'n
al zou ik er nog zoveel voor krijgen, 1k niet om et geld trouwen, zee 't oolde
zou het niet doen (Nw), Je geld of je meens, mar or d'r ok niet omme laotcn (s:
]even /, iene veur geld en mode woorden Wol)
ommekopen (Obk), Ft Is too/i glen geld' geldautomaat (spor.) - geldautomaat
het is niet duur voor die prijs, eier yew--geldbakkien - geldbakje
zien geld kiezen (Op), yew- etzelde geld geldblikklcn U) et; ..blikkies ['geldbltkin]
net zo goed andersom: Veur etzelde geld 1. blikken doosje, busje om geld mee op te
hadden w:J dat ongelok had en zlj niet halen Dc twie manluden staon op 'e stoepe
(Nbk) * Die veule geld bet, kan cen hoop en bolen de meensken rammelende et
kopen (Bu), Geld stlnkt nle4 Geld stlnkt! gcldbhicklen onder de neuze (j)
(Dhau), Tied is geld, Geld (allien%) maekt geldboete - geldboete
niet gelokki (Bdie, Db, Nw, Op), ..niet geldbriefien (Obk) et; ...briefies ['g...} i.
(altied) gelukkjg (Spa, Sz), Geld brengt briefje van de zuivelfabriek aan de beer
(altied) gien gelok (Dho, Ld, Np, Nt), vaak met daarop de afrekening van de melk en
gevolgd door ..niar 't is makkelik aj't de geleverde produkten (met de melkhebben (Nbk, Op), Geld mackt niet bussen meegedaan die terug naar de boer
gelokklg, ok niet ongelokki (Nt), Glen gingen; veelal eenmaal in de veertien
geld, (en) ok glen zorgen (Db, Dfo, Dho, dagen)
Dhau, Np, Ow), Geld is mal goed mensen geldbudel z. geldbuul
zijn voor geld tot rare dingen in staat geidhule z. geldbuul
(Dho), zo ook Geld is rear goed (Diz, geldbusse (spor.) - geldbus
Nbk), Geld maekt et meensdom bliend geldbuul (OS, verspr. WS) Ook geldbu dci
(Obk), Aj'geldhebben doej' wonderen, aft (Spa), geidhule (DIa, Nt, 01-NI, Spa, Sz)
nietbebben is 't donderen (Dhau, Diz, El, de; ...bulen; -tien ['geldbyl/...bydi/...bylo]
Nbk, Nt, Op, Ow, Spa, Sz), Geld (wat 1. geldzak, geldbeurs Th3 bet een diicke
stom is), maekt recht wat krom is (spor, geldbuul (Np), de geldbuul in de karke het
El), Geld wodt d'r mit de scheppe inbrocbt, kerkzakje (Nw) 2. iemand die veel geld
en 't gaot d'r mlt de kroje weer uut (Db), heeft en veelal: die daarbij nog steeds meer
Geld is malckelik, mar gien bond wil 't wil hebben, gierig is (Nw, Obk, Ste) It Is
vreten (Bdie, Dho), zo ook Geld? D'r is mjy een geldbuul, beur! (Nw), een dllcke
glen bond die 't vreten wil, mar toch moej't geldbuul (Obk) * Dc geldbuul bangt noolt
bruken (Nbk), Geld wllgien aarmoede zien gien bonderd jaor veur dezelde deure het
voor een arm familjelid schaamt men zich kan verkeren wat iemands financiele
nogal eens (Dho, Obk), ook gezegd van situatie betreft (Ld)
mensen die alles willen kopen zodra ze geldduvel - geldduivel: geldwolf
maar geld hebben (Dho), Geld is de ziel geldelik bn. ['geldbk] 1. op geld
van de negosle van de handel (Bu, Op), betrekking hebbende As leder now zien
-..en de zenuw van de oorlog (Op), Geld zelde krlete weer anzegt en de geldellke
verzoent de arbeid (Nw), Aj'lene an '(geld bezwaoren opnuumt (.) de (on)kosten,
kommen, koj'm an 't geweten raak j hem ook: de flnanciele risiko's (p)
(Ow), Geld speult glen rol de uitgave Gelderlaand ['gsldlã:nt] - Gelderland
wordt gedaan ongeacht het bedrag (provincie)
(Pe-Dbl), Geld, ha'k et mar in een Gelderlaander (vo) ['g...dç] - Geldersman
bescbeten doeklen ik zou er veel voor over Gelders I et ['gcld1s] 1. de Gelderse taal
hebben als ik geld kon krijgen (Mun, Gelders II bn. 1. uit Gelderland, m.bt.
Nbk), Vaast geld, vaaste aannoedc in geval Gelderland Ge/dcrse wost (Op), Gelderse
van een vast, niet zo hoog salaris kan men kost maaltijd van bruine bonen en
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geidgebrek - geleerd
aardappelen door eikaar (Np), ccii Gelderse bebben in geidnood zitten (Bu), altijd
roze Gelderse roos (fp), ccii Gelderse koe zorgen over z'n weinige geld hebben (Obk)
geit (Db, Dfo, Ld, Nbk, Np): UutNunspeet geldpoede (Dhau, El, Nbk) de; -n; -gien
kwammen vroeger ieksch elders; dan ['gsltpudo] 1. soort geldbeurs: zakje (van
nainmen ze de geit mit, die nuwndcn ze stof) waarin men geld bewaart
hier de Gelderse koe (Dfo), Iekschdllers geldpong z. ge/dponge
hadden a/tied een Gelderse koe biy bear geldponge (Db, Diz, Mun, Nw, Op, 01-NI,
(Ld), Gelders hoolt van de schors ontdaan Spa) Oak geldpong (Nbk, Ow) de; -n;
jong eikehout, in bosjes verkocht (Db, Dfo, -ien, -egien ['gcltpoij()] 1. zakje waarin
Dhau, Np, Obk, Op. Pe-Dbl), (zeifst.) de men geld bewaart, geldbeurs
Geldersen eikschillers (Bu) 2. uit de geidsehieter - geldschieter
geldstaepel (I) - geldstapel
Gelderse taal Dat is Gefders(Nbk)
geidgebrek - geidgebrek
geldstok Oak geidsiuk (WH) - geldstuk
geldstrikkies (verspr. WS, El, Nbk, Obk)
geidgever (spar.) - geidgever
my. ['geltstrikis] 1. zaken die men niet
geldhaandel (spar.) - geidhandel
geidhonger (Obk, Up) de ['g...] 1. echt nodig heeft en waarvoor men wel veel
of teveel betaalt Die ny/onkousen bin
geldzucht an de geldhonger /icden (Up)
ge/dstrikkics (Obk), Ge/dstrikkies bin de
geidhure (01-NI, Op) - geldhuur
geldig bn. ['g€ldox] I. geldig: van regels, centen nict weerd (Np), Nee kien4 dat
betaalbewijzen, argumenten, redeneringen spu/ is veu/ te duur, dat bin allemao/e mar
Hoc lange is disse po/is ge/dig? (Wal), Die ge/dstrikkies (Sz)
bonnen bin met meer geldig (Nt), Die geldstroom (v, 1) de; ...stromen; -pien
postzegels bin met meer geldig (Nbk), Hoe ['g...] 1. flinke hoeveelheid geld die voor
lange zo/ dat geldig wezen? hoe lang zou een projekt aangewend moet warden, oak
dat geldig zijn, hoe lang zou dat gelden van stmkturele gelden die benodigd zijn
(Mun, Nbk), ccii geldig bewies, een geldig Nee, mit die S. zit et wel snor; on mit de
doe/punt, cen ge/dige beslissung, (bij het gc/dstroom ok nI in dit geval: voor de
spel tikkertieir.) Dv /este tik is geldig geldt aanleg van een drafbaan (v)
in die zin dat degene die getikt is, flu zeif geldstuk z. ge/dstok
iemand moet tikken (Np) 2. prijzig (Dhau, geldtellen - geldtellen
Bu, Dho, Ld, Np, Op, Ow, Spa) Die jurk geldtrommel (1) - geldtrommel
koop ik met, ze is miy te geldig (Spa), An geldvergriemeri'je (Nbk) [g€ltfbgri:mo
de mark bin de biggen nog wel geldig 'rijo] - geldverspilling
(Ow), Dv appe/s bin van 't jaor aorig geldversmieten (b) onbep. w. [g... ] 1. geld
verspillen, veel te royaal met geld omgaan
geldig (Ld)
geldighied (verspr.) Voor -heid z. -hied * Nuum et gc/dversmieten (b)
geldverspilling (I) - geldverspilling
[geldoxhit] 1. geldigheid
geldkiste de; -n; ...kissien ['g...] 1. kist geidwinning (Obk, Spa) - geldwinning:
het (flunk) winnen van geld Dc 06 ti//cwaarin men geld bewaart
geldkoorts (Obk) de ['g...] 1. zucht naar foon/ijnen, dat is een gc/dwinning! ( Spa)
geidwoif - geldwolf
geld
geldzak (ba) de; -ken; -kien [gcltsak] 1.
geldkraene (I) - geldkraan
geldkwestie (1) - geldkwestie 7 Is yen zak am geld in te bewaren Hij hadde
geldkwestic de vraag is of er geld voor is dattig jaor ondcrvienthg en yen volle
(1)
ge/dzak (ba)
geldlaegien - kleine geldlade
geldzorg de; -en ['g...] I. (meestal mv)
geldliening de; -s; ...lieninkien I. geldzorg gc/dzorgen hebben
geidlening In vroeger tieden wodde d'r we/ geldzucht de 1. geldzucht
botter, zaod of schinke geven year een geldzuvering (vo) - geldzuivering
ge/d/icning, dat was in 't p/ak van rente geleerd bn., bw.; -er, -st [ga'Iut] 1.
(bn.) over zeer veel kennis beschikkend,
(Obk)
geidnood - geidnood
met name uit boeken, meestal m.b.t.
geldpiene (Bu, Obk) [g... J, in ge/dpiene wetenschappelijke kennis Div man was
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geleerde - gelegen
biozundor go/cord in eon protte dingen
(Dhau), Dc moestor is geleerd (El), Die
vent is wo/ zo go/cord! (Spa), Et is can
go/cerdo knaop (Diz), Hij was zo go/cord,
bij wol zion banon d'r niet cm smenj
mac/con (Dfo) 2. van geleerdheid,
wetenschappelijke kennis blijkgevend,
vandaar ook: ingewikkeld, moeilijk te
volgen doordat men over te weinig
achtergrondkennis beschikt Die lazing
snapto ik niet vu/c van, dat was mi to
ge/cord (Sz), Dat wodt mi ge/cord gonoog
(Ste), zo ook 't Is do baste flog go/cord
gonoog het is erg ingewikkeld (Nt), Die
man is mij to ge/cord (Dhau), geleerde
boo/con geleerde boeken (die daarmee
vaak als moeilijk en verheven worden
beschouwd), gc/oord praoten op geleerde,
verheven en ingewikkelde wijze: Ichoeven
niot zo goleerd te praoten, doe mar go wo on
(Obk), B/iode wezen, is dat /efler eten of
eon boo] geleerde dingon woten? (ba),
Now, now, wat bogunnon Jow geloord to
kiokon (01-11I), 'n Hie] di/cbook, datston
go/cord (b) 3. teveel moeite kostend,
ongewoon en daarmee lastig (Nw) Stric/cic
de /aokens old Nee, dat is mij to go/cord
(Nw) * Hoc go/corder, hoe vorkeerdor! des
te vervelender, gemener (Np), Jonggoleord
[hebbend] is oo/dgodaon (Op)
geleerde de; -n [go'h:ord} 1. geleerde Hi7
had eon groto ge/corde wooden kund (ba)
geleerdhied Voor -held z. -hied de;
...heden (bet. 2, 3); ...hietien Iga'lt:arthit]
1. uitgebreide wetenschappelijke kennis
Ge/cord/jiod komt Jo zo mar niet anwion
(Nbk), Vromde woordon bruken is nog
a/tied gion to/con van go/oerdhiod(Op), 't Is
ion on a/go/oerdhiodbij die man (Wol) 2.
bep. geleerde kennis, de geleerde zaken
waarvan men kennis draagt, ingewikkelde
materie voor het begrijpen waarvan veel
achtergrondkennis vereist is Die geleerdhied gong mij bovon do potte (Pe-Dbl),
I/c mag we/ over moons/con mit wat
ge/oordhoid an dc rogge (Mun) 3. één of
meer personen, zaken die geleerdheid,
wetenschappelijke kennis uitstralen 't Is
al/omaole ge/eordhiod vanda ego- do- dag
(Np), Die ]opt mit go/oordhicd in do tasso
met boeken, ingewikkelde papieren e.d.
(Diz), Do geloerdhiod aft moorstal in do
tasso lett. mb.t. boeken, tijdschriften etc.,

fig. in de zin dat men niet alle kennis
paraat heeft, heeft bestudeerd (Ow), (van
een persoon) It Is can he/c ge/oordbiod
(Dho), zo ook Wat 'ii go/oerdbied is dat,
die man (Nw), ook gezegd als iemand
veel moeilijke woorden gebmikt: Wat 'ii
go/oordbiod (Nw), Do goleordhiod zegt dat
ot zo is de huisarts, een professor, de
geleerden etc. (Bdie), zo ook Dat zag io
now we/, mar volgens de go/eerdhied is at
tocb aandors (Bdie)
geleerdighied (verspr. OS, spor. WS) Voor
-heid z. -hied de; ...heden [g'la:oçdoxhitJ
1. (vaak enigszins negatief) door studio
verkregen kennis, het zich geleerd
voordoen, boeken en geschriften met
geleerde of geleerd aandoende kennis,
geleerde zaken 't Is mit him a//emao/e
go/cerdighied (Ma), Al die geleordighiod,
daor schioton ze ni/cs mit op, an et wark!
(Nbk), D'r komt ni/cs goods van die
golcerthgbiod (Np), Hij is mit a/ zion
ge/cord%hiod nog niet you/c wiedor
kommen (Dfo), Die go/oordigbiod van him
bob ik op con piepvo/ wantrouw ik, ook:
sla ik niet hoog aan (El), MY is oienwies
van go/eerdigbiod (Bdie)
gelegen bn. [go'h:gj]} 1. in het landschap
liggend, gesitueerd Dat huus is daor mooi
gelegen (Nbk), Dat /aand is gounsti
golcgcn (Op), Zo is 't mar gelegen zo zit
het, dat is de situatie (b) 2. belang hebbend
bij, betrekking hebbend tot (van personen),
in d'r is him/hour niet vu/o an gelegen hij
heeft er weinig mee te maken, zo ook &, is
him/hour ni/cs an gelegen hot gaat
hem/haar/hen niets aan, zo ook D'r /iitJe
ni/cs an gelegen je hebt er niks mee te
maken (Dfo, Nt, Nbk, Ste), Et ga ot Jo ni/cs
an gelegen Id. (Nw), Daor /igt me (o/c)
ni/cs an gelegen 1k heb er niets mee to
maken, 1k maak me er dan ook niet druk
om (Dho, Ow, Diz), Jo argens wat an
gelegen liggen /aoton zich ergens om
bekommeren, zich het lot van iemand of
iets aantrekken, zich ergens in positieve
An mee inlaten (Db, Dhau, El, Mun, Nbk,
Np, Obk, Spa): Doe F. en J ziok woren,
bet do hiolo buurt him ni/cs gelegen l%gon
/aoten an hour(Db), Iomoo'nJe wat meer
an eon aandor gelegen /iggon /aoton
(Dhau), Die moons/con laoton hour nargons
wat an go/ogon /iggon (Np), AJ'Jo d'r ni/cs
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gelegenhied - gelegenhied

an gelegen liggen laoten, dat kan ok niot
(Nbk), ook 1k laote niks an bum gelegen
liggon ik trek me niks van hem aan, ik
bemoei me niet met hem (Bdie), zo ook Jo
dr niks an gelegen laoten (Hu, Ma, Obk,
Sz): As gienienc him d'r wat an gelegen
laoten wil, gaot or verkeerd (Obk), Th3f lat
him d'r niks an gelegen (Ma), ook Jo d'r
om gelegen laoten (Op): Die man hot 'm
nooit wat om zion kiend gelegen laoten
(Op), D'r is him/hour veul an gelegen, zo
ook ...nogal wat an gelegen e.d.: van groot
belang zijn voor 3. geschikt in een relevant
opzicht gelegen kommen passen, schikken:
Dat baontion komt him mooi gelegen
(Dfo), Ikkwam niet gelegen kennelijk niet
op een moment dat het goed uitkwam
(Np), 't Kwarn Jo zekor war min gelegen op
een minder geschikt moment (van iemands
komst, maar bijv. ook inzake een
onverwachte financiele uitgave) (Nbk), 1k
wou do volgonde woke wel ten dag te
gasto koemen, mar ik weet niet of '1
gelegen komt of het schikt (Sz), Et komt
op 't ogonblik niet (best) gelegen, want ik
bin an 't schoonmaekon (Nt, Dhau), 't
Komt me vanmiddag niet best gelegen om
mit to gaon (Pe-Dbl), .Thn kommen
vanaovend met gelegen (Wol), Die aovend
zol mij we] go!egen kommen (Op), 't
Komt me van da ego niet zo gelegen wit
(Ld), Et moot Jo ok mar gelegen kommen
het meet ook maar passen in je plannen,
aktiviteiten (Np), niks gelegen wezen an
niet om zich mee in te laten, niets
voorstellen, nI. omdat de persoon in
kwestie zijn financiele middelen verkwist,
een slecht leven leidt of zich op andere
wijze door negatieve gedragingen
kenmerkt: Die vent is niks an gelogen
(aig., Ma), Die vent is met vuleangelegen
t is een vent van niks, een losbol die nooit
een cent op zak heeft en dat is ook aan
hem te zien (Np), Die meld Lc eon ochte
sloddervos, daor is niks an gelegen (Sz),
Die Jongkerel is niks an gelegen, hij zit
altied wat bij huus omme to hangen (Obk)
gelegenhied Voor -heid z. -hied de;
...heden; ...hietien [...l ... ] 1. geschikte
omstandigheden, geschikt
tijdstip en
situatie bij eon volgende gelegenhied, bi
eon aandere gelegenhied e.d., con znooic
gelegenhied, eon slechte..., eon pracht%e...

e.d., bij do oorste de beste gelegenhied,
biy gelegenhied, bi5 gelegenhied vair Bi
gelegenhied van et opni in gebruuk
nemen van do Berkoper karke nao do
restauraosie (b), Do gelegonhied is d'r de
mogelijkheid, de
kans is er: Do
gelegenbied is d'r om wat to bruken (Dfo),
om to daansen, zo ook D'r is gelegenhied
om to daansen e.d., (D'r is) gelegenhied
(Urn) te fielseteren (Spa, Nbk), ten
bungalow mit gelegonbied ow to wasken
(Nbk), D'ris (gion)gelegenbied vourhet is
(niet) mogelijk, (do) gelegenhied bobbeir.
N. bet gien gelegenhied bad ow an do man
to kommen, ze mos altied warken (Db), 1k
had gien gelegenhied om et him even to
vertellon (Nbk), Doe 'kin do stad was, ha 'k
mooi do gelegenhied Urn naor mien tante to
gaon (Dhau), do gelegenhied ofwaachten
(Wol), do gelegenhied dot him your (Mun,
Nbk), in de gelegenhied wezeiT. Jo moe'n
d'r now van prouiteren, it bin now in do
ge!egenhied (El), in do gelegenhied stollen
(Nbk), dogolegenhiodgriepen (Nbk, Dho):
As do gelegenhied d'r is, mooJ'rn griepen
(Dho), do golegonhiod angriopen (Nbk), do
gelegenhied kriegon: Doe kreeg hij do
gelegonbied om Zion oolde beroop weer op
to nomen (Sz), Zo gauw Wi)' do
gelegenhied zion, kommen we (Bdie), do
gelegenhied waornemen (Obk): As die
zaeke uutverkoop hoolt, mooJ' do
golegonheid waornemen (Obk), ieno (do)
gelegenhied geven de kans geven, de
mogelijkheid geven, in staat stellen: Zo
gavvon him even gelegenhied om naor
huus to bellen (Nbk), We zullen him toch
do golegenbied mar geven om Zion studio
of to maeken (Diz), Die gelegenhied moeJ'
niet gaon laoten die kans, mogelijkheid
meet je je niet laten ontglippen (Ow), zo
ook Die gelogonbied laot ik me niet
ontnexnon (Spa), Dan Demon do meonsken
do gelegenhied om wat to winkelon (I) 2.
feestelijke bijeenkomst, feestelijke
uitvoering (Db, Dho, Dhau, El, Nw, Obk)
Vroogor was Cr vaeko nao eon gelegenhied
daansen (Obk), Wi)' gaon morgen naor eon
go/og en bled van do buurt (Db) 3.
mogelijkheid wat de ruimte betreft
Wannoor we feesten wi/Ion, hebbon we
cigcniik gion gooio gelegenhied om
binnon to doon (Bu) 4. horecabedrijf e.d.
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gelegcnhiedsricmpien - geleuf
Dat feast wodde ho/en in de gelegenhied
b15 J.G. (Db), Dat is ten geschikte
geiegenhied (Nbk), Wat bebben ze now
can moo/c gelegenhied year zokke [cs/es
(01-Ni), Missehien kun we dommiet in can
gelegenhied we) wat eten en drinken (Mun)
5. reisgelegenheid Hef daor we] een
gelegenhied om naor Assen te kommen .
mit c/a cerste gelegenhied (Nbk), de laeste
gelegenbied (Nbk), op eien gelegenhied

6. feestelijke of (mill of meet) plechtige
gelegenheid bij zok/ce gelegenbeden, Bij
dat soort gelegenh eden wodde at
Stel/lngwar!s met zo botte vaelcc bruu/ct
(b), can plechtige gelegenhied (Nbk), tar
gelegenhied van * Do galegenbeid mae/ct
de diet (Sun-0t)
gelegenhiedsriempien (1) at; ..siempies
[.Jl ... ] 1. gelegenheidsgediehtja dat rijmt
gelegouw (Bdia, Bu, Dmi, Nbk, Np,
Pe-Dbl, b: im, p) Ook gelegouwe (Nbk,
hi) de; -en; .gouwgien ['gI:iagoM
/'g3Mo] 1. wielewaai Do gelegouw het
can bangend nust (Np) 2. geelgors (Bdie,
hi)
gelegouwe z. gelegouw
gelei (Np) at [ga'lsj] 1. derails,
spoorstaven, die tezamen ean baan vormen

Doe d'r rails an/egd wooden in 't turllaand
your de kijokarien, wodde wel zegd: lit
ge/el is ok kommen' (Np) 2. z. ge/tel
geleide (I, bo: Bu, Nw) [go'lcjthj, in ienc
? gelaide anzeggen
jemand flunk

aanpakken, zeggen waar hat op staat,
vooral tegen een ondergeschikte (Bu, ho:

can vremd ge/ova (El), Thy gaot diepe
genoeg op at ge/oof in (Spa), Laot oons
van dat ge/ove b/ieken doen (b), Et ge/euf
van die man zit goad diepe (Dhau), Over It
ge/oof wodt cen bult ruzie mae/ct (Obk),
Wat year (can) gelootbebben zij? (Bdia,
Wol), zo ook Wat vein- ga/oo!bej? (Nw),
Hij had It zeide ge/euf as zien oo/den
(Pe-Dbi), van ge/oof veraanderen, (nict)
vein- zien ge/oof trot dun'en te kommen,
(van bjjv. een dominee:) Th) bet van zien
ge/oof een beroep maa/ct (Obk, Sz), van
zien ge/oof o!stappen iets geheel anders

doen dan gewoonlijk, handelen tegenovergestald aan wat man eerder kennelijk
ais regel hanteerde (Nbk, Nw), zo ook van
zien ge/oof o!stapt wezen (Wol),

gekscherend: Zion geioofbestaot d'r in dat
hij 't vie/s i/aver hat as de bon/can hij heeft
hat besta, lekkerste enz. hat liefst, is
vooral materialistisch ingesteld (Op), zo
ook Wat mien ge/oo!angaot: 'ichab /iever
Ft Weis as do bonken
ik heb hat beste hat

liefst (be: Np) 2. het voor waar aannemen,
hat vertrouwen dat iets werkeiijk 10 is
Mien ge/cut/s van oat met zogroot(Nhk),
jane in zion ge/oaf /aoten (Nbk), Die
spreker had de means/can aorig in Ft ge/euf

ze wilden goad naar hem luisteren doordat
hij intelligent of handig praatte (Ma, Obk),
zo ook Th3/ had ze ai/emao/ in 't ge/ova

(Ma), d'r (glen) ge/euf an becbten (Nbk,
Db), zo ook ?r ge/euf an s/aon (p): 1k

daenke, K, i/ ni//en dFr we/ glen ge/euf an

s/aon (p) 3. hat diep geloven (in
Bu, Nw): Ze bebben mckaander etge/eide godsdienstige en vergelijkbara zin) at
anzegd(Bu), verder in onder ge/aide (I)
ge/eu! in God, ...an God, et ge/cu! In
geleidehond z. b/iendege/eidehond
spoeken, 1k kan Joe 't ga/oof met geven
geleidelik (spor.) - geleidelijk
(Bdia), zo ook ía kun aen means at ge/auf
geleider de; -s [go'lejdç} 1. iemand die tile! geven dat moeten ze nI. zeif vinden,
geleidt B]ia! as can stifle ge/eider wit oons ervaren (Ld) 4. vaste overtuiging inzaka
op/open op oonze reize dear dit Ie van (b)
lets, vertrouwen at ge/euf in de tockomst,
geletterd (Ld, Spa, I) bn. [go'lctt] 1. et ge/euf in at goeie van do mcensken 5.
geletterd (I) 2. door lettaren bewerkt, van barôep (El, Pe-Dbi) Van ge/euf is hi
letters en andere motiefes voorzien Dc peerdekoopman ( Pa-Dbl), Hiy is van
letter/appe was bie/emao/e geletterd (Ld), ge/ove timmennan ( El) * Ge/ool hoop en
eon geletterd k/ctien (Spa)
/ia!de (spot., Spa), Twie ga/oven op ion
geleuf (OS, Np, Pe-Dbl) Ook geloof kussen, (daor) s/apt de duve/ tussen
(verspr. WS, Nbk, Obk), ge/ova (El, Ma, (verspr), zo ook daor zit de dove] tussen
Nw, b) et; geleuven [g'Lt:fL..o:... / ...WO, (Dhau), .daor komt (vast)... (Bu, Dho),
...vQ] 1. geioofsovartuiging Thy hoolt d'r Twie ge/eu yen op len paul is lena teveul
glen ge/oof op nao (Diz), ... con vrcmd (Ow), ía kun c/a means/can at ge/auf met
ge/cut op nao (Db), Et rooms is veur oons geven man kan niet ieder altijd maar
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geleuter - geleuven
overtuigen, ze moeten er zelf dan maar
achter komen (Bdie, Ld, Obk)
geleuter (Np) [go'iA:tf] - gekiets, geleuter
Wat is me dat daor toch ccii golcutor (Np)
geleuven (verspr. OS, Bu, Nw, Pe-Obi)
Ook geloven (verspr. WS, Ma, Nbk, Obk),
leuven (niet in bet. 3: Db, Dfo, Ld, Nbk,
Ow, b), loven (niet in bet. 3: Ma, Nbk,
01-Ni), gloven (Mun, Op) zw. ww.;
overg., onoverg.; geleufde, het geieufd
[ga'iA:brpl ... o: ... / ... /gi ... ] 1. (overg.) wat
iemand zegt voor waar aannemen Ikgc/oof
d'r n/ks van (Nw, Dho), ...gion boon van
(Np), It loot et n/ct (Ma), Jo kim 't
geloven of niet, mar ot is waor gebeurd
(Bdie, Obk), Daor wi'k n/ks van geloven
dat geloof ik niet (Diz), 1k ge/eu? 't n/ct
ecrdcr as da'k et gb (Obk), Jo moo 'n n/ct
alt/ed al/es gb von (Mun), bone geleuven
geloof heehten aan wat iemand zegt: Ic
moc'n m alt/ed n/ct ge/oven (Spa), Hckan
zo /icgen, dat hij ge/cull bimzc/s (Dfo,
Nbk, Ow), lone op zion woord ge/cuvon
iemand alleen al op grond van wat hij
meedeelt, op grond van een mondelinge
verzekering vertrouwen, argens glen woord
van geleuven, 1k go/euvo et graog, 1k kan
ot n/ct geloven, 't Is toch n/ct to go/oven!,
lone n/ct /anger /cuvcn as daj' h/rn zion
(Nbk, Db), Go/cut dat, dat 't 'in raar
ankomt reken maar (Bu), Ge/eu? dat mar
(met)! (Nbk), Jo ogon niot geloven
(kunncn), Jo kun d'r n/ct ineer van geloven,
aJ' d'r van zion (El), togcn betor wcten in
geleuven (Db), mit do mond geleuven on
n/ct mit do daod (Db), WoJ't n/ct geloven
dan mooj' et mar geloven! het ligt voor de
hand, dus moet je het maar geloven, ik heb
geen zin om nog langer to proberen je het
to doen geloven (Obk, Sz) 2. (overg.) van
mening zijn, de indruk hebben, vinden,
denken Gc/oof /0 nog dat d'r wat van
komt.9, 1k love dat ot beg/nt to rogenon
(01-NI), 1k wi//euven dat wiy vandacgo do
zunno nog zien zu//en (Db), Wij' dat we]
leuvon?benje dat ook niet, dus net als ik,
van mening (Nbk, Ld), W/j' wol go/oven,
aJ' dat b/nnenpattion daor /angcs gaon, dan
kuJ' Jo roize daor aor/g vorkotten neem
maar als nieuwtje aan, geloof maar dat
(Sz), Wij geleuven dat et morgon g/on
good weer wodt (Bu), flat go/cu? /k n/ct
dat denk ik niet, zo ook flat look n/ct id.

(Nbk), 1k go/euf dat ot neudig tied wodt
dat we es mit mekeer praotcn (Db), 1k
go/euve dat ik mar con kejakk/en neem
heb besloten om (i), 1k kon, dusto ot n/ct to
go/oven, 1k wib bet we] geloven, 1k wel
graog geloven dat (..), mar (..), Geloofdat
mar (n/c)!, Th3 ge/ooft et we], Th gc/ooft
et(vccrder) wo/3. (onoverg.) de onvermijdeiijke gevoigen, straffen ondergaan, in d'r
an geloven moetcir. Now mocJ' d'r an
geloven, mien jonge (Spa), Dan haj' die
boom ok mar n/ct ommokappen mocten,
douk komt de po//s/c on dan moej' d'r an
geleuven (Nbk), Doe mosscn z/cn /acstc
speerconten d'r ok nog an geloven moesten
worden uitgegeven (Nbk) 4. (onoverg.)
geloven in godsdienstige zin, inzake
bijgeloof of in vergeiijkbare zin Zo
geloven in God, Zo gefoven daor now toch
niet moor in spoekon! (Nbk), /cdor/ene die
d'r in /oufdo (b), Heksonc, daor ge/out/k
n/ct an (b), lhj gc/oott in God noch zien
gebod (Diz), Ge/euvon is eon zaeke your
batte, mar niot your 't vorstaand ni. geloven
in godsdienstige zin (Mun), (gekseherend): HI) ge/oaft ok, lily bet ot vlcis
Bever as de botton z'n geloof gaat niet
verder dan dat hij van aHes het mooiste en
beste wil hebben (Nw) 5. (onoverg.)
vertrouwen hebben, in Wiy ge/oofden in
zion onschu/d (Wol), Wij geleuven in do
tockomst (Nbk), argons in geloven
vertrouwen hebben in een plan, een onderneming e.d., in lone gc/euvcn vertrouwen
hebben in iemand, iemand als persoonlijkheid zien zitten 6. (overg.)
aannemen, zich schikken (Nbk) Aj't n/ct
geleuven wi//en, mooj't mar vu/on als je je
er niet naar schikt, moet je de
onaangename gevoigen maar ondervinden
(bijv. een voortdurende tegenwerking, een
pak slaag) (Nbk) * Leuven on /ouven is
twicJo geloven is dan wei iets, maar biedt
flog geen zekerheid (Ld), Ge/cuvon doen
we in do karkc, daor buton weton we ot
we/ gezegd als reaktie op iemand die zegt
dat hij het gelooft (en aldus twijfel uit)
(Db), Ge/oven doen we in de karko, h/or
weton we et id. (Nbk), zo ook Go/oven
docj' in do karke! (verspr.), ...doen zo...
(Dho), ...doe'wo (Ld, Np), Ge/oven mocJ'
in dc karke (Bdie), ...mar bier mocJ't
woton! (Nbk), Go/oven is good, mar weton
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geicuvig - geliekese
is betor (Nbk), Ge/oven dccii we in do ste/d woddon (p) * Gel/ok hej mar dood
karko, mar moor d'r butt,, (Nbk), Veu/ gaoj' gekscherend gezegd wanneer men
geleu von on woinig geven, door de gekkon iemand gelijk geeft (Nbk, Nw), ook ...on
in vreugde love,, (Mun), Wie dat geleuft dood gaoj' (Ma), Jo hebben gel/ok, want
die hot eon poerd in It heufd het zij n ongoliek is eon boche/ (Bdie)

gekke, onbestaanbare dingen die hij ten
beste gal' (Nw)
geleuvig (OS, Np) Ook gelovig (WS, spor.
OS) [go'lA:wox, ...vox/...o:...] - gelovig, in
godsdienstige zin eon ge/eu v/ge man (Dfo),
Ze bin daor nogal YFij gelovig orthodox,
ni. binnen de Hervormde Kerk (Nbk)
gelid (Bu, Nbk, 1) [ga'Itt], in in ? gelid
K/c/ne opperties wo 'ii vaeke so/daoties
nuumd, want ze sAwn zo mooi in 't gelid
(Nbk, Bu), zwa ore boo/ten baanken,
onwrikbor in 't geld (I)

geliek II Ook gelieks (Dfo, Pe-DbI),
gelieke (n) bw. [g&Iik(s)/go'Iiko] 1. (bw.)
op hetzelfde moment, meteen AJ' dat
ge//ok even doen, b/f d'r ok of (Db), A 'k
naor do baankgao, gao 'kgol/ok offen naor
do winkol (Obk), Dat kuj'ge/ieks we] oven
doen (Dfo) * (vraag gevolgd door
gekscherend weerwoord:) Hoe oo/d bi5?
Krek zo oo/d as mien hanen/Js'far niet as
mien tanen/Mion neuz' en mien oron/Bin
gel/eke mit mij geboron (n) 2. z. I/ok II
gelieke z. Hake, gel/ekes, gel/ok II

geliede (Dho) et [golida] 1. hot
aanhoudend lijden, de voortdurende ergernis omdat jets niet geed lukt, niet good

geliekelik (Nbk) bw. [ga'Iikolok] 1.
evenredig, volgens dezelfde maat We
nil/en 't gel/eke//k verd/elen (Nbk)
voor elkaar komt War is dat toch eon geliekenis (Nbk, Dfo, b) do; -son; -sien
ge/lode mit die ziekte (Dho)
[go'lik9nts] 1. overeenkomst qua uiterlijk
geliefd (I), in gel/efd wozen
(Dfo, Nbk) Do go//okonis van die twioling
geliefde (1) - geliefde, beminde
was zo slim, dat ic konnen ze baost niot
geliek I at [go'Iik] 1. in gel/ok hebben, uut mokeor (Dfo), Hj vertoont een boo]
gezegd wanneer men terecht handelt, joist geleken is mit zion pake (Nbk) 2.
oordeelt: Mar daorom met, aj' aachter 't gelijkenis uit de bijbel Do gol/ekonis van
stuur wi//en, dan hoj' go//ok daj' van de de Verleuren Zouno (b)
flosse olb/ioven (b), Daor hef ge//ok an, geliekens z. geliekos
daj' daor eon beter kienderstoeltien in die geliekense z. geliekose
auto zetten (Ow, Nbk), ... we/ eon botien geliekerhaand (Dfo) bw. [aks. wisselt] 1.
gel/ok an (b), Jo hebben schoon gel/ok lets zelf, onderling oplossend
(Ste), zo ook Jo hebben groot gel/ok geliekes Ook geliekens (Db, Pe-DbI),
(verspr.), 1k goof him groot gel/ok dat bij gelieke (Bdie, Wol) bn., bw.
zo dot (Nbk), Ton /ange/oste heb ik n mar [go'likas7 ... liks/ ...]
1. eender, met
gel/ok geven (01-NI), Misschien haddon dezelfde eigenschappen Die kiender
diogon en we/ et meersto geliek die zeden hebben gol/ekesojurk/os an (Obk), Oonze
dat or eon ziekte was (ba), ook: een koeruten waoren go/iekese as bi do buren
volkomen ware zienswijze geven: Thi wol (01-NI), gdl/okese sok/con (Spa, Wol),
et n/oF annemon, mar ik had toch gel/ok

so/iokese groot wezen (Ow)

(Nbk), A'k ok gel/ok had! of 1k ook gelijk geliekese (Dhau, Dho, El, Ma, Nw, Obk,
had! (Nbk), Daor hef ge/iek in (Nbk), ...an p) Ook geliekense (Nbk, Mun, Sz, b) de;
(Nbk), 1k goof Jo mar gauw gel/ok, want -n [go'Iikaso/ ... kjjso] 1. gelijke, evenbeeld,
dr is glen praoten tegen (Ste), Geef him net zo'n persoon, ook: evenknie 1k bob
mar gel/ok, dan b/f van 'tgezeur of(Nbk), Jow gol/ekoso vandaogo ok zion (Obk), Jk
or gel/ok an Jo kaante hebben (Bdie, Np, docht dat mien baurman daor /cup, mar et
Db), or grootsto gel/ok van do werold (Db), is zion gel/ekose (Dhau), Zion gol/ekose
Jo hebben or grootsto ge//ok van do moot nog geboren wodden net zo iemand
vismark (Ste), gel/ok kriegon, ook: het (positief of negatief) bestaat niet (Dho, El),
uitkomen van eon voorspelling: Now mos zo ook Zion goliekoseis d'n met (Dho) en
G. es gel/ok kriegon! (b), en z'n zin H/y bet zion geliekense niet (Mun, Sz), Et
krijgen: Hier wi'k b//even: --cc ot wiofien, bin gel/ekes on gezegd bijv. van twee
en ze kroog vanze/s geliek (b), in Ft gel/ok gelijke sigarebandjes (Nbk, be: Nw), En
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len? (Ma), Hoevu/e gelt biy dan? (Nbk),
Die jasse go/t bonderdgu/den (Nbk), Vuuf
borre/s go/den vroeger eon /cwattien (Spa),
As d'r zo woinig gruit, dan kan do me/k
strak/cios nog we/ es oen gooie piles gel/en
(Sz), Die oo/do bak/cies/coopman kon je
/cnap veurrokenen wat et soul gel/en mos
(Obk), Datza/nog we/ wat ge/len! (Np) 2.

hi); de baron, wol mi voremp old ccii
haand goven! Kirk a 'k zien geliekenso was
(b), Hij mos zien geliekense mar es vienon
zn evenknie, iemand die net is als hij en
hem aan kan, het tegen hem op kan nemen
(Sz)
geliekieggen z. lickleggon
geliekliggen z. liok/iggon
geliekiopen z. lick/open
geliekmaeken z. liekmaeken
geliekmaeker (spar.) - gelijkmaker
geliekmaotig - geiijkmatig ge/iolcxnaotig

(oak onpers.) betreffen, gelding hebben
voor Ge/t dat joe ok? (Mun), Etzolde
vorhae/gelt vourmiy(Nbk) 3. geldig zijn
Die stommen gel/on niot (Db), Blan/co

bridles ge/Ion met bi zoe'n stemming

verdielon, .broien, Die ooldc boeren konncn vroeger zo gehekmaotig zijon (Obk),
Die koopman bebandelt ioderiene ge/ic/cmaotig (Dfo), Et hoolt meet we) goliekmaotig wezen, met tovule vorschil in k/our
of struktuur (Nw), oak inzake groei: Die
beido kalvor gruion mooi go/iekmaotig op
(Sz)
geliekop Ook lie/cop (Nbk, Np; z. oak

(Ow), Zol c/it pepier nog wol gel/en?
(Woi), Do scbeidsrecbter keurde et

doe/punt of mar volgens miy mos hi5 toch
we) ge/Ion (Diz), Dit pottion [buy, van
kaartspel] go/t met (Nbk), Die beurt golt
niet, hour (01-NI), Maegion, i'j moe'n je
wat gel/en /aoton laat je maar golden
(Dhau)
gelok et[go1ok] 1. fortuinlijk lot et gelok
mit hebbon: Jo moo Fn Ft go/ok mar mit
hobbon (Obk), Jo moo'n 't gelok wat mit
hebbon (Nbk), 't Ge/ok was me mit (v),

aidaar) bw. go'Iikop] 1. met gelijke tred,
met gelijke vordering ge/iokop gaon lopen
met gelijke passen, in hetzeifde ritme, in
hetzelfde tempo vorderen (inzake
onderwijs, maaien e.d.), even snel gaan,
even goed spelen in een wedstrijd (van
bijv. hardlopen, schaatsen): A 'k mit th

Hi3i hot et gelok a/dod mit, et was poere
go/ok stom geluk, ...stom go/ok (I), bi
ge/ok toevailigerwijs (b), Per ge/ok is bi
staondo b/oven gelukkigerwijs viei hij niet
(Ste), Daorommo we] hij zien gelok daor
mar es porberon (v), Dat was mien gelok,
want drokt daorop... (b), nog van gelok
sprekon mougon, op good go/ok (of) (Nbk,
Np): Th3f reisdo daor op good gelok naor
too (Np), 't Is moor go/ok as wiesbiod, Hij
is your t go/ok geboron hij is voor het

votgao, daorhoj' wat an, wegaon go/ic/cop

(Nw), 't Trot moo;; Tvij konnen ge/ic/cop
gaon (Dfo), Eon span peerdon moot aenlik
ge/Jo/cop gaon (Ow), Ft Gong aorig
go/ic/cop mit hadriedon (Ma), Hij on ik
bin in schoc/o a/tied go/ic/cop gaon (01-Ni,
Op), Dc wodstriod gong go/ic/cop (Wol) 2.
evenredig, in gelijke deien (Db, Np) ...dan

moe'n do kiendor mit die/en go/ic/cop gaon
(Db), Ze die/en a//omao/o ge/ic/cop (Np)
gelieks z. go/ic/c II
geliekspel - gelijkspel (bij sportwedstrijd)
geliekstaun z. liekstaon
geliekstellcn z. /iokstel/on
geliektiedig (1) - geiijktijdig: tegeiijkertijd
geliekvloers (I) - geiijkvloers: op dezelfde
hoogte
geliekzettcn z /iokzetton
gelig - gelig gelig toekieken een gelige
gelaatskieur hebbend (Dho, Nbk, Spa), Mit
geo/zucht bij gc/i van k/our (Sz, 01-Ni,
Ow)
gellen st./zw. ww., onoverg.; gelde/gul, het
geld/gullen [gEiçl] 1. kosten Wat gelt dat
bossion wotto/s? (Sz), Wat moot dat gel-

geluk geboren, hij heeft het geluk steeds
mee (Diz) 2. gunstige gebeurtenis,
gelukkige omstandigheid go/ok hobbeir. Et

maekthie/ wat uut, aj' watge/okin ?/even
hobben of niot (Dfo, Nbk), Soms komt d'r
aachter minno dingon nog we/ es con
botion go/ok weg U) t Was ok nict moor
uutraokt, on zo zit d? dan ok we/ es eon
go/ok bij ccii ongo/ok (j), Ok die bok
brocht gien go/ok (b), I/c bob gelok had mit
weddon (01-Ni), Bij dat slimmo onge/ok
hot I poor go/ok had (Db), Ze bobben
good gelok had(Dho), Daorhoic gelok mit
had! (Nw), Jo moo'n mar (weer) go/ok
hobben gezegd wanneer een ander
profiteert van een geiukkige omstandigheid, van een gelukkig toeval (Nbk,
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Dhau), D'r moot eon bet/en gelok bij het
gaat misschien ook goed zonder dat men
alles tot in de puntjes heeft verzorgd,
zonder dat men zeer geed heeft gewerkt
(Diz, Nbk), mit eon bet/en gelok als hot

good (Op), It Go/ok is mit do dommen

we] 05 een keer gelok bij ongelok
Wat con gelok, dat MY d'r filet krek in
kwam, Nog eon gelok dat de meester et
n/ct Jack zag, Et was zion gelok dat d'r
gien auto ankwam, oers baddo hij con
ongelok bad, zo ook: Th31 had et gelok,
dat.. (Nbk), Hi7 stinkt van gelok (Dho) 3.

zuken a//emao/e 't gelok, mar 't gelok
zuukt mar onke/en (Op), Ge/ok In de
morgen brongt zorgon (Nbk), . . brongt
kommer en zorgen (Db), 't Go/ok diont do
meenske (Db), MIt cen betien go/ok kof'

gezegd van iemand die geluk heeft, die
toch jets heeft bereikt, veel geld heeft
verdiend e.d. terwijl men dat, gezien z'n
kapaciteiten, niet had verwacht (Nbk), ook
een beetj e meezit: Mit con botion gelok Ge/ok is... id. (Ld), Et gelok zit in con
bewwe a//c buf vandacge flog binnen k/oin boekien (El), Go/ok is nict to koop
(Nbk), Et was eon gelok your hour, dat geluk in hot leven hangt niet van geld af,
(..), ? Is een gelok M5 eon ongelok, ook kan men niet zo maar verwerven (Db, Np),
•..bd ongelok a): Mar pattietoeren bef' ok Geld a//ienik brongt glen gelok (El), We
flog

eon hoe/ endo met een beetje geluk kan
men doorgaans al ver komen (Diz),

toestand waarin men zich gelukkig voelt,
zich gelukkig prijst 't Go/ok is your mi5
n/ct woglegd (Bdie), Ic hooven et gelok
filet a/tied veer van huus to zuken (1),

gelok-zegen-in-'t-ni'jjaor (b) tw. [...'j ... J
1. uitgesproken als nieuwjaarswens Go/ok-

gelok hebben: Hij bet weinig gelok had in

zegon-in- 't-ni7jaor, en dat ?mar eon good

(schertsend:) Af' gelok hebben kuf'
staondewog in eon flosse scbioten (Ma)

zion /even hij heeft een weinig gelukkig Jaor wodden mag (b)
Ieven gehad, zo ook H;j bet mar eon gelok-zegen-in-de-hri'jpot (Nbk) tw.
beticn gelok had in zion Jeven, iene con [...b...] 1. hoera, er komt eon oplossing, er
boel gelok (toe) weensken, Jo moon mar gebeurt iets dat een gunstige verandering
gelok hebben gezegd als men akkoord gaat inhoudt, waarmee men blij kan zijn
met het bod bij een verkoop (01-Ni), lone gelokken z. /okken
ge/ok geven akkoord gaan bij eon koop of gelokkicn (Bu, Np) et; gelokkies [...'l...] 1.
verkoop, de koop aangaan (Bdie, Bu, Dfo, gelukje Die hot eon go/okkicn had bijv.:
Dho, El, Mun, Nbk, Np, Nw, Op): 1k bob een kleine erfenis verkregen (Np)
'm gelok gevon, do koop is angaon (El), gelokkig I Ook gelukkig (WH), Iokkig
ook 1k biede ft d'r nog eon kwat bij on (Nbk) bn.; -or, -at [ga'iokax/...A .....lokax]
dan mocJ'go/ok doen (Np), 1k zo/ me mar 1. fortuinlijk, voorspoedig Hij bet do
gelok doom want ik bobbofow eon rofaa/ hon derdduzend wunnen, wat was hi
bod daon (Op), A/tied haanticn ba/c/con [met go/okkig! (Np), Thy was niet gelokkig mit
do handslag loven en bieden] on nooit glen wat hij nijkocbtbadde, et brak votdao/ik
gelok doen terwijl do verkoper nooit (Pe-Dbl, Nbk), je [of: iene] golokkig
toeslaat (El), met daarnaast gelok kricgen priezen (Nbk), Daor bif gc/okki mit! dat

ni. wanneer do ander akkoord gaat met de
(ver)koop onder do gestelde voorwaarden
(Bu, Db, Diz, Nbk, Nw): 1k kroog gelok

is pech, dat zijn omstandigheden die je
slecht uitkomen, gezegd bijv. wanneer or
iemand op visite komt van wie bekend is
dat hij blijft plakken (Nbk, Ste): Daorbiy'

(bi5 et verkopen van die koo), [Ii] kreeg
ho/derweg gelok viotweg (Diz), Go/ok d'r ge/okkig mit as die con aovend komt, die
mit! wens tot voorspoed met hetgecn gaot nooit weer vat (Ste) 2. met gunstige
gekocht is, zo ook Go/ok mit do koop!, omstandigheden, als een gunstig toeval,
Ge/okmitdo[gekochtej koe, vaak gevolgd met gunstig gevoig Dat is mar go/ok/oj
door de wens van de andere partij: do your him (Nbk) 3. een gelukkig verloop,
zegon mit 't geld (Np) 4. het gevoel van een voorspoedige afloop hebbend Disse
geluk 't fang/en zion ogen strao/dcn van keer weren wi/ ge/okkiger (b), Dat was
gelok (Nbk), Daorjube/cn do voege/s van mar eon ge/okkij jaor your oons (Nbk),
pure ge/ok (ha) * Zondor ge/ok veert gien- eon ge/okkig ni7jaor Wi woensen Jim een
iene we] (verspr., Dfo), •.. vaert gieniono ge/okkig ni5jaor (Op) 4. geslaagd, goad
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gelokkig - gelokzalig
gekozen (1) een gelokkige keuze (1) 5. met Dfo, Dhau, Dho, Ma, Mun, Sz), in andere
een gevoel van geluk, vol geluk, van geluk indien gezien juist voor dat tijdstip (Diz,
vervuld eon gelokkig peer, lane gelokkig El, Nbk, Nt, Np, Obk, Op), in weer andere
macken (Nbk), Ik bin cen gelokkig dorpen maakte dit niet uit (Ld, 01-NI, Ow,
meens(ke) ik voel me gelukkig, ook: ik Pe-Dbl, Spa, Wol) Daor komt een
ben een gelukkig mens, Now, ak je daor geloksspinnegien naor beneden (Ma),
gelokkig mit macken kan, wi k je dat we]
geven (Nbk), gelokkig wezen mit blij,
tevreden zijn met (Nbk, b): A. is mar
gelokkig mit at laeste raodsbesluut (b), Dat
meisien bet weer can goeie man, ze is now
weergelukkig (Sz), can gelokkig /even, Ze
bin gelokkig trouwd ze hebben een
gelukkig huwelijk (Wol), de gelokkigste
ogenblikken van at leven, k Wol toch zo
graeg dat wij ok es gelokkig wodden
zollen (b), Ik hoop dat hi j d'r gciokkig mit
wodt ik hoop dat hij er gelukkig door

Vanmorgen hong d'r een geloksspinnegien
boven oonze taofel (Op), 17 moen at
geloksspinnegien niet doodmaeken, omdat
et gelok brengen kan (Db), Et zal we] good
kommen, ik zie eon geloksspinnegien
(Dho), Ie moon een geloksspinnegien nooit
veur 't eten doodmacken, aers brengt et
ongelok! (Np), Morgens veur twelf ure is
at cen ongeloksspinnegien, en nao two/f
ure can geloksspinnegien (Bu) " Een
geloksspinnegien in do morgen brengt
zorgen (Dfo)

wordt, ook ironisch, bijv. wanneer men
moet aksepteren dat iemand lets te
goedkoop kreeg of op brutale wijze zich
iets toeeigende zonder dat er nog iets aan
viel te doen, ook gezegd in bet geval dat
iemand iets krijgt, iets verwerft terwijl men
zelf achter het net vist (Nbk, Ow), Hi j is

gelokstillegram (spot.) - gelukstelegram
geloksvoegel (Nbk, Np, Ste) - geluksvogel
gelokwaens z. gelokweensk
gelokwaensen z. gelokweensken
gelokwaensk z. gelokweensk
gelokwaensken z. gelokweensken
gelokweens z. gelokweensk
gelokweensen z. gelokweensken
gelokweensk Ook gelokwaensk (App, Ld,
Ow), gelokweens (spot.), gelukweens
(Spa), gelukwens (Sz), gelokwens (spot.
WS), gelokwaens (Bdie) - gelukwens
gelokweensken (OS, verspr. WS) Ook gelokweensen (Nt, Op, Spa), gelokwaensen
(Bdie, Spa), gelukweinsen (Spa), gelukwensen (Sz), gelukweensen (Spa), gelokwensen (spot. WS), gelokwaensken (App,
Ld, Ow) zw. ww.; overg.; weenskte gelok,
het gelokweenskt (spot. ook niet scheidb.)
[...'l...] 1. gelukwensen Ik moot hour nog

zo gelokkig, hii kan we] staondeweg in de
brook schieten (Nt) " Ongelokkig in et
spel, gelokkig in de liefde (Nbk), Gelukkig
in et spel, ongelukkig in de liefde (Spa),
Gelokkig bin meensken die mit een betien
tevreden binnen! (Db), Geld mackt niet
gelokkig (1)
gelokkig II Ook gelukkig (WH) bw. 1.
gelukkigerwijs De wiendisgelokkigliggen
gaon (Obk), Nog gelokkig dat at hiem wat
hoge lag (1), Et is gelokkig mooi weer
(Obk), Gelokkig dat wij elk nog trek cen
halve snipperdag hadden (b), Ge/ukkig, die
dag is weer omme (Spa)
even gelokweensken mit beur jaordag
gelokkige (verspr.) - gelukkige Wic is de (01-NI), Mit nifjaor weensk it iederiene
gelokkige wie is degene die ik moot gelok (Np), We kommen jow even gelokfeliciteren (bij een verjaardag, een weensken (Wol), 1e gelokweensken ze ok
verloting etc.), wie heeft de prijs mar even van mij (Diz), We zullen d'r
gewonnen e.d.
even henna om ze te gelokweensen (Mun,
geloksspinnegien Ook geluksspinnegien Nt), Hoe is t kan k je baost geluk(Sz) et; ...spinnegies [...'l...] 1. klein spin- weensen? gezegd als men nieuwsgierig is

netje dat aan een draad bijv. van het
plafond naar beneden zakt en waarvan
gezegd werd dat het geluk bracht (reden
waarom men bet nimmer doodmaakte, uit
angst voor ongeluk of voor het wegblijven
van geluk); in sommige dorpen alleen
indien gesignaleerd na 12.00 uur (Bu, Db,

of een evt. heugelijk feit al heeft plaatsgevonden (geboorte, eindexamen e.d.) (alg.,
Spa)
gelokwens z. gelokweensk
gelokwensen z. gelokweensken
gelokzalig (b) bn.; -er, -st 1. gelukzalig
Gelokzalig die in low huus wonen (b)

-131-

geloof - geluud
geloof z. ge/euf
geloofsgenoot (1) - geioofsgenoot
geloofskwestie (Nbk) - geloofskwestie
geloofsovcrtuging (Nbk) - geloofsovertuiging: overtuiging inzake godsdienst
gelooid bn.; -er; pred. [ga'lo:ajt] 1. in d'r
ge/ooidop wezenergens op uit zijn, ergens
tuk op zijn, crop uit zijn jets to krijgen, ais
eerste to bemachtigen e.d. Die /catto waszo
gelooid op 'c me/kziye (Obk), Die jonge is
d'r op gelooid om to winnen (01-Ni), Do

Ge/osiemaeken is eon
tiopo]zinnig war/c (Op)
gelove z. ge/euf
geloven z. go/ouvon
gelovig z. ge/eu vig
gelozie z. go/osie
horlogemaken

geloziebaantien (Nbk) [gal...] - horiogebandj e
gelozieglas (Nbk) [gal...] - gias van con
horloge
geloziemaeker (Nbk) [...i...] - horlogekoopman was we] gelooid op 'e Isomer maker
want 't wacren beste dingen ( Pe-Dbi), Ze geloziewinkel (Nbk) [gal...] - horlogekomt vaak 's morgens om eon koppien winkel
koffie, daor is ze wel gelooid op (Sz), Die gelte (s) de; -n; geltien ['gclta] 1. gekasis d'r a/tied op gelooid, as do to/lie bnjun treerde geitebok
is (Dho, Dhau), Hi) is d'r we] op gelooid geitci (Diz, Mon, Nt, 01-NI, Spa, Sz),
as hi5 mitriodon tan (El), Th31 was d'r we] geld (01-Nt) et; -er; -gien [xsl(t)ej] 1.
gelooid op oni dat to kopen (Wol), Zo is onbevrucht ei We hadden eon kiepe to
op topics gelooid (Diz), Hij is d'r good breudon zot op ac/it ge/teier (Spa)
gelooid op (N p, Dho), Da or is bij aorig op gelukkig z. goiokkig
gelooid (Ow), ook Hij is d'r goiooid in is geluksspinnegien z. ge/oksspinnogien
or al een hele tijd tuk op (El, Obk), Hijis gelukweens z. golokweonsk
gelooid om d'i- zols betor van to wooden gelukweensen z. ge]okweonskon
(Dfo) 2. Id.: op zijn hoede zijn, good gelukweinsen z. golokweonsken
voorbereid zijn, in: Thf was d'r good op gelukwens z. go]okwoensk
gelooid, dat ze zn eon loogo ofzion zol/en gelukwensen z. go/okweonsken
dat ze hem een streek zouden leveren (Op) gelul (verspr.) - gelul: gezeur, onbelang3. in Daor is hij gelooid in handig (Dfo, rijk gepraat
geluud et; geluden; gelutien [go'lyt] 1.
Diz, Ld)
getocidhied (Nbk, Ow) de [...I ...] 1. het hetgeen men kan horen Ge]uudkuj'a/]iend
tuk zijn op lets, de wit jets to krijgen, als mar heuren en sanders niot (Nbk) 2. het
eerste to bemachtigen, e.d. lone tan geluid voortgebracht door mens, dier of

rekening ho]on mit eon aander zion
gelooidhied (Ow)
getoop [ga'Io:p] - geloop Wat eon go]oop
om do deuro om het huis, ook gezegd
wanneer or nogal wat mensen aan de deur
komen met/om lets waar men niet bep. op
zat to waehten, bijv. een kollekte (01-NI,
Nbk)
getop z. ga/op
gelosie Ook gelozie (Bu, Nbk, Nw),
helosie (Nt), telosie (Np), horlosie (spot.),
hollosie
(spot.), horloosje (Nbk),
hor!oozje (Nbk), oriosie (ildie), hailosie
(Mun, Wol), horlozie (Obk) et; -s
[ga'lo:asi/ ... zi/ha ... /ta ... /h3r ... /hDi...
/...lo:asja/ ...zja/or... hal ... / ... ] 1. horloge or

ge/osie ommo hebbon, con goo/den ge/oslo,
't gelosie op wion en
gelosieketten (Ma) - horlogeketting
gelosiemaeken (Op) onbep. w. 1.

zaak Jongos, sti] es, war is dat your geluud
(Nw, 01-Ni), Eon ]o/ke bo/]e tan eon reer
geluud heuren /aoton (Db), eon dour-

dringend geluud, Do katto mac/do geluud,
dat hij vernam dat d'r eon lovondig ding in
D'r zit gien geluud in dat
do korfzat
instcrmont er komt weinig of geen geluid
uit dat instrument (El), It tan gien geluud
goven mit eon zero too] (El), Goof es eon
ge/ution! maak eens een geluidje, gezegd
bijv. bij verstoppertje (Nbk), Do jeugd tan
tegon woordig we] geluud mae/con maakt
tegenwoordig veel lawaai (Ld), Die Heine
hot eon good geluud kan hard schreeuwen
(Diz, Obk), eon sander geluud de mening
van iemand anders, een ander idee (spor.):

1k hour vaoko doze/don op die vorgadoring,
1k xci ok we] es eon aander geluud heuren
wi]]cn (Nbk), Ziej' etnog a/tied niet zitten?
It zo/ ok we] es eon aandcr go]uud van je
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geluudsharriere - gemaek
beuren willen (Nbk) 3. klank, timbre D'r
komt eon niooi geluud uut de radio (Wol),
War een versebil an geluud (Nbk, j), D'r
zit eon reer goluud in die radio (Ma), Die
piano bet ten mooi geluud (01-NI), Wat
bet die kiokice eon wonder geluud (Bu) 4.
snerpend lawaai, kabaal (verspr.) Ze
maekten ten geluud dat de kooldejo over
de rogge ging (Pe- Dbl), Hour dat kiend es
schreeuwen, wat eon geluud (01-NI), War
komt daor con geluud tint, zeg! (Spa) *
Eon twit is ten geluudlAs de ieno snuut op
de aandere smut (Sun-0t)
geluudsharriire (Nbk) - geluidsbarrière
(inzake vliegtuigen): Th3 gong deur de
goluudsbarriêre (Nbk)
geluudsinstelaosie (Nbk) - geluidsinstallatie
geluudswaegen (Nbk, Ow) - geluidswagen
geluudswal (I) - geluidswal
gem. - aficorting van gemiddeld, gemiente
gemaak z. gemaek
gemaakt z. gemaokt
gemaal z gomael I
gemacht (verspr.) et; -en [gamaxt] 1.
(vaak all. my.) geslachtsdelen van de man,
ook all. de zaadballen Mannen kun bof
bebben an de gemachten [teelballen] en
daor slim ziek van wezen (Db), Hij bet
last van zien gemacbt (Dho), Hij her et an
de gomachton heeft een aandoening aan de
teelballen (Nbk), Th3 baddezwulderie an
? gernacht (Np), Hij mankeert wat an zien
gemacht(Bdie), Hikreeg ten schop tegen
zien gemacht (Ma), Aj' vroeger van ?zadel
ofgleden, dan konnon je geniacbten
verrokte zeer doon (01-NI), Bij twain raar
terechte, net mit zien gemacbt op et zado]
van do lets (Sz), An ? nudistenstraand
]open do kerels mit hour gomacht te koop
(Ow)
gemachtbreuk z. geniachtsbreuk
gemachtsbreuk
(Nbk, Obk) Ook
gemachibreuk (bo: Op) de; -en; -len
[gomayd(z)brA:k] 1. breuk in de balzak
Die man is hulpen an een gemachtsbreuk
(Obk)
gemaek Ook gemauk (WH) et [go'
me:k/...a: ... ] 1. opbrengst van een bedrijf
of van onderdelen daarvan, met name
inzake de boerderij, het gebruik van de
tuin, ook: de inkomsten daaruit verkregen,
de voor het levensonderhoud benodigde

inkomsten k Heb niet yule gomaok (Bdie,
Ma), Hij bet daor ten good gemaek op die
boorderie (Bu), Et anzotten van jongvee
verboogt et gemaek (Obk), Uut de tuiuz
van D. kwanz van 't zommor we] aorig
gemaek (Obk), Winters, as do koenen
dreuge binnen en de kiepen niot meer
lcggen, is It gemaek niet zo grout (Dfo),
Oonze buunnan is zien gemaek kwiet mist
nu zijn bron van inkomsten (Spa), eon
goed gemaek hebben een hoge opbrengst
hebben, goed verdienen uit een onderneming: We hebben ten goed gemaek had
we hebben een goede opbrengst gehad, we
hebben er goed aan verdiend (Di; El), zo
ook Bij do winter baf wcin% melt, dan
haj' ok niet yule gemaek (Nbk), Dat was
een goed gcmaek dat gaf een goeie
opbrengst, veel inkomsten (Nw), De
boeren hadden van 'tjaor heel watgemaok
(01-NI), Deur do dreuge zommer hebben
do boeron mar een betien gemaek had
(Db), In de dattiger jaoren badden de
boeren weinig gemaek (Op), Et gemaek is
niet zo groot van de winter (Dhau), Hoe
was et gomaok? (Nw), Now, et gemaek
was goed dit jaor (El, Nw), Fruit is op It
ogen bilk eon good gemaek (Diz), .. . eon
slecht gemaek (Ld), Et gemaek vu] niet of
(Dho), Die zaeke zit ten goed gemaek in
(Diz), Dat bedrief had hij ten good
gemaek van (01-NI), Hihadde van-'tjaor
con best gemaek van zien vee (Np), We
hebben etgomaek weer an de gang vooral:
de koeien hebben weer gekalfd, we hebben
nieuwmelkse koeien ( Ld, Ma), As die
boor d'rzo in ommeprutst, dan zal NY van
dat stallegien vee we] niet veulo gomaok
hebben (Sz), Asje eon toe doodgaot, biji'
etgomaekkwiet(Nt), —dan mark ie 'tin Ft
gemaok (Nt), Het hij nog ten betion
gemaek? opbrengst, inkomsten (Ow), De
grondlasten bin nog hoger as Ft gemaek
(Ow), good in Ft gemaok zitton goed
verdienen (Db, Dfo, Dho, El, Ld, Ow, Sz):
Thurman is eon toeke boor, hi5 zal wel
good in Ft gemaek zitton (Db), zo ook We
hebben et op F( hedon good an It gemaek
(El), en Hij hot eon good gomaek (Nw),
Daor bob iknog wat gemaekmoordaar, in
die zaak heb ik nog wat meer opbrengst,
inkomsten (Ow) * Do kost gaot your 't
gemaek men moet eerst kosten maken,
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investeren voordat or opbrengst, winst kan
zijn (Ld), ook Do kosten gaon veur
gemaek (Ld)

mar eon peer daegen (I), je gemak d'r van
nemen, Hoof Je gemak mar (eon betien)

houd je maar rustig, bewaar je kalmte,
word niet driftig (Bu, Diz, El, Nbk, Ste),
(arg) op zion gemak goste/d wezen op zijn
gemak gesteld zijn (Bdie, Bu, Mun, Op,
verwaand Ze was a/tied zo gemaekt, dat ze Ow) 3. gerief, dat wat handelingen, hat
vaeke opvu] (Pe-Dbl), Ze meugen dat werk, hat leven gemakkelijk en aangenaam

gemaekt Ook gemaakt (WH) bn., bw.;
-er, -st [go'me:kti ... a: ... ] 1. geaffekteerd,
gemaakt, gekunsteld, op aanstellerige wijze

vrommesien niet graeg /ieden, want ze is
zo gemaekt (Obk), Die staot d'r yoga] wat
gemaekt op (Ld, Dfo), gemaekt doeff. Ze
door a/tied wat gemaekt, mar ze kan beter
gewoon doen (Sz), Doe tocb niet zo
gemaekt, Jo! (Nw, Wol), gemaekt praoten
(El, Ma, Wofl: Praot toch nietzogomaekt,
Die jonge vent dee w wat gemaekt year

(Mun)
gemaekthied (Nbk) Voor -heid z. hied 1.
gemaaktheid
gemaci I Ook gemaal (WH) et; -en; -tien
[go'm:l/ ... a: ... ] 1. gemaalvoor hetbemalen
van een polder Ft stoomgemacl wodt
verbouwd, et wodt now een ele/ctrisch
gemae/ (Diz) 2. graan dat tot mael wordt
gemaald (App) belasting op It gernael
(App) 3. maling van koffie (Db) le moe'n
we] een goedgemae/ koffFe hebben, aj' een
good bakkien koffiepruvon wi//en (Db) 4.

kan maken Ft is eon (groot) gemak dat d'r
now gas is (Dhau), Ft is con gemak aj'
naor 't husien kunnen (Nw), Daor he]' we/
gemak van (Rdie, Nbk), Zoks geft vow'
gemak (Nbk), Die Jonge vrouwgies van
tegen woordig bin van ale gomakkon
veurzien (Nbk), Wi] wo'n we] verwcndmit
a/derbaando gemakkon (1), Ft gemak wE
d'r we] in men streeft er wel naar hat zo

gemakkelijk, geriefelijk mogelijk to krijgen
(Nbk), zo ook 't Gemak daor wif een
meenske we/ an (Nbk) 4. het moeiteloos
verrichten van een handeling et op zien
gemak doen, 11,3' kwam d'r op zion gemak
an fietsen, Hi] dee 't op zion gemak, zo
ook op Zion dooie gemak, mit gemak
moeite!oos, zonder enige inspanning 1k
sprong vroeger mit gemak over eon briede
s/oot (Db), zo ook mit groot gemak, mit ot
grootste gemak, your et gemak 5. W.C.
(verspr.) 1k moot even naor 't gemak (Nw),
Waor is S.? [antwoord:] Die zit op 't
gemak! (Mun), Vroeger haddon wi] 't
gemak aachter It huus, et wodde ok we]
husien nuumd (Db), 't Is gezond a]'
morgens van beddo daofik naor 't gemak
kunnenje behoefte kunt doen (Obk), van
do bak naor 't gemak van de gedekte tafel

gezeur, hat omwoelen van gedaehten en/of
geweeklaag (spor.) Wat toch con gemaef
ow zoe'n kJeinihied (Db), Hoof toch op
mitje gemael (Db)
gemael II (spor.) de; -en; -tien 1.
(gekscherend) echtgenoot
gemaelen (Bu, Dhau, Mun, Np, Nt) Ook
gemalen (WH) bn.; attr. [g'me:1;/ ... a: ... ]
1. in gemalen toestand gemaefen koffie naar de W.C. (Ma, Nbk, Nw, Obk) 6.
koffie die men net heeft gemalen, meestal: schaamdeel (Nw, Fe-Dhl) (gezegd door
koffie die men in gemalen toestand heeft een vrouwspersoon:) 1k bob last van mien
gekoeht Wi] drinken van gemae/en koffie gemak (Nw), HIj kroeg eon Hap mit do
(Ma), Vas gemac/en koffie is et /okkerst wiezeboom tegon zion gemak (Fe- Dbl) *
Gemak dient do moons (verspr.)
(Diz)
gemak at; -ken (bet. 3) [go'mak] 1. rustige gemakke!ik z. makke]ik
toestand waarin men geheel zichzelf is op gemakzueht (spor.) - gemakzucht
zion gemak wezen e.d. 1k zit bier op mien gemakzuchtig (Nbk, Nw) - gemakzuchtig
gemak (Ld), ... op mien dooio gemak (Np), Die is zo gemakzuchtig, die is et we] good!
Jo op Jo gomak vu/en zich op zn gemak (Nw)
voelen: As die d'r bi] is, vuu/ ik me nooit gemalen z. gemae]en
zo op mien gemak, ook: zich thuis voelen: gemaotigd (Nbk) [go'mo:otoxt] - gematigd
Die ,neenksen vu/en hear bier cc/it op hour (van personen)
gemak (Obk), iene op zien gemak ste//en gematst (I) - gematst
op zijn gemak brengen 2. ka!me rust die geinattel (Nbk, Np) at [gamatI] 1. hat
men neemt, ondervindt Neem Jo gemak martelen, voora!: een inspannende bezig-134-

gember - gemcstlaans
heid Ft is ccxi gcmattc/ om et daon te
/cricgen (Np)
gember (Bdie, Ld, v) [gsmbç] - gember:
bep. konfijt; ook gebruikt voor gembcrcn,
z. aldaar
gemberen (verspr. OS, ZW, Nt, 01-NI)
zw. ww.; overg.; gemberde, het gemberd
['gcmbp] 1. een beetje gember (aan een
vochtige vinger) in de aarsopening van een
paard strijken, zodat het dier jets meer
temperament krijgt, vooral: z'n staart recht
achteruit en met een boog naar beneden
houdt (en dus niet tegen achterwerk en
achterbenen; met name van belang bij
Iceuringen)
gemberpasta (Bdie, Ste) de [x...] 1. pasta
van gember, met name bekend van het
gcmbcren, z. aldaar
gemherpoeier (Bdie, Ste) de; et [x ...] 1.
poeder van gember, met name bekend
i.v.m. het gcmbcrcn, z. aldaar
gemberpot (Bdie, Ste) de; -ten; -lien
['x ...] 1. pot met gember
genieen Z. gcmicn
gemeenschapsmeens(e) z. gcmicnschopsmacxis/cc
gemeenschapsmeenske z. gcmienschopsmccv s/cc
gemeensehop z. gcmienschop
gemeente Z. gcmicntc
gemeenteambtener z. gcmicntcambtcncr
gemeenteaovend (Dhau) de; -s, -en
[gom... ] 1. avondbijeenkomst van de
kerkelijke gemeente Niie we/cc hebben zc
hicr gem ecnteao vend van dc/car/cc (Dhau)
gemeentearchief z. gcmicntcarchicf
gemeentehelang z. gemientcbelang
gemeentebelasting z. gcmicntebelasting
gemeentebestuur z. gemientcbcstuur
gemeenteblad (b) et; ...blaeden; ...blattien
[gam..] 1. blad van de kerkelijke
gemeente Het doomnic etgcmecnteb/atticn
dan nict /czcn? (b)
gemeenteêigendom Z. gemientcëigcndom
gemeentegeraansie z. gemicntcgcraansic
gemecntehuus z. gcmicntcbuus
gemeentelasten z. gcmientelastcn
gemeentelik z. gcmicntc/ik
gemeenteontvanger z. gcmicnteontvangcr
gemeentepersoneel Z. gciiiicntepasscnici
gemeentepliesie z. gcmicntepc/isic
gemeenteraodsvergadering z. gcmicntcraodsvergcerdcring

gemeentesekretaris z. gcmicntcsiktaoris
gemeentesikretaris z. gemicntcsiktaoris
gemeenteveldwaachter z. gemientcve/dwaacbtcr
gemeenteveldwachter z. gcmicntcvcldwaachtcr
gemeentewaarken z. gcmicntcwarkcn
gemeentewaopen z. gemicntcwaopcn
gemeentewapen z. gemicntewa open
gemeentewarken z. gcmicntcwarkcn
gemeentewerken z. gcmicntcwarkcn
gemeentewet z. gemientewet
gemeentezaak z. gemientezacke
gemcentezaek z. gemientezacke
gemeentezaeke z. gemientezacke
gemekker (verspr.) [gamck] - gemekker
gemelk (spor.) et [go'msl(o)k] 1. het
voortdurend melken 2. gezeur
gemengd Ook gemingd (Dfo, Np) bn.
[gomeijt/... ...] I. gemengd, nl. samengesteld nit een mengsel, nit versehjjlende
soorten, substanties gemengd voer
(verspr.), gemengd kicpcvocr (Np, Nw,
Ste), gemcngd nod ni. inzake kippevoer
(verspr.), gemengd graan id. (spor.), zo
ook et gcmcngdc vocr (Nw), Wiy vocrcn
a//cs gcmcngd (Dhau), (zelfst.) Dc kiepen
kricgen gemengd (Np, Sz), een gemengd
(zang)koor (Ma), can gem engd gczc/schop,
can gcmcngdc gcmecnschop (01-NI), can
gemengd bcdriciç ccxi gemengd huwclik,
gem cngd zwcmmen
gemenighied z. gcmicn/ghicd
gemest (Pe-Dbl) bn.; attr. [xmest} 1.
(van land) door bemesting vruchtbaarder
gemaakt gcmcst /aand (Pe-Dbl)
gemestlaans (spor. OS, verspr. WS) Ook
mestlauns (Obk), genzestlans (WH) bn.
[gomestlâ:s/'m... ... lans] 1. (van hod) van
betere kwaljteit, ni. geoogst van land dat
men (goed) bemest had, met name met
stalmest We huron van 'tjaor cen perccc/
gem cst/aans hui (01-NI), Gcmestlaans huj
kwam van /aand dat goed bcmcst was, nut
roegc mcst an zo (Nw), Ft huj dat van
/aand komt dat dongd is, nuumden zc
mcstlaans huj (Obk), Van gcmcst/aans huj
gnijjcn do ko en en betcr as van ribbchuj
(Pe-Dbl), Van dcmaodenbacldenzcgien
gcmcst/aans huj (Ld), In gcmcstlaans buj
zit meet gehalte (Nt), Gemcstlaans huj to
koop! (Bdie), (zelfst.) Gcmest/aans is at
bctcrc huj (Nbk)
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gemestlans - gemiensehop
gemestlans z. gemestlaans
gemeubileerd z. meub/leerd
gemiddeld (spor.) [ga'mtdt] - gemiddeld
(zelfst) Et gem/dde/dc is zo ongeveer
dr/eduzend knub in et Jaor (1)
gemien (OS, WS: Wol en oost.) Ook
gemeen (Bdie, 01-NI, Spa, Sz, elders
spor.) bn., bw.; -er, -at [go'mt:nI ... i: ... ] 1.
op gemene wijze benadelend, valselijk
handelend, bej egenend Aj' Jo n/ct an Jo
woord ho/en, dan b/j' gem/en (Ow), Die
jonge had veul anleg on gem/en to spec/en
(Pe-DbI), Ze hebben him gem/en
behaandeld (Nbk), ccii gemiene vent ten
gemene vent, eon gem/one bond id- (Ma),
zo ook eon gemene docrak id. (Sz), 't Was
gem/en glad op verraderlijke wijze, ook: in
hoge mate (Dfo), H/5 is zo gomien as hij
laant is (verspr., Dhau), ...as et waeter
diepe is (Db, Dho, Nbk, Np, Obk, Sz), ...as
pompwaeter (Wol), ...as do sodemieter
(Nw), ...as do ziette (Nt), Hone meensten
[fijnen] bin zogem/en aspoppestront (Nw)
2. gemeenschappelijk, op dezelfde wijze
Die twie/ungen hebben eon hoop dingen
gem/en (Ow), Dat hebben ze mit meteor
gem/en (Nw) 3. gezamenlijk (Bu, Np, Op)
Do breurs hebben die boerkerie gem/en
(Op), Die bouwakker hadden ze gem/en
(Op) 4. gewoon, onaanzienlijk (Db, Obk,
Np, p) gem/en yolk (Db, Obk): Gem/en
volt is ai-be/dersvo/k (Obk), De aarmsten
waeren '1 gem/one volt (Np), (zelfst.) Et
gem/en wodt d'r eon bet/en van wies het
gewone yolk krijgt er nauwelijks inzicht
in, heeft er niets aan (p)
gemienerd (Bu, Nbk) de; -s [go'mi:nt] 1.
gemeen iemand
gemiengoed (I) - gemeengoed
gemienighied (OS, Bdie, Bu, Diz, Np, Nw,
Op) Ook gensenighied (Edit, Diz, Mun,
01-NI, Pe-Dbl, Spa, Sz, Wol, spor. OS),
voor ...heid z. -hied [gomi:naxhit/ ... ] 1.
gemeenheid, vaisheid War een gem/enijh/ed van d/e jonge om dat oolde meenste
to p/aogen (Dhau), De gem/en/ghied st/kt
'iii tot de ogen uut (Ld), Dc gemenihe/d
staot 'in op 'e top to lezen (Diz), Et is
allemaol gem/en/gb/ed men handelt
gemeen toy. elkaar, onder elkaar, ook: het
is allemaal doorgestoken kaart (Nbk, Nw),
Et is a/leniao/e gem/en/gb/cd wat hij dot
(Bu), Et was ion stok gemenigh/ed, al/es

wat hi doe (Pt- Dbl), Hij bet al bee] war
gemen/gbe/d uutbae/d in z/en /even (Spa),
JhiY bangt van gem/en/gb/ed an mekaer
(Np), H/y zat van gem/enib/ed an
mekaero (Bdie, Op), Dat was n/ks as
gem/en/gb/ed (Nbk)
gemienlik (Db, Dhau, Dfo, b: im, In, p)
bw. [go'mi:(n)lak] 1. gewoonlijk, doorgaans (Db, Dfo, p, b: im, In) Gem/en//k
doon we 't 20 (Dfo), Gem/en//k g/ngen we
alt/cd mit z/cn be/den vot (Db) 2. een
relatie van vriendsehap en samenwerking
met elkaar onderhoudend, op vertrouwelijke voet (Dhau) Ze bin we/gem/en//tm/t
meteor (Dhau)
gemienschapsineenske z. gem/enscbopsmeenste
gemiensehop (OS, Bu, Np, Nw, Op) Ook
gemeenschop (verspr. WS) Voor -schap z.
-schop de; -pen; -pien [go'mt:skop/ ... ] t.
een gemeenschap vormende, het gemeenschappelijk deel hebben aan iets Jo moc'n
wat your de gemeensebop over hebben
(Nbk, Spa), Hij bet n/et vu/c veux do
gem/enschop daon (Nbk), D'r beerst in due
dozpen vaeke eon hoc/ito gem eenschop
(01-NI), eon cc/ito gem/enscbop (b), in
gem/enschop tezamen, in gem/enscbop van
goederen, van de gemeenschap /even z'n
inkomsten krijgen uit 's lands middelen,
met name inzake een uitkering (Bdie), zo
ook Ze Jaoten do gemeenscbop d'r your
opdr/en ze laten de staat ervoor opdraaien
(Wol) 2. omgang, betrekking, onderlinge
verhoudingen gericht op samenwerking Die
hebben n/ct vu/c gem/enscbop mit
aanderen (Nbk), Wehebben h/e/emao/g/en
gem/enschop wit do n/sc buren (Bdie,
Dho, Obk), We hebben ccii boe/
gem/enschop mit do [emil/c (Dfo), In de
tie/nc dorpon hej' noga/ vu/c gem/enscbop
mit meteor (Dfo), Uut gemienscbop moot
et gruJJen (ba), Ze hebben n/ct vu/c
gem/enschop ze hebben weinig kontakt met
anderen ( Ma), Do gem/enschop is bier
good (El), Die meensten wi//en w/y g/en
gem/enschop m/thebben (Bu), We hebben
een hoop gem/cnschop mit die meensten
(Ma), gem/enschop mit meteor hebben
vertrouwelijk met elkaar zijn, betrekkingen
onderhouden met iemand (Ma, Nbk, Np):
Die buren hcbbcn con gocic gem/enschop
mit metaer (Np), Ze hebben eon boe/
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gemiensehoppelik - gemientebelasting
gomienscb op mit mekeer (Ma), Ze zoch ten gemienschopszin (verspr. OS, Np) Oak
wel gemionschop in hew- nije woonpiak gemeensc/lapszin (verspr. WS, spar. OS),
(Pe- Dbl), gemionschop ho/en mit kontak- vaar ...schap z. -sehap [...'m...stnt..] -

ten met andere mensen onderhouden (b):
B. bill mit glen meonske gemicnschop (b),
gemienschop (mit lone) hebben een
verhouding met lemand hebben, oak:
seksuele omgang (Nbk, Np, Sz): Die man
en die vrouw hebben gemiensehop (Np),

gemeenschapszin
gemiente (verspr. OS, flu, Np, Pe-Dbl)
Oak ;enseente (verspr. WS, spar. OS)
[go'mi:nto/ ... .....] 1. gemeente, ni. de derde
bestuurlijke eenheid (naast Rijk en
pravincie), het gemeentebestuur, de
Zie hebben a] vets cheiden keer gemeentehjke averheid De gomiente mos
gemoonscbop had, mar d'r komt flog niks d'raen/ik veurzorgen dat(..) (Nbk), Sons
van (Sz) 3. de situatie waarin mensen kriegt de gemeente te weinig geld van de
samen een ieefgemeenschap vormen, in het porveensio (Wol) 2. grandgebied van een
bijzonder: dorpsgemeenschap Zo wodden gemeente, het landschap van een gemeente
In do gemienscbop opnownen (Ld), Hi5 is West- Sto/Jingwarf is de mooiste gemionte
good in do gcmcenschop opnownon (Sz), van Frioslaand (Op), ... en Oost-StoiingWe /oven hior in cen mooio gem ocnscbop wart ion van de grootsten (Db), Oonze
(Nw), eon botien buton do gomionscbop gemionto ]igt an 't voetenaonde van do perstaon niet echt opgenomen zijn in een bep. veensie(Pe-DbI) 3. in kadastralegemeento
gemeenschap (vo)
bep. door her Waster gehanteerde ruimgemiensehoppelik (Dm1, b, I) Ook telijke eenheid (waarbinnen meerdere
gemiensclaappelik ( Wol en oost.), darpsgebieden vallen) 4. kerkelijke
ge,neenschappelik ( west. van Wol, elders gemeente, ook: de gelavigen die een bep.
spar) bn., bw. [...'skopjak, ...palok/... J 1. gadsdienstoefening bijwanen eon karkoliko
toebehorend aan meer dan één We hebben gemionto (flu, Dfo, Nbk, Obk): Oo/do- on
dat /aand gemoonscbappo/ik (Dhau) 2. Niyborkoop is iono karlceliko gemeente
gezamenlijk We vu//on gemionschappo/ik (Nbk), We hebben bier oon ilinko
do kaortios in (Dfo),
We moo'n Horvonndo gemeente (Mun), de VriJje
gem oonscbappe/i/c war op touw zotton gomoonte (Nt), de gomiente Donkerbroek
(Spa), eon gomeensebappe/iko aovend -Do Hau/o (Db), Oonze gomiento bobeurt
(01-Ni), Vader en zeuno boorken gomien- tot do Neder/aanse Horvormdo karko
scbappe/ik(Bu), gomeensebappe/ik omme- (Pe-Dbl), Do gemionte moot d'r veur
gaon vertrouwelijk met elkaar omgaan zorgon, dat d'r weer eon nij karkoraodslid
(01-Ni, Ld), oak: elkaar vaak helpend (Ld) komt (Obk), Oonze gomoonte moot eon
gemienschopsgeld (spor.) - gemeen- nije domenee, want dissogaot vot (Sz), Do
sehapsgeld
gem eente zong psalm 24 (Wal), Gemiento,
gemienschopsmeens z. gemionschops- over disso woordon uut Lukas /5 wi//on
moonske
wij 't vandomorgen olSon hebben (b)
gemienschopsmeenske (verspr. OS) Oak gemienteambtener (verspr. OS, spar. WS:
gemienscliopsmeens (spar. OS), gemien- oast. van Wol) Oak gemeenseambtener
sc/i apsineenshe ( spar.), gemeenscil aps- (spar.) [.Jm... ] - gemeenteambtenaar
meenske (verspr. WS), gemeenschaps- gemientearchief (Nbk) Oak gemeenmeens (WH), gemeenschapsmeense (Op) tearchief (Obk, Wol) et; ...archieven
et, de (spar.); -n [...'m...} 1. gemeen- [..'m...] 1. archief van een gemeente
sehapsmens, iemand die veel betekent voar gemientebegroting (Nbk) Oak genseentehet dorpsleven Dat is echt eon gomion- begroting (Spa) de; -s [...'m...] 1.
scbopsmoonske, as die bier woggaot zullon begrating inzake de gemeentelijke
zo him we/ miston (Obk), Die kan s/ocbt inkamsten en uitgaven, meestal vaar het
aiionig wezen, dat is eon echt gemion- valgend jaar; oak m.b.t.
meerjarenscbapsmeensko (01-Ni), Oonze buurvrouw planning
is eon gemoonschapsmoense, zo Wi] graog gemientebelang (spar. oast. van Wol) Oak
oven praoton on ze wi/ al/es wo/ your eon genzeentebelang (spar.) - gemeentebelang
sander doen (Op)
gemientebelasting (Nbk, Obk) Oak ge-137-

gemientebestuur - gemienzem
meentebelasting (Spa, Sz) - gemeentebelasting
gcmientebestuur (Nbk, Obk, Np) Ook
gemeentebestuur (Spa) - gemeentebestuur
gemientebode (b) de; -s [...'m...] 1. bode
van een gemeente
gemienteeigendom (spar. oost. van Wa!)
Oak gemeen:eeigendom (spar.) - gemeenteëigendom
gemientefoons (spor. OS) - gemeentefands
gemientegeraansie (spar. oast. van Wal)
Oak genseentegeraansie (spar.) - gemeentegarantie
gemientegrond (Nbk, Np) de; -en [...'m...]
1. grand, perceel van de desbetreffende
gemeente
gemientehuus (OS, Bu, Np) Oak genseentehaus (WS, spor. 05) 1. gemeentehuis
gemientekaemer (Dhau, 5: oast.) de; -s
[...'ni ...] 1. kamer in herberg met bep.
fünkties van een gemeentehuis
gemienfekas (Ow) - gemeentekas
gemientelaastcn Z. gemientelasten
gemientelasten (verspr. OS, Bu, Np) Ook
gemeentelasten (verspr. WS, spar. OS),
gemientelaasten (Dhau) my. [...'m... lastçi
/.../...a:...] 1. wat men maet apbrengen aan
de gemeente in de vorm van handenbelasting, reinigingsrechten e.d.
gemientelik (spar. oast. van Wal) Oak gemeentelik (spar.) [go'mT:ntok/...] - gemeentelij k
gemienteman (Nbk, Np) de; -nen; -negien
[go'mi:ntaman] 1. iemand die aan een
gemeentehuis is verbanden, vaar de
gemeente werkt
gemienteontvanger (Nbk) Oak gemeenteontvanger (Spa) [...'m...] - gemeentean tv anger
gemientepasseniel (1) Oak gemeentepersoneel (Obk) et [...'m...] 1. persaneel in
dienst bij een gemeente
gemientepelisie (b, 1) Oak gemientepliesie
(OS, Bu, Np), geineentepliesie (WS, spar.
OS) [...'m...plisi] 1. gemeentepalitie
gemientepils (spar. OS) - gemeentepils
gemientepliesie z. gemientepelisie
gemienteraod (OS, Bu, Np) Oak
gemeenteraod (WS, spar. OS) de; -en 1.
kallege dat het bestuur varmt van een
gemeente, gemeenteraad
gemienteraodsvergeerdering (1) Oak ge,neenteraodsvergadering (spar.) de; -

aak -en; ...vergeerderinkien 1. gemeente-

raadsvergadering
gemientereiniging (b) - gemeentereiniging
gemientereinigingsdienst (b) - gemeentereinigingsdienst
gemientesekretaoris z. gemientesiktaoris
gemientesikretao ris z. gemientesiktaoris
gemientcsiktaoris (b, 1) Oak geinientesikretaoris (Bu, Dfa, Nbk, Np, Ow), gemeentesikretaris (Dha, El, Ma, Nbk, Obk),
gemientesekretaoris (spar. OS), gemeentesekretaris (verspr.) de; -sen [...m...
stkto:oras/...stkro.../.../...si:kro...] 1. gemeentesekretaris
gemientesikterie (Nbk, b) [...'m ...slktri,
.tari] - gemeentesekretarie
gemienteveldwaachter (spar. OS, Bu, Np)
Oak gemeenteveldwaachter (spar. OS),
gemeenteveldwachter (verspr. WS, spar.
OS) de; -5; -tien [...'m...] 1.
palitiebeambte bij de gemeentepalitie,
veldwachter in gemeentelijk verband
gemientewaopen (OS, Bu, Np) Oak
gemeentewaopen (WS, spar. OS),
gemeentewapen (WH, elders spar.) et; -pien, -tien (OS, east. in WS) [...'m ... I 1.
wapen, blazaen van een gemeente
gemientewarken (OS, Bu, Np) Oak gemeentewarken (WS, spar. OS), gemeentewaarken (Bdie, Obk), gemeentewerken
(WH) - gemeentewerken
gemientewege (spar., I) [go'mi:ntowt:g] gemeentewege van gemientewege verstrekt
(v)
gemientewet (spar. oast. van Wal) Oak
geineentewet (spar.) - gemeentewet
gemientewoning (Nbk, Obk) de; -5;
...waninkien [...'m...] 1. huurwaning in
eigendam van de gemeente, vaak in
apdracht van de gemeente gebauwd
gemientezaek z. gemientezaeke
gemientezacke (OS, Bu, Np) Oak ge,nientezaek (spar. OS), gemeentezaeke
(WS, spar. OS), gemeentezaek (spar.), getneentezaak (WH) - gemeentezaak
gemienzem (95, verspr. WS) bn., bw.;
-er, -at [ga'mt:nsip] 1. elkaar dingen taevertrauwend, familiair, saamharig CCII gemienzeme huusholing (Obk), Ze bin aorJg
gemienzem (mit mekeer), Ze gongen
gemienzem wit meka ore onme ( Ld, Op),
Th31 is arg gemienzem mit oons (Bu), een

gemienzem man met sacia!e inste!ling
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gemieter - gemze
(Obk) 2. gemoedelijk, rustig, bedaard
(Dho, El, Pe-Dbl) It Is ccii gemicnzcm
dOipien (Dho), Dat is con gemicnzem man
(El), con gcmicnzcm gezin (Pe-Dbl) 3.
gewaardeerd, met enig aanzien (Obk,
Pe- Dbl) It Is ccv gemicnzcm gezin (Obk)
gemieter (Bu, Nbk) et [ga'mit]
1.
gesodemieter, herrie, geduvel Wat ten
gemieter on gezeur (Nbk)
gemingd z. gcmcngd
genus (spor.) et [g'mts] 1. gebrek aan een
eigenschap of omstandigheid die wenselijk
iou zijn gemis an mood (Nbk), ...inzicbt
(Nbk) 2. het missen van familieleden,
vrienden, zaken die iemand dierbaar zijn k
Vuuldc or gemis van zoc'n stoic huusraod

we! (j), (van een kind dat het huis uit
gaat:) Et gemis blift groot (vo)

gemodder (Nbk) et Igo'modJ 1. het
moeizaam vorderen met het work
gemoed et; -eren (all, bet. 2) [gomut] 1.
innerlijk, iemands vermogen tot emotionele
beleving Ft gemoed woddc de ooidc
mccv slcen vol, doe ze bcricbt kregen dat
hour zeune in Canada con Heine kregen
had hun gemoed sehoot vol (Bdie, Bu, Sz,
Obk), zo ook Doe Bc van dat ongelok
heurde, was mij or gemocd vol (El, Dfo,
Op, Db), Ft gemoed zat me vol (Diz, Ow,
Ld), Ft gemoed scheut miy vol (Dhau,
Dho, Ma, Nbk, Nw, Pe-Dbl, Wol), Ft
gemoed schiet 'm zomar vol hi] wordt snel

door emoties overmand (01-NI, Nbk, Nt,
Spa), op icnc zien gemoed warken op
iemands gemoed werken (El, Nbk, Np), zo
ook icnc op zien gemoed warken (Spa,
Nbk) on op or gemoed warken (Nbk, Np):
Dat warkt op je gemoed! (Np) 2. (my.)

doen we dat op can gem oedclikc menicre

(01-Ni), ccv gcmocdclikc sItar (Ld),
gcmocdelike mcenskcn (Nw), Zc bin allied
even gemoedelik (Pe- Dbl), at gem oedelik
opnemcn iets gemoedelijk opvatten, zich
niet kwaad om iets maken maar er op
gemoedelijke wijze mee omgaan (Nbk,
Spa)
gemoedelikbied (Nbk) de [go'mudokhit]
1. het vriendelijk on zachtaardig zijn Ftis
daor icy on al gcmocdelikhied (Nbk)
gemoedereerd (verspr.) bn., bw.
[gQmudr't:ort} 1. gemoedereerd, ook
gemoedelijk, rustig Hzi vreug mi5
gemoedereerd om duzend gulden to iiencn

(Op), Die man praottc mar gcmocdcreerd
dew', on d'r luustcrde gien iene (Bu), H7
kwam d'r gemoedereerd an fictscn (Wol),
Oonze mom was allied licke gem ocdcreerd

(Db), Die is zo gcmocdcrccrd as war
(Dho), Die bill' aided gcmocdcrccrd (Sz),
In die buusholing gaot et allied
gemoedereerd toe (El, Obk), Hool je mar
gcmocdereerd, et komt we] good (Obk)

gemoedsrust (spor.) - gemoedsrust
gemoes (Ste) et [ga'mu:s] 1. gepruts,
geknoei
gemompel (Nbk) et [gQ'mompj] 1. het
binnensmonds praten, ook: het voortdurend
mompelen
gemongen (Nw) et [g'mo:] 1. veevoer
van gemengde samenstell ing Vroegcr
gavvcn we dc varkcns mats; mar later
gemongen, mar dat was lien voer (Nw)

gemoor (Ld, Nbk) et [g'mo:ar] 1. hat zeer
moeizaam bezig zijn met iets, gezegd bijv.
van hat fietsen door mul zand, van
pogingen om een wagen uit een sloot to
gemoederen Dc gemoederen wercn nogal trekken e.d.
vcrhit (Nbk), Doe d'r op con kccr ruzic gemorrel (Bu) et [go'm3rJ 1. onenigheid
ontstaon was over ct ctcn, had bij de gems Z. gemzc
gemoederen tot bedcrcn brocht (v), Dc gemunt (verspr.) [gø'nlknt], in etargens op
gem ocdcrcn kwammcn weer tot bcdaorcn

gemunt hebbcn, et op icne gemunt hebbcn

(Nbk)
gemoedelik In., bw.; -er, -st [go'mudjok]
1. gemoedelijk: zachtaardig en vriendelijk,
meestal gezegd van iemand met wie men
niet snel ruzie zal krijgen Dikke meensken

gemust z. gemutst
gemutst Ook genzust (spor.) [g'nm(t)st] gemutst, in good gemutst wczcn, slecbt
gemutst wczen (Ld), 20 ook mm... (Nbk) *

bin vacke gemocdclik, wodt d'r zcgd
(Obk), Ft is con gcmocdeiilc voikien het
zijn gemoedelijke mensen (Nbk), Et gaot
d'r nogal gcmocdclik toe (Dho, El), A wwc
mit or woordebock an de gang bthnen,

Mooi wcergocdgcmutst/Slccht weer slccbt
gemutst (Ld)

gemuud (s: oost.) [g'my:t, ook ...yj:...?] 1.
gemoeid, in d'r mit gcmuud wczen arm
betrokken geraakt zijn (s: oost.)
gemze (El, 01-NI, Pe-Dbl, b: Im) Ook
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gemzebok - genaodig
gems (Np) de; -n; gemsien ['gcmzo/gems]
1. gems 2. z. gent
gemzebok (Bu) de; -ken; -kien
['gcmzobok] 1. reebok met een gewei dat
enigszins in verval raakt; de resterende
takken zijn scherp
Gen. - afkorting van Genesis (bijbelboek)
genade z. genaode
genadeschot z. genaodeschot
genadeslag z. genaodeslag
genadig z. genaodig I, II
genaode (OS, ZW, Bu, Dho, Np, Nt, Nw,
Op, Wol) Ook genade (west. van Np, Op,
elders spot.) de [ga'no:do/ ...a:...] 1.
vergiffenis, het sehenken van genade De
boef vreug de rechter om genaode (Db),

hand (El, Obk), Et is niet best aj' van de
genade van een aander oThankelik binnen
wanneer je afhankelijk bent van de
weiwillende hulp van een ander (Diz)
genaodebrood Ook genadebrood (WH,
Diz, Mun, 01-NI) et 1. genadebrood
genaodebrood eten genadebrood eten,
gezegd o.m. indien ouders bij kinderen
moesten inwonen De A.O. W is teganworng een uutkomst, de ouwe mesen

[mensen] boeven now gien genadebrood to
eten bij de kiender (Sz), Ze eten daor
genaodebrood (Dho) en (ruwer:)
genaodebrood vreten gezegd van bijv. een

arbeider die bij een boer werkte die slecht
was voor het werkvolk, ook inzake de
om genaode smeken, iene (weer) in relatie arbeider - veenbaas van weleer of
Genaode! m.b.t. iemand die, om het hoofd boven
genaode ann em en (Nbk),
smekend gezegd ter verkrijging van water te houden, zijn geld moet verdienen
genade, vooral nog bekend van bij een vijand; beide verbindingen worden
stoeipartijen waarbij degene die de ander ook gebezigd inzake hond, jachthond, kat
zodanig vastgeklemd hield dat hij niets of evt. een ander huisdier of dier op de
meet kon doen of de ander hard aan het boerderij dat in z'n laatste levensjaren is,
haar trok, pas ophield nadat om genaode met name ook inzake een paard dat zn
was gevraagd (spot.) 2. de genade van God laatste Ievensjaren in rust bij de baas mag
en geef oons de genaode die neudig is slijten en dus niet verkocht is (verspr.):
om oons deur Jow Jeiden te Iaoten (b), De Oonze bond et 't genaodebrood bij oons
Heer ge/I genaode en ere bY goeie ontdot (Np), zo ook Oons peerd krigt now 't
Hij niet an wie zels goed ]even (b), Goeie genaodebrood van oons (Op), Dat oolde
genaode! Hoe is het mogelijk! (Bdie, Mun, peerd et genaodebrood (Nbk), gien
Nbk, Op, Spa, Sz, Ld): We] goeiegenaode, genaodebrood eten wi/len (Nbk, Nt, Spa),
daor konit hij ok nog an! (Op), Goeie ook ... vreten willen (Nbk), genaodebrood
genaode, wat een rammeR (Spa, Bdie), zo eten moeten schuld moeten bekennen,
ook Grote genade! (Wol) 3. bereidheid tot moeten toegeven terwijl men dat liever niet
het sehenken van genade, goedertierenheid, deed (Nw), zo ook (niwer) genaodebrood
barmhartigheid Et was een krap jaor, mar vreten moeten id. (Nw)
de Jaandheer was van gien genaode, de genaodesehot (b) Ook genadeschot bore mos d'r kommen (Obk), Die man was genadeschot
een hiele goeie kerel, hij had nogal war genaodeslag (Nbk, Np, Ow) Ook gegenaode omdat hij goed was, zagen ze nog nadeslag (Nbk) de; ...slaegen [...'n...] 1. de
wel eens iets van hem door de vingers laatste slag, klap, met name wanneer men
(Dfo), Ze kennen gien genaode ze zijn een dier doodt, ook: katastrofale gebeurkeihard, denken geen moment aan het tenis voor een persoon of een bedrijf iene
belang van de ander (Bu, Nbk, Wol), Ze de genadeslag geven de doodsteek geven
kennen gien genade mit 'in ze zijn zonder (fig.) (Nbk), degenaodeslag kriegen (Ow),
genadet.o.v. hem, hij krijgt de voile lading Dat was de genadeslag veur die febriek
en ze zijn niet bereid op enig moment (Nbk)
alsnog genade voor recht te laten gelden genaodig I (OS, ZW, Bu, Np, Nt) Ook
(Wol), genaode veur recbt gelien Jaoten genadig (Diz, west. van Wol, elders spot.)
(Dhau, Nbk, Spa, Pe-Dbl), an iene Zen bn.; -er, -st [ga'no:adax/ ...a:...] 1.
genaode overleverd wezen (Nbk), iene goedgunstig, schappelijk, terwille Iemoe'n
weer in genaode annemen (Nbk) Hi7 moet mij mar war genaodx wezen (El), Hij is
or van de genaode bebben van de gevende mi3/genaodig west (Pe- Dbl), Zehebben 'm
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genaodig - genei-aosie
genaodig west, mar aandor&..! (Mun),
Woes me mar war genaodig geef maar wat
toe (Obk) 2. genadig in godsdienstige zin:
besehermend, vergevensgezind 0, wil miy
genadig wezen (Sz), Jo bin toch die grote
God, waor loden one him your bugen moot,
die naokomt war hi beloofd hot en die,
wie van Him hoolt on Zion gebodon
naokomt, genaodig is (b)
genaodig II (OS, ZW, Bu, Dho, El, Np,
Nt, Op, Wol) Ook genadig (Diz, west. van
Wol, elders spor.) bw. 1. op genadige
wijze d'r genaodig of kommen, argens
gensodig your wogkommen (Nbk, Obk,
Wol): Wij bin do loste jaoren aorig
genaodig your do winters wogkommon
(Obk), Daor bin we gonaodij your
wegkommen ( Wol), zo ook ? Is him
genaodig ofgaon (Ma) 2. in 'k Heb 'in
gonaodi wat your do kont go von eon flunk
pak voor z'n broek gegeven (Nbk)
genaodigd (Nw) bn. [go'no:odoxt] 1.
gezegd van een paard dat zn laatste
levensjaren bij zn boer mag slijten As et
poerd Zion lesto daegon bi5 do boor slit,
dan is et genaodid (Nw)
genaovend z. goeienaovend
gene (Nbk) [gi:ria], in disso en gene
geneesheer-direkteur (I) - geneesheerdirekteur
geneeskrachtig (spor.) - geneeskraehtig
geneesmiddel (spor.) - medicijn
geneeswieze (Nbk, Np) - geneeswijze
genegen bn. [go'nt:g] 1. lust tot iets
hebbend, bereid zijnd Bij'genogon ow dat
oven -vow- mi5 to doen? (Nw), HJy was
drokt wol gonogon om dat to doen (Np),
Die man is we] gonogon om d'r an mit to
warkon (Pe-Dbl), Do knocht was gonegon
ow zundags to molken (Op), Daor is biy
we] too gonogen (om dat to does,) (Nbk),
Vroogor woron do moenskon moor gonogon
om mokoer to help on, Zondor d'r your
betaold to wodden (Obk), 1k bin we]
gonogon oven to bolpon (Bdie, Spa), ...om
war vow- die moonsken to doen (Ld, Nt),
Bin Jim gonegon om do stoopo to vogon?
(Wol)
genegenhied (verspr.) Voor -held z. -hied
de; ...heden [go'niighit] 1. genegenheid,
vriendschappelijke gezindheid D'r is eon
protto gencgenhiod in oons groepion (Db),
Et is iono bonko genogenhiod in die

buusboling (Nt), genegonbiod hobbon your
lone (Bdie, El, Obk): Die boide ooldo
buurvrou won bade/en eon boolgonogonbied
Your mekoor (Obk), Do mecnsken hobbon
allemaol wel gonogonbied vow die man
(El), gonegonbiod vow- lone veulen (Spa),
1k kan glen gonogonbied opbrongon your
die m eonsicon (Bu), We bobbon mekoor
huipen uut genogenbiod (Np), 1k daonko
nog altiod mit genogonbiod an 'm (Op),
genogonhiod ton on (Nw, Sz): Gonogonbiod
tonon is gion aigemeon vorscbiensol moor
(Sz), veul genogonbiod bij iono ontvangon
(Ow), stillcgonogonbiod(l) 2. in Da 's now
do mccnsoliico gonegonheid, mien jonge de
menselijke dankbaarheid (Wol)
geneigd (Nbk) - geneigd, in argons too
gonoigd wezon
Genemuden et [gi:namydi] 1. plaatsnaam: Genemuiden (Ov.)
Geneinuder (Bu, Nbk) bn. {gi:no'mydç} 1.
van, inzake Genomudon (Ov.) Gonemudor
matton biezen matten (Bu)
generaal z. goneraol
generaol I (Dfo, Nbk, Np) Ook generaal
(verspr.), ginneraol (I) do; -s, -en; -tien
[gi:na'r3:o1/...a:.../gtna...] 1. generaal (bij
het leger), soms ook: belangrijke veldheer
Die wil ok altiod your generaal spoulon
(Db)
generaol II (Dfo, Nbk, Np, Nw, Op) Ook
generaal ( verspr.), ginneraoi (I) bn. 1.
algemeen Et is eon genoraal bogr4, (Mun),
Do Staoton- Gone aol (Op), (do) gonoraolo
rippetisiode laatste repetitie, oefening voor
eon uitvoering (Ld, Nw, 01-Ni, Dfo):
Gister haddon zo goneralo ri),potisie
(01-NI), (zelfst.) in over 't gcnoraoi over
het algemeen (Dfo, Dhau, Nt, Ow, Pe-Dbl,
Sz, Np): Over et gonoraol bozion komt et
aliomaol op otzolde dade (Dfo), Over 't
genoraoi waeron Zo aiiomaolo ge/bk (Np),
Over 't gonoraa/ bobbon we eon mooio
baast (Pe-Dbl), zo ook over 't gonoraal
genoumon in 't algemeen gesproken (Nt),
in It genoraal in hot algemeen (Db)
generausie (Nbk, Nw) Ook ginneraosie
(spor.), generasie (Nt) [gi:n'r3:osi, gi:nç...
] 1. generatiegenoten En do
ooldo gonoraosie klaogt netuurlik stion on
bion (ba), do vourige genoraosio de
generatie mensen van vlak voor doze
(Nbk), zo ook do volgonde gen era osio
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generaosieklove - genoeg
is geopereerd (Nw)
(Nbk), do nije genoraosie (Nbk)
generaosieklove (1) Oak generasiekleuf genie (1) et; -nen [sjo'ni] 1. zeer begaafd
iemand
(Nt) - generatiekloof
geniep Ookgniep (Spa) [ga'nip/xnip], in in
gdnerasie z. generaosie
't geniep in het geniep, op 'o gniop staon
generasiekleuf z. generaosioklove
generen zw. ww.; wederk.; geneerde, het zo staan dat men stiekem kan afluisteren
geneerd [sjo'ni:arçi] 1. zich schamen Hij (Spa): Die bet aong op 'o gniop staon, hij
geneorde 'in vein- do femilio (El), Wij hot et zokor ofluusterd (Spa), ook op 'e
generon oons met om mit die mocnskon geniep staon (Np)
omme to gaon (Db), Ic zoien Jo oigonlik genieperd z. gniepord
goneron vein- die praoties van die kerel genieperig z. gnieporig
(Pc- Dbl), Die vent geneert 'm nargens vein-- geniepig - geniepig, stiekem en achter(Dho, 01-NI), Jo hoeven Jo nargons vein-- baks; oak van kou, pijn Dat dot geniepig
to goneren (Nbk), Daor zak me vein-- zeer (Ld), It Is geniepig koold (Ld)
generon (Nt), Pak mar an! [van steel, genieten st. ww.; overg., onoverg. [go'niti]
traktatie], gcnocr Jo mar nict doe maar 1. (onoverg.) op prettige wijze ervaren, op
aangename wij ze ondervinden 'k Hob van
alsofje thuis bent (Nbk)
genertied (Dhau) bw. [gi:ntit; aks. dat tenoolstok genouton (Mun), Wij
wisselt] 1. een lange tijd durend Et duurt genieten van eon Jonkion U onge j enever]
genertiod vein-dat ze es bij oons kommon mit sukor (Wol), We gonioton van do
netuur (Diz), As et nog oven zok weer bliiç
(Dhau)
genertieden (Obk) [ ... tidi; aks. wisselt], in dan kun we d'r nag van genieten (Sz), Zo
to gonortioden nooit: bat is mij to genieten nog we] van do ooldo dag (Dha),
Zo lange as ? kan inoof' d'r mar van
gonortieden ovorkommen (Obk)
geneudigde (Nbk, Ow) Oak genodigde genioton (Dhau), Zo kun d'r nag van
genieten ze zijn wel oud, maar gezond, en
(Wol) [go'n.&:dayda/ ...o:o... ] - genodigde
geneuk et [ga'nA:k] 1. (ruw) het steeds kunnen dus nag van het leven genieten
(Bdie), Jo kun zo van Jo kloinkiendor
neuken 2. (ruw) het gezeur, gejeremieer
genezen (verspr.) stizw. ww.; onoverg., genieten (Nw), van do A.OW. gonioten
overg.; geneesde (spor.)/genas, is genezen (Op), Zoo'n aovend mit dat woordoboek[go'n:zi] 1. (onoverg.) beter worden (van wark, dan genieten we (Nt), Wat zullen we
personen, dieren), helen (van wonden) Hi7 op et [cost van H on A. genieten (Db) 2.
is now good genozon (Dhau), Die wond (overg., onbep. w.) in Die is met to
goneest mooi heelt snot, in aanzienlijke genieten! is ongenietbaar (Nbk, Np) *
mate en/of zonder dat er veel littekens Begoren is meet as gonioten mensen willen
zullen ontstaan (Nbk, Nw), Hij bet zovulo altijd meer hebben (Ld)
straPhad, dat hij is wel genezen hij zal het genieter (Nbk) [go'nitç] - genieter
voortaan wel laten (El), zo oak Daor is hij genodigde z. gonoudigdo
mooi van gonezen, dat dot hij niot weorf genoeg I Oak genog (Bu, Dfo, Dhau, Ld,
dat heeft hij een keer uitgehaald, maar hij Nbk, Ow, Sz, b), genogi (Ld) bw.
is nu wel genezen van die onhebbelijkheid [g'nux/ ... o... (Bu, Dhau, Nbk, Ow, Sz),
...o... (Db, Ow)/ ... oxt] 1. in voldoende mate
(Np, Nw), En van mien kounstemaoken
bin 'k wel zowat genezen (b), 1k had d'r 1k bob Jo vroeg genoeg wakkor maekt,
wel genoeg van, ik was gonozen (Bu) en daorommo hoof' niot te laeto to kommon
Th3 was in ien keer genezen doordat ze (Nbk), Eton koken is makkolik gonog, aJ'
hem le grazen namen, door het mar eon kookbook bebbon... (b), H7 hot et
ondervinden van tegenspoed e.d. heeft hij genoeg uutlogd hoe aJ' daor kommon
maar één keer zo'n streek uitgehaald (Ma) mooten (Nbk), 'k Hob vandaoge zatgenoog
2. (overg.) beter maken Do doktor hot do daon (Nbk), 1k bob zat genoeg melk in do
kofflo (Nbk), oold en wios genoeg wozon,
peslent genozon (Dfo)
geni'jd (Nbk, Nw) bn. [gQnijt] 1. door Of bin 'k soms met goed genoeg ben ik to
naaiwerk gemaakt, hersteld eon gonijdo mm Nbk), good genoeg wezen gezegd
lijope gezegd van een hazelip waaraan men tegen iemand die zich niet haeft to
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genoeg -genoegen

verbeelden dat een bep. werk beneden zijn It bob d'r genog van hew-, it wil niet
waardigheid is en die kennelijk meent dat ]anger (Dhau), Wi5 hadden d'r mittertied
een ander er wel voor op kan draaien: Wol genoeg van on zetten weer of naor buus
fe niet ofwasken? Now, daor bij' aanders
goad genoeg yew-, hew- (Nbk), ook gezegd

wanneer men moet opdraaien voor gewoon
werk en niet wordt betrokken bij zaken die
eervol zijn, die publieke waardering
oogsten of tot het domein van de hogere

(j), It hebben d'r schoon genoeg van
(Mun), ook d'rgenocg van Icriegen (Nbk,
1), Hi7 ton d'r mar gien genoeg van
kriegen hij vond het sehitterend en bleef er
naar kijken, ervan drinken enz. (I), We

hebben genoeg daon, we holen d'r mit op
kringen horen: Mi/fe neuze veuran zitten we hebben genoeg werk verzet, we stoppen
in et bestuur, dat doen zi% mar de brie/Yes ermee (Pe-Dbl), 't Is genoeg year vanbij de meensten rondbrcngen, daor bin it daege (Wol), argens genoeg an hebben in
good genoeg veur (Nbk), (van opsehep- voldoende mate van jets hebben (Nbk,
peru:) veule gien genog zeer veel: Th3 01-NI), ook: er niet meer bij kunnen
vcrteltgrote verba clan on veule gien genog hebben, van een taak e.d. of inzake
(Ow), ...niet genog id. (Ow), zo ook Die tegenwerking of pittig weerwoord van een
huusboling bet can taemer vol buusraod, ander (Nbk): Macs/er zette him op zien
van veule on gien genog (Ow) 2. in nwnnier, on daor had bij wel genoeg an
sterkere mate dan wenselijk D'r wodt al (Nbk), Jederienc had genoeg an zien eigen
genoegklaegd over et weer (Nbk), Et wodt iedereen had de handen vol aan zn eigen
me dour genoeg eigenlijk to dour (Np), werk, aan de eigen problemen (v, Nbk) 2.
slim genoeg, gekgenoeg(Nbk), win genog (vaak in zn.) in ruimere mate dan
(Nbk, b): Daor is 't wear ok haost win benodigd, of, sterker: meer dan wenselijk
genog veur, now? (b), e,genaorJ genoeg We hebben koffle genoeg (bad) (Ld), En
(Nbk)
an diens/boden is d'rkrapte genog (b), Die
genoeg II Ook genog (Bu, Db, Dfo, Dhau, meensten nilcs geven? Now, zo hebben
Ld, Nbk, Ow, Sz, b), genogi (Ld) onbep. aanders centen genoeg! (Nbk), Hool now
telw. 1. voldoende, zoveel als nodig is D'r mar op to ruziemaekan, d'r is al ellende
is genoeg (Ma), Hef' genoeg c/en? (Nbk), genoeg in de wereld (Nbk), zo ook ... d'r is
gcnoeg hebben: We hebben genoeg centen al genoeg ellende in de wereld id.
(Np), Die grote graoperd hat nooit genog genoegelik z. genoeglik
(Sz), Jongien, ie moe'n now uutscbeiden genoegen Ook genugen (Ste: bet. I, Db:
van a/en, ic hebben now wel genog had bet. 2, 3) et; -s [ga'nugjj/ ...y ... J 1.
(Db), We bebben wel genoeg an oonze tevredenheid argens genoegen mit nemen
A.O.W. (Obk), Th3 verdient wel niet zich ermee tevredenstellen: le moe'n mar
zovule, mar in elk geval genoeg om van to genoegen nemen mit wa/fe veurzet wodt
leven (Nbk), Kan 'Ic wat vanfe lienen? Bc (Obk), Daor moef' mar genoegen mit
bob an een tientien genoeg (Nbk), Hi bet nemen ( Spa), d'rgien genoegen mitnemen

nooitgenoeghij wil steeds meer geld, eten
of anderszins (Nbk, Nw), De heron hadden
genoeg on hullen Jan niet wear an hadden
er genoeg van langs gehad (Nw), D'rlopen
ommes tegensworig genog van dat soort
fongkerels 0mm a, die naor de hogerburge scboele west binnen (b), Dat zegt
mij genog (b), trek genog (Nbk, Np, b),
Now is '/ genoeg het is nu genoeg (Nbk),
Zo is It genoeg!, Et zal wel genoeg wezen,
as we even een kaortien s/titan we kunnen

ons ertoe beperken om een kaartje to
sturen (Nbk), argens genoeg van hebbeit

een voorraad van jets hebben die voldoende is, ook: er zn bekomst van hebben:

nl. met de wijze waarop, de mate waarin
men jets afwerkt, een zaak afliandelt, ook:
de gekreëerde oplossing niet aksepteren 2.
aangenaam gevoel, plezier Dc tat/a spint
van genoegen (Bdie), Kaortspeulen doef'
year fe genoegen (Obk), 't Was mij een
groot genoegen daf' d'r even west binnen
(Db), Daor tan biy een hoop genoegen an
beleven veel plezier, nut en profijt van
ondervinden
(Np), mit genoegen:
Vanaovend hebben we mit genoegen naor
dat pergramme taken (Dfo), mit alle

genoegeir uiting van welwillendheid om
jets to doen (Dho, Nbk, Sz): Ja, dat wil it
mit aBe genoegen doen 3. genoeg inzake
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genoeglik - geploeter
oten, drinken (Db, Pe-Dbl) 1k bob mien
genoegen ik heb gonoeg gegoten (Db,
Fe-DiM)
genoeglik (verspr.) Ook genoegelik
(verspr.) [g'nuxlok/ga'nuxolok] - gonoeglijk
genoegzem (El, Nbk) bw. [go'nuxsrp,
...sm] 1. bijna, zo goed als 'k Heb et
genoegzem klaor (Nbk), zo genoegzem zo
good als (El)
genoegzemhied (Np) Voor -heid z. -hied
de [ga'n... 11. tovredenheid Dc koe lag op
'e stal to kreunen (as genocgzcmbied) (Np)
genog z. genoeg
genogt z. genoeg
genootsehop (Nbk, b) - genootschap 't
Drents genootsehop (Nbk, b)
genot Ook genut (Nbk: bet. 1) at
[ga'not/ ...A ...] 1. aangonamo ervaring 't Is

genummerd (Sz) [gn&mt], in Hi)' bet
zicn bagage niet meer genummcrd zitten

hij is enigszins kinds gewordon, lott.: niet
moor door nummering geordend (Sz)
genut z. genot
geouwehoer (Nbk, Wol) et [...'h...] 1. hot
ouwohoeren Dat geouweboer moe'k n/ks
van bebben (Nbk)
gepaerd z. gepeerd
gepakt (1) [go'pakt], in gepakt an gezakt

gepast (Nbk) In., bw.; -or [go'past] 1.
terecht, op zijn plaats zijnd, in
overeenstemming met do situatie gepaste
woorden (Nbk), ccii gepast antwoord oen
antwoord dat qua toon en inhoud in
overoenstemming is met do vraag of
opmerking (Nbk) 2. in gepast geld, gepast
betaelen (Nbk)
gepeerd (Bu, Dhau, El, Dfo, Dho, Nbk,
ten genot ...om d'r naor te kicken, ...aj' Ow) Ook gepaerd (Np, Op, Nt) bn.
ccii badde dick naorje huus bebben (Nbk), [go'pt:oçtJs: ... ] 1. gepaard, uit paren
onder et genot van een ban-/en koffle bestaand (meestal van porsonen) Aacbter
(Nbk), argens genot van bebben hot eon begraffenisse gaon de meensken
aangoname voordeol ondervindon: 1k beb meerstal gepaerd (Op), Ze gongen gepaerd
jaoren genot had van die stofzocger (Db), naor buus (Np), Die kwammen gepeerd
Wi5 bebben ten hoop genot van oonze binnen (Dfo), gepeerd yolk (Bu, Dhau,
auto (0l-Nl), Daorkuj'een boelgenot van Dho, El, Nbk, NO: 0p et feest was et
allcmaole gepeerd vol/c, wi)' bin mar naor
bebben (Pe-Dbl), ...kriegen (Nbk), Wi
bebben 'tgcnot d'r van had, now kan 't wel huts toe gaon (Dhau), Daor gaot gepaerd
weg (Fe- Dbl), Wij bebben d'r hadde veur vol/c de weg fangs (Nt) 2. tezamen met, in
warkt, on thy bet et genot d'r van gepeerd gaon mit (El, Nbk): Et onweer
ondervindt de prettige working aryan, hat gong gepeerd mit regen on haegel (El)
voordeal (Dhau), van pure genot (ha) 2. gepensioneerd z. pensioneerd
hat gebruik, de inkomsten Wi)' hebben 't gepeuter (verspr.) et [g'pA:tf] 1. hot
genot d'r van gezegd van bijv. eon stuk voortdurend peuteren 2. hot bozig zijn met
land (Np), in It genot van hure huur priogolwerk
gepiel (Nbk, vo) et [go'pi:l] 1. langzaam
ontvangend (Ld)
genotmiddel (Ste) - genotmiddel Oonze gedoe, hot met goringo zaken bozig zijn,
owe kauwdc as genotmiddel vroegcr hot steeds bezig zijn zondor op to schieten
kalmoes; dat hat/dc hi)' uut de buterlanen of eon besluit to nomen
hi)' de Lende (Ste)
gepiep (verspr.) at {go'pi:p] 1. hot voortgenotteren (Bdie) [gonotp - genotteren, durond piepen
intens genioten
gepiept (Nbk, Np, Ste) [ga'pipt], in Hiy is
gent (verspr.) Ook gente (Mun, Np, Spa, gepiept dood (Np, Ste) of op de vlucht
Ste, Sz),gemze (Ste) do; -n; -len ['gcnt(o)] (Ste), Et is gepiept klaar, voltooid (Nbk,
1. mannelijko gans, gent We bebben eon Np)
moo/c gent bi)' de gaanzen ]open (01-NI), gepikeerd (Nbk) - gopikoerd
D-zateen kwaoie gente in 't treggat (Spa) geplak et [go'plak] 1. hot voortdurond
plakken of orgons blijvon zitton
gente z. gent
gentiaan (1, fp) [gEnti'jâ:n] - bep. geploeter et [g'plut] 1. hot voortdurond
plantensoort: gentiaan blauwe gentiaan hard moeton werken Veur H en fyf was et
een geploeter ow de aenties an mekeer te
klokjesgentiaan (fp)
genugen z. genoegen
kneupen (vo)
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geplof- gerak
geplof (Np, Op) at [go'plof] 1. hat
(voortduranda) galuid van knallan, ploffen

snel baladigd, gegriefd (aig., Np), Dam- is
hij gauw geraekt in in dat opzicht is hij

Mit NiJjaor is et a/tied eon hicl gepiof

erg gavoalig, door zoiats is hij snal geraakt

(Np)
gepoch (Nbk) [ga'poxJ - gepoch
gepoepel (Db, Dfo, Np, Obk) at [go'puplJ
1. drukta, gadoa, harrie, geruzie (Db, Dfo)
Dat meenske mit hour gepoepel! (Dfo), Ze
badden eon hiel gepoepel om n/ks (Db) 2.
hat overdraven sehoonmaken, poetsen,
waarbij het niat gauw goad genoeg is (Np)
War bet dat moons eon gepoepel (Np) 3.
hat fiat opschiaten met hat werk (Obk)

(El, Obk), Jo moe'n wel opJow woorden
pass en, want die man is gauw geraekt
(Obk), Die lvi mooj' wel good mit
oppassen, want ze bin zomar goraekt
(01-NI), Zeiszo gauw geraekt, iokunzo
we] mit eon lucifes anstikkon (Sz)
geraemte Ook geruamle (WH) et; -n, -s

Wat eon gepoepel in die vergeerdering, ze
schioten mar niot op (Obk)
gepraot - gapraat Do zussios (...)
kwammen op et gepraot of(vo)

gepreek (spor.) - gapreak
gepriegel (Nbk) [go'prig} - her varrichten
van priageiwerk
geprots (Nbk) Ook gepruts (Sz) at
[gaprotst..A ... ] 1. hat prutsen, wait
waarbij men veal moat prutsen Dat
lap work mit die ouwe broek is me we] eon
gepruts (Sz)
geprottel z. gepruttol
gepruts z. goprots
gepruttel (varspr.) Ook geprottel (Nbk)

[go'prAtL..o... ] - gapruttal
gepunt (Dho) bn. [gapAnt], in gepunte
baevor haver waar de kiam uitgahaald is
(Dho) Ze voerden do poerden we] gopunte
haever, want haevorkorre]s kommen d'r ok
wel heel weer out en zo kuj' wi/do haovor
in 't laand kriegon (Dim)
ger. - aikorting van gorago, goraansio
gcraakt z. geraokt
geraamte z. geraemto

gcraansic de; -s [ga'rã:nsl] 1. garantia op
iats Zit d'r gion goraansie meer op? (Nbk),
't Vaa]t nog onder do geraansio, daenk'

(Nbk)
geraansiehewies - garantiebewijs
geraansiepries (vo) - garantieprijs
geraansietied (Nbk) - garantiatijd
geraansieveurweerden (I) - garantievoorwaardan
gerabbel (Spa) at [ga'rabjj 1. hat door
alkaar pratan, hat aanhoudand pratan
geraekt Ook rueka' (Np, spor. OS),
geruak: (WE) bn.; -ar [ga'r€:ktl ... --- a: ... ]
1. baladigd, gagriafd Thy vault 'in
bohoorlikgoraekt(WoI), Hi5 is gauw raokt

[gar:mto/...ii:...] 1. garaamta van aan
mans, dier, ook: model van aan mensalijk
of evt. dierlijk geraamte gabruikt in hat
ondarwijs As meester 't over 't moonslilc
lichem hot, bet hi5 't geraointe d'rbij(Db),
Hij is zo maeger, et is net eon geraomto

(Dfo, Diz, Dho, Ld, Nt, 01-NI), zo ook
Dat moensko is haost een geraomte (Dhau),
zo maeger as eon goraemte (Np) 2.
geraamta van aan bouwwerk, schip a.d. 't
Geraemte van do schure ston d'r nog

(Pa-Dbl), We bin mit eon nij hokke an
bouwen, et goraamto staot d'r a] (Sz), Do
timmerman bet et geraomto k/aor (El)
geraffel (Nbk) at [ga'rafj] 1. hat raffalend
sprakan 2. hat haastig maar slordig warkan
geraffineerd (Nbk) bit, bw.; -ar, -st 1. op
garaffinaerda wijza (gamean)
gerage (varspr.) Ook geraosie (1), gerasie
(spor.) [gara:zjo/ ...3:asi/ ...ra:sij - garage
geragedeure (varspr.) Ook geraosiedeure
(1), gerasiedeure (spor.) - garagadaur
geragehoolder (spor.) Ook geraosiehoolder (1), geragehouwer (Wil), gerasiehoolder (spor.) [.../...'hMr] - garage-

houdar
geragehouwer z. gerageboolder
gerak at [garak] 1. hatgaan mans of diar
nodig haaft aan atan en drinkan of
varzorging andarszins Jo gorak had hebben
(varspr.): Ziozo, ik bob mien gerak weer
had gazagd als man het atan op heaft (Db,
Dfo), We hebben dik oons gerak had
vanmiddag we habben vanmiddag veal,
mear dan genoag gegatan (Db, Ld), We
hebben oons gerak had now gaon we mar
vat (Ow), zo ook Do kiondor bobben hour
gerak weer had, now moe'n zo mar op
bock/c (Dhau), Hebbon de kiopen bear
gerak a] had? (Obk), Jo gerak kriogen

voldoanda atan en drinken krijgan an/of
varzorging andarszins Th krcog ziongorak
niot (fidia), Die kreog good Zion gerak
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gerammel - gerechtighied
(Ld), Ze kriagen fiat half hew- gerak nog
met de heift van wat ze nodig hebben aan
eten en drinken of verzorging (Ma), Mit

carpels en bri began ze vrooger hewgara/cniotkregen ze onvoldoende voedsel,
ook: ze kregen er te weinig van (Op), Die

kionder lcriegon op 'o tied hour gerak
(Obk), Hzkriogt zion gerak wel op 'a tied'
mask je geen zorgen, hij lijdt bepaald geen
honger (El, Wol), Now Beppo in It

verzorgingstohuus is, hiit ze op 'a tied
hour gorak haar eten en overige verzorging

(Db), Do beesten krogen good hour gerak,
want 't was d'r good schono (Pc- Dbl), Dc
koenon bebbon hour gerak had zijn
verzorgd (Spa), Ic moe'n d'r wel omme
daonken dat ze good hour gerak kriagon
(Mun), Th3 hot daor eon gooie verzorging
bad, hiy kroog Zion gerak we] (Nw), Ze is
wear Iokker wassen, ze her hour gerak
wear had (Diz), Die fongomeid krikt op 'o
tied beur gerak heeft over minnekozerij
met te kiagen (Np) 2. gereedsehap, benodigdheden voor het werk of anderszins (El,
Np, Nw, 01-Ni, Op, Ow, Sz) Ze badden
niks glen gerak (El), 1115 zat room in ?
gerak (Np), Thy bad eon hoop gerak (Nw),
Hof' aYe gerak we] op 'o waogon om naor
't wark?(Ow), Aj' eon hoop kloran hebbon,
zit ic good in jo gerak (Nw), Elk dElzp
krcog tiodig zion gerak (b)
gerammel et [goramj] 1. het voortdurend
rammelen War is dat vow- gerammel an do
doure! (Nbk) 2. rammelend geluid 't
gerammel van eon bujmesiono (Nbk) 3. het
door elkaar praten, het steeds snel achter
eikaar door praten (Obk)
geranium (Nbk) Ook granium (Nbk) [go
'ra:nijAm, .. 5m/gr...J - geranium Fraanso
graniums (Nbk)
geraniumpot Ook graniumpot (Nbk) geraniumpot
geraoden (Nbk, Np) [go'ro:odi] - geraden
Dat isjegoraodon okgezegd bij wijze van
waarschuwing, ni. wanneer men bemerkt
dat de ander inbindt, voorzichtiger gaat
doen, terwijl men anders hard had ingegrepen (Nbk), Etisjirn dusgeraodon on
haelgien maDe fratsen uut nI. omdat men
anders maatregelen treft (Nbk, v)
geraos (verspr.) [go'ro:as] - geraas
geraosic Z. gorago
geraosiedeure z. goragodeua-o

gcraosiehoolder z. gcragohooldor
gerasie Z. gerage
gerasiedeure z. goragedouro
gerasichoolder z. goragoboolder
gerasiezoolder (Np) de; -s; -tien [...'r...]
1. zolder van een garage
gerattel [ga'ratj] - geratel
gere (Nbk, Np, Nt, Obk) Ook geer (s:
oost.) de; -n; geertien ['gt:or(o)] 1. geer:
schuin toelopende baan in kledingstuk,
geer con rok mit gercn (Nbk, Np), mit
scbwnc gccrtios (Nbk), D'r zit can
schuinlopende gore in die rok (Obk), As

can rok to nauw is, kan dFr eon gore tusson

(Nt), ? Scbilt moor as ten doom; bi5 is zo

schieve as eon gear in eon vrouwluushomd
(s: oost.)
gerecht et; -en (bet. 3); gereehien (bet. 3)
[ga'rext] L rechtbank, rechtskollege vow- 't

gerecht kommon (mootonJ Die zaoko is
nog niot uutetcn, at komt vow- It gerecht
(Nbk), Hi7j mos vow- Ft gorocbt kommon
(Spa), vow- Ft geroobtmooton (Bu, Db, Diz,
Mon, Nbk, Np, Nt, Pe-Dbl, Ste): Ze
mosson mit meka ore vow- Ft gerecht
(Pe-Dbi), Af een dagvoerdingkriegen, dan
mooj' your 't gerecht vorsehienon (Obk) 2.
rechtsgang (Ld) 't Gore cbt moot zion
boloop hobben óén en ander moet worden
afgehandeld volgens de regels van de
rechtspraak (Ld) 3. gerecht, ni. van spijzen
(spor.) Dat was eon leflor gerecht, we
hebbon d'r van smuld (01-NI)
gereehtelik (I) bn. [go'rextiok, ...tol...] 1.
van het gerecht uitgaand gorecbtoliko
stokken (I)
gerechtigd bn. [ga'rextaxt] L het recht
hebbend inzake de bedoelde handeling Thy
is goroobtigd om veur mij op to treden
(Spa), Daor bin wi5 niot too gerechtid
(Ow), Th5 is gerechtigd om over dat laand
to gaon (Obk), Vow- die zaokon is hij niot
gerocbtigd (Op)
gerechtigde (spor.) de; -n [go'rextaydo] 1.
degene die gerechtigd is
gerechtighied Ookgerichtighied (bet. 4: s:
oost.) Voor -heid z. -hied de; ..heden
[go'rextoxhit] 1. iemands grond, land,
eigendom inzake grond Dit is mien
gorochtibiod! (Wol), Woof' we], daf' op
mien gorecbtighicd binnon? (Nt), We
meugon mit oierzuken niet op die boor zion
goreebtighiod kommen (Dfo), Die ridt mar

146-

gerechtsgebouw - geregeld
bertaol over een sander zien gerechtigbied
(Obk), Al die stokken laand beuren bij
zien gerechtihied (Obk), Zien gerechtigbied lopt daor an toe (Bu), Je moe'n
van mien gerecbtigbied oIblieven (El, Obk)
2. het gerechtigd zijn am gebruik to maken
van een wag, am te gaan over (Db, El,
Mun, Spa) lIc bet' gercchtihied ow over
dat laand to gaon (Db), Disse reed bob ik
glen gerecbtigbied langes (Mun, El), Ic
moe'n bier now met meet langes gaon,
want in bebben bier glen gerechtigbied
(Spa) 3. reehtvaardigheid, hat geschieden
van reeht Soms vien Ic nargens
gerechtigbied (Bu), 't Is goad tot zien
gereehtighied kominen er is op karrekte
wijze rechtgespraken, het is tat een
rechtvaardige aplassing gekamen (Nbk), za
oak Af spul bebben mit iene, dan moat d'r
gerechtihied kommen (Nw), Die man
vocht veur zien gereebtighied vaar het
recht dat hij had, vaar z'n recht-vaardige
zaak (01-NI), Dc gerechtihied moej'
soms veer zuken (Db), ...is soms ver to
zuken (Bdie), D'r Is glen gerecbt%bied
meer in de wereld tegenwoord% (Spa), Dc
gerechtighied zal bier we] uutwies doen
(Sz), Dc gerechtihied zal zegevieren!
(Dha), Gerecbtigbeid! gezegd als reaktie
op apmerkingen als Die dieT hebben ze
oppakt! (Np), Findelik gerechtigbied!
eindeiijk gebeurt er lets, wordt er lets
gezegd waaruit ieniands gelijk, karrekte
apvatting blijkt, vaak gezegd bij een
taevallige gebeurtenis die op kamisehe
wijze op de zaak kan warden betrakken
(Nw, Wal, Nbk): Th3f zee altied daj' best
over die zoolder lop en kunnen, mar now is
hi) d'r zels half deurgaon. Findelik
gerechtibied! (Nbk), ... d'r is tocb nog
gerecbtigbied (1) 4. de rechterlijke macht
(s: oast.) J begreep met wat reden die
diender van de gericbtigheid hadde (s:
oast.)
gerechtsgebouw (I) - gerechtsgebouw
gerechtshof (I) - gerechtshaf
gereedschapskiste z. gereedschopskiste
gereedsehop Oak geriedsclzop (Db, Dfa,
b: Im), voor -schap z. -schop at
[go'rt:tskap/ ... i:... ] 1. gereedsehap Hij bet
een bekel an slecht gereedsehop (Ste) *
Goedgcreedschop is et halve waark (Bdie,
Ld, Pe- Dbl)

gereedschopshokkien (Ste) at; ...hokkies
[...'r...] 1. hakje waarin het gereedsehap
van de baer stand
gereedschopskiste (Nbk) Oak gereedsclaapskiste (Ld) - gereedschapskist
gereel Oak gareel (spar.) [ga'rt:l/ga'r ... ], in
in 't gereel Hij is altied in 't gereel veur
zien kienderdruk aan het werk (Mun), Hij
is altied an or wark ow de boo] in It gereel
to kriegen op arde (Nw), Th3 mos de bele
dag in 't gereel staon om dat ker.vei klaor
to kriegen uitsluitend met hetzelfde
inspannende work bezig blijven (Pe-Dbl),
Et peerd lopt in 't gereel lett.: in het
paardetuig (Np), waarnaast fig.: in ?gereel
lopen meedaen, meewerken binnen de
gebruikelijke orde, valgens de gewane
gang van zaken: Dat jonk wil mar met in
t gereel lopen wil zich maar niet schikken
naar de voargesebreven of gebruikelijke
gang van zaken (Obk), za oak Die knaop
wil met best in It gereel lopen (01-NI),
Jow moe'n wat moor in 't gereel lopen
(Wol), Bij eon boor bet or d'r we] es an dat
alies in et gereel lopt dat ailes viot en
geregeld verloopt, dat mens en dier viot
meewerken zaais door de baer verlangd
(Db), Mit mien boerken3fe mock alle
daegen in 't gereel lopen (Nt), Die man
badde vroeger nog we] es een lied dat bi
buten de zillestringen sprong, mar now
lopt bij aorig in 't gereel (Op), Th3 het ze
aofig in t gereel lopen ze luisteren
blijkbaar goad on daardoar gaat alias
geordend en viot (El), oak negatief: Die
lopt in Ft gereel hij voigt slaafs het gedrag
van de groep waartoe hij behaort, hij voigt
steeds stipt alle bevelen, regels op (14w),
Die lopt ok aorig in tgereel hij heeft maar
to luisteren naar, to daen wat zijn vrouw
hem zegt (Bu), oak: (lett.) netjes op een nj
on in de pas: De soldaoten moon in et
gereel ]open (Dhau, Dfo), Dc kiender
lop en ok nog wel es in ? gereel mit
gimmestiek (Dfo), De peerden lopen in Ft
gereel (Ld), Ze lopen netties in Ft gereel
(Dho)
geregeld I bn.; -er, -st [ga'rt:gjt] 1.
overeenkomstig een vaste ragel zich
herhalend, regeimatig een geregelde tied
van eten (Nw) 2. in can geregeld ]even
(Nbk, Np, 01-Ni): Now we do zaeke niet
moor hebbenF leiden we een geregelder
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Jeven (01-NI)
verspr.) Ook gaeren (bet. 1, 2: ZW, Diz,
gercgeld II bw. 1. regelmatig, op gezette Mun, Nt, Np, Op, 01-Ni, Wol), garen (bet.
tijden, vaak ZY komt geregeid even 1, 2: WH) zw. ww.; overg., onoverg.;
buurten (Wol), Ikgaogeregeldnaor oonze geerde, het geerd ['gi:orI ... .. ...l ...a: ... ] I.
oofde buren, om hew- glaesdoeken to (overg.) verzamelen, bij eenbrengen D'rbin
wasken (Db), Hi)' is geregeld vot (Nbk), bepaolde meensken die van a/los bi)'
Dat doe 'k geregeid (Np), Grdsmi)'en moot mekeer geren (Obk), 1k bin mit mooie
geregeld wezen [gebeuren], eers wil etniet steenties an 't garen (Sz), do boel bi)'
meer(Nbk)
mekaer gaeren (Spa), postzegels geren
gerei (Bdie: bet. 4, 5, Bu, Db, Dfo, Dho, (Dhau), eerappe/s gaeren aardappels rapen,
El, Ld, Ma, Np, Nw, Obk, 01-Nt, Op, verzameien bij het rooien (Bu, Db, Nbk,
Pe-DbI, Ow; Sz: bet. 5) Ook gereide (Diz, Ste) 2. (overg.) sparen door flunk to
Np, Nt, Pe-Dbi, 54 Spa; p: bet. 1; Np, s: werken en to verdienen (verspr.) Ze
cost; b: In: bet. 2) et [gorej(da)] 1. hebben aorig wat bi)' mekeer geerd ze
paardetuig, vaak alleen dat voor feestelijke hebben flunk gespaard (Dfo), Ze bin van
gelegenheden en vow- de zondag Doe dat niks niet 2° veer kommen, want ze bebben
peerd 't gerei mar of want wi)' bruken him heel wat bi)' mekaer geerd (Np) 3.
van daege toch niet (Dfo), Etpeerd your et (onoverg.) geren, rd. schuin toelopen, van
rietuug had zundags et gerei an, or daegse kledingstukken, stoffen veer kieding,
was do zille (Ld), Etpeerd had or gerei op stukken land Die ni)'e jurk bet een mooi
aan (Np), 'k Moot et gereide even poetsen wiede rok, hi)' was bielemaole gerend
(Spa), Doe we vrocger mit de tilbrie (Dfo), Die rok die lopt wat gerend (Nbk),
gongen to neden, kreeg etpeerd et gereide
an (Diz), Dat peerd bet een mooigerei op
(Dho, El, 01-Ni), Gooi or gerei mar uut
gezegd tegen een knecht of aansporend
tegen een paard (Ld, Ow), bij uitbreiding:
paard(en) en rijtuig of wagen niet direkt
voor het gewone work bestenid (Ma, Nbk,
Np, Obk): Hi)' her een knap gerei op 'e
weg (Nbk, Np, Obk), (aitied) in ? gerei
wezen (altijd) druk zijn, het druk hebben
(Bu, Db, Dho, Nbk, Nt, Op): Hi)' is altied
drok in ? gerei (Dho), Die boor is 's
morgens om vier ure al in 't gerei (Ow), zo
ook 27)' Jopt altied in ? gerei (Ow) 2.
linnengoed, aardewerk en soortgelijke
benodigdheden voor de huishouding (Np,
b: in) Die her aorig [flunk wat] gereide in
de kaaste (Np) 3. benodigdheden voor het
meiken (Obk) 4. gereedschap em mee te
timmeren, boerengereedschap e.d. (Bdie,
Db, Dhau, Dho, Mun, Nbk) Je moe'xi dat
gerei es wat oprumen (Dhau) 5. uier (Bdie,
Dfo, El, Ld, Nbk, Obk, Op, Sz) D'r zit een
good gerei onder die koe (Obk), Die veerze
komt een best gerei onder (El) 6.
ecbtgenote (Np) Thy komt mit een knap
gerei op 'e weg (Np) 7. kleren (Np) le
moe'n et gerei nog an hebben (Np)
gereide z. gerei
geremd (1) - geremd
geren (OS, Bu, Dho, Dm1, Nw; bet. 3:

Die rok geert wat (Bu), een gerende rok
(verspr.): In de naacbtpon zat een gerende
rok (Ow), Eon gerende akker is lastig om
to bewarken (El), Dat laand geert, et lopt
wat schuin (Nw) * Die niet geren, die niet
speren (Dho), Die nietgcert, die niet speert
(Nbk), N/ks zeggen en hi)' gaert ze wel hij
zegt niets, is een beetje stiekem maar
luistert good em er in voordeel mee to
doen (Ste)
geribbeld z. ribbeld
gericht (Nbk) bw. [ga'nxt] 1. gericht, in
gericht schieten (Nbk)
gerichtighied z. gerecbtigbeid
gene z. geriede
geriede (Nbk, Obk) Ook gene (Nbk) et
[go'ri(da)] 1. het voortdurend rijden (van
vervoermiddelen, maar ook gezegd van het
op elkaar em hangen, nj den, vooral bij
stoeien)
geniedsehop z. gereedscbop
gerief (verspr.) et [gonif] 1. dat wat een
beer aan wagons, gereedschappen etc.
gebruikt in zijn bednijf of voor een bepaald
karwei (verspr. OS, Dho, Diz, Np, Nw,
01-Ni, Op) lederiene bet tegenwothg een

hoop gerief (0p), 1k zal mien gerief mar
opbargen (01-NI), Veur et onderhoold van
et hiem is hief wat gerief neudi (Db), 1k
bob 't gerief mitneumen, now moe'n we
mar es zien dat we de boel weer klaor
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kricgen (Dfo), Hikan eenprotte, mar hi)'
bet zien geriefok goed veur mekeer (Ow)
2. wat tot gebruik dient (anderszins) 'tHot
fiat veule weerde, mar ? is mien gerief
(Sz, Daor macf ' olblieven, da's mien
gerief(Nt) 3. gemak, voordeel 'k Heb et
al/ienig mar veur at geriefvoor het gemak,
omdat het geriefelijk is (Wol), 't Gal niet
genoeg gene! (bfl, Et is wel niakkelik,
hew; aj' goed spul tot je genef bebben
voor gebruik beschikbaar (Mun), 1k bin 't
geniefkwiet! (Ma, Nbk), argens genief van
bebben: Thy bet nag ccii protte gerief van
zien oolde heit (El), Van een elektniscbe
bore kuf' aorig geniefhebben (Pe-DbI),
Wat he* een gerief van mien nije
wasmesiene (01-NI), 1k heb nag een Vein
messien van mien pake, man, wat be 'Ic daor
een gerief van had (Sz), Daor kuf' genef
van bebben! (Bdie), Daor bebben we goed
gerief van (Dho), 'Ic Wi/fe best wel even
een genef dccxi cen dienst bewijzen,
gerieven (Dfo), In dat oolde huus was
weiniggeniefhet was weinig geriefeiijk in
dat oude huis (Pe-Dbl)
geriefelik Ook gerieflik (spor.) bn., bw.;
-er, -St [ga'rif(a)lokJ 1. gemak, gerief
gevend Dit app enatien is batstikke
geriefelik, We hebben een geriefe/ik buus
d.i. geriefeiijk in diverse opziehten, zoais
m.b.t. het schoonhouden en het onderhoud
(Db, Dho, El, Nw, 01-NI), zo ook een
geriefelike keuken (Diz), Dit buus is
geriefelik innicbt (Dhau, El, Np, Op, Ow),
..indield (El), Hi)' bet et mar geriefelik
veun mekaar (Spa), 't Is we/ geriefelik aj'
van al/es wat bi)' de baand hebben
(Pe- Dbl), een geriefelik persoon iemand
die een ander te alien tijde wel even wil
helpen (Dfo)
geriefitoolt (Nbk, Ld) [...i...] - geriefhout,
vecial uit bos of houtwal bij boerderij
gerieflik z. geriefelik
geriem et [go'rim] 1. het voortdurend
rijmen
geriemel (Nbk) Ook geriemsel (Dfo,
Dhau, Mun) et [grim(s)] 1. rijmelarij, het
voortdurend nj men Hoct tech op mit dat
geniemel! (Nbk)
geriemsel z. geniemel
gerieven zw. ww.; overg.; geriefde, het
geriefd [ga'ri:bip] 1. gerieven icnegenieven
van dienst zijn, helpen We willen beur

graeg gerieven (Ld), Kan 'kje argens mit
gerieven? kan ik ergens mee helpen, ook
gezegd tot een klant in een winkel (Nbk),
zo ook Waor kan 'k je mit gerieven?
waarmee kan ik je/u helpen? (Woi), A 'kje
mit wat gerieven kan, macf't mar zeggen!
(Op), A 'kje d'r mit gerieven kan! [ ...dan
wil ik het met plezier doen] (Mun, Ma,
Nbk), 1k kan dat niet ailienig opfcnappen,
kuj'me ok even genieven?(0I-Ni), Oonzc
buren gerieven eons mit a/ks (Pc- Dbl), 1k
beb nog we] even tied am mien buvunan to
gerieven hem te helpen met zn werk (Sz),
Vroeger, as de boeren in 't huf zatten, dan
konnen ze mekeer nog we] es gerieven
(Obk), Ikgenieve mien buurman we! es mit
een waegen (Nt), Och buurvrouw, kuf mi)'
ok effen gerieven mit een fiuttien eek?
[azijn] (01*), le lain F. meraokelgenieven
deur een middag op beun kiender to passen
(Db)
geriff. - afkorting van geriffermeerd
geriffermeerd - gereformeerd
gerifTermeerde - gereformeerde
gering (verspr.) bn.; -Cr, -at [go'ruj] 1.
klein in maat, hoeveeiheid 't Gong mar am
een gering bedrag (El), Et is mar can
gering loon tien waor dat gezin van rond
meet zien te koemen (Sz), een Heine beer
van gering bestaon (I), een gering verschil
(Bu), zo ook Et verschil van k/cur is man
gering (Np), Dc opkomst was gening
(Pe-Dbi), niet gering (verspr., soms als
Ned. ervaren:) van een niet te
onderschatten hoedanigheid, in een niet te
ondersehatten mate: Dat was niet gering,
wat hi)' daor presteerde (Nbk), Ic mo&n 't
niet gering achten as dat je overkomp
(Pe-Dbl), (zelfst.) Die man knimmeneende
over 't geningste van wat hi)' vu u/dc
(Pe-Dbl), (zeifst.) 't minste of geringste
(Nbk, Nw, Sz): D'r ontbrekt niet at minste
of geningste an (ba), Th31 begint cm et
minste of gefingste a! to goelen (Sz
geringsehattend (v) [...tit; aks. wisseit] geringschattend
gerissel z. genitsel
geritsel (Nbk) Ook gerissel (14w) et
[go'ritsJ/... s] 1. voortdurend ritselend
geluid
Germaan [gcrmâ:n] - Germaan: lid van
één der Germaanse volken
Germaans [ ...a:s] - Germaans
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gernaal (verspr, I) Ook garnaul (verspr.), nuvoro geruchten togonwoordig, hen!
(Spa) de; gernalen; garnaaltien (Spa), Dat gorucbt hot wel rondgaon, mar
[g'na:1/gar.../...u1] 1. bep. schaaldier:
was toch niet waor(EI), Dat gonucht gaot
garnaal
a/ zo lange dat is al geen nieuwtje meer,
geroep - geroep
wistje dat nog niet? (Nbk, Nw), Etgorucbt
geroepen (Nbk), in as goroopen kommen
doe do rondo dat d'r braand was argons in
geroes at [g'ru:s] 1. geruis otgeroos van dO)p (01-NI, Db), 't Bin mar gonichton hat
con wactorval (Op), ... van do zoo, ... van do zijn slechts geruchten, je moet er niet al te
wiond dew- do bomon (Bdie), AJ' eon veel waarde aan hechten, biygorucbto door
botion doofwoddon, boor io vaoko niks as geruchten (Ma, Nbk): k Hob et bij
wat geroos (Sz) 2. rumoerige drukte, goruchto bourd, Do goruchton wi/Ion (..)
Iawaai, ook inzake hat geluid van harde volgens de geruchten ( ... ) (Ma, Nbk), 't
wind Do moozon mao/don ten biel goroos Gorucht is niot van do locbt blijft maar
op 'ozoolder(Pe-DbI), Wat ten goroosmit aanhouden (Nt) 2. licht geluid (Mun) 1k
a] die auto's (Dho), Wat was ? con goroos bourdo gistorao vend oon vromd gorucht in
van bijv. ean druk gezin, of wanneer do Iocbt, not as 't vourjaor zachios roup: ik
iedereen door elkaar been praat (Nbk), zo koom d'ran(Mun)
ook Wat was et con goroos in do zaa/ mit geruisloos (Nbk) bw. [go'rjsIo:s] 1.
zovu/o yolk (01-NI), Dat was me con hocl geruisloos It Gong aiomaolo genuisloos
geroos daoro (Spa), Et was me daor ccii zonder geluid (Nbk)
drokte en eon geroos van gewo/d (Dfo), 1k gerust bn., bw.; -er, -st [go'rAst] 1. (bn.)
hole niot van datgoroos an do kop (Wol), zonder ongerustheid Woos mar gerust!, 1k
garnee!

1k kon niet sla open van 't geroos van do
wiond(Db)

bin gerust, want ik woto waor zo binnon

of iemand 't Gorucbt is dat M 'm

Daor kuJ'gonist op wozon (Np), Now, daor
woron wi zo gonust niot op, mit die
vorkoporio van dat stokkion Jaand (Dfo),
zo ook angons gerust over wezon (Dho,
Nbk, Np, b): 1k bin daor niot gerust over!

(Bu), We waonon niks gonist, doe 't zo
geroezemoes (El, Nbk, Nw) [goruzemus] Iaoto wodde ( Pe-Dbl), ione wat gerust
- geroezemoes
praoton (b), GoofJo mar gerust dade, at
geroffel (Ste) et [ga'rofl] 1. her voortdu- onwoor is zo over rustig, zonder ongerust
rend roffelen, roffels voortbrengen
te zijn (Obk), eon gerust geweten, mit eon
gerommel - gerommel D'r kwanj niet vu/c gerust butte geheel gerust zijnde (Dhau,
van do buio in do voorto, allionig wat Nbk, Nt): Mit oen gerust batto gao ik
gerommel (Mun), Schoi toch uut mit jo sla open (Nt), Dat kuJ' mit eon gerust hatto
gerommel in die lao (Nbk)
doon (Nbk), Daor ku/mit eon gerust hatte
gerotzooi et [go'r3tso:3j] 1. her rotzooien bonne gaon, want io bebbonJezols niks to
Daor boj't gorotzooi in do glaozon het vorwioton (Dhau), angens gerust op wezorn
gegooi in de glazen (Nw)
Thor bin k we] gerust op daar ben ik niet
Gerrit z. Garnet
ongerust over, ik heb het voiste vertrouwen
gerucht et; -en; geruchien [go'rAxt] 1. dat het goedkomt, goad zit (Nbk, b), 1k bin
praatje, niet officieel bevestigd rnondeling d'r niks gonust op (Wol), Jo kim d'r wel
meegedeeld nieuwtje dat rondgaat over jets gerust op wezon dat et good komt (Bu),
vordronkon hot dat hij door verdrinking
een einde aan zijn leven heeft gemaakt
(Bu), D'r gaot zoc'n raor gorucht dour et
dorp (Wol), ? Gorucbt dat gaot dat bij do
plaats vorkopon wil, of et waor is woet ik
niot (Sz), 't Gorucht ging rand (Bdie), Do
geruchten gaon dat wi niet vu/c winter
lcniogen (Dfo), D'r gaon geruchten (..) er

wordt gezegd, hat gemcht gaat ( ... ) (Nbk,
Nw), zo ook Do geruchten gaon d'r wolf
die geruchten doen (inderdaad) wel de
ronde (Nbk), D'r gaon ok nogal wat
geruchten over (Nbk), Wat gaon d'r toch

ik twijfel eraan of her wel goed komt
(Dho), Jo kim d'r gerust over wozon, et
komt we] weer good (Np) 2. (bw.) zonder
bezwaar, wel zeker Daor kuj'gcrust op an,
et is waor wat zo zogd hot (Db), Jo kim
gerust van mij annomon dat Mj et daon
hot (Wol), Zing mar Koster, zing gerust
(ha), Dat kuf gerust golovon (Pe-Dbl), Jo
lain morgon gerust ko em en om eon
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koppien koffie (Sz), Daor kuj' gerust op
rekenen! (Np), zo ook Re/can daor mar
gerust op! (Np), Dat is gerust waor (Np)
gerusthied (Db, Dho, El, Mun, Nbk,
01-NI, Op, Pe-Dbl), voor ...heid z. -hied
[go'rnsthit] 1. toestand zonder zorgen, in
een Mole gerusthied (Db, Dho, Pe- Dbl,
Op, Nbk): t Is een hiele gerusthied dat de
kiender at allemaole goed bebben (Db), 't
Is een Mole gerusthied dat alles an do
kaant is (Dho), ...as 't wark weer klaor is
(Pe-Dbl), Eon paer canton op 'e baank
vormt veur veul meensken eon hole
gerustheid (Op) 2. geruststelling (El, Mun,
Nbk, 01-NI) As et 's aovens don/car is, is
et eon Mole gerusthied as de kiender thous
binnen (EI), Wat eon gerustheid dat ik
were dat hi j good over/common is (01-NI),
Et was eon gerustheid veur tan to, doe ze
beurde dat omke weer bij kennis was
(Mun), Hij kwam toch nog thuus, en dat
was eon hiele gerusthied (Nbk), zo ook 't
Was eon Mole gerusthied dat hij weer
terechte was (Np)
geruststellen (Nbk, Nw, Ol-Nl, vo, j) zw.
ww.; overg.; stelde gerust, het geruststeld
[ga'rnsteln] 1. geruststellen iene geruststellen (Nbk, Nw, j), Ze was in veilige
haeven, en dat stelde hour oolden gerust(j)
geruststelling de; -s [...r...] 1.
geruststelling eon Mole geruststelling een
grate geruststelling: 't Is eon hole
geruststelling da k temeensen weet waor
hij zit...! (Sz), Da 'c eon hiele geruststelling
veur me! (Wol), t Is eon hiele
geruststelling, as 't huus schone is! (Dfo)
geruut Ook ruul (verspr. OS, Nt, 01-NI)
bn. [go'ryt/...] 1. geruit can gerute bloese,
eon cute rok, eon ruut bloesien (Nbk)
geruzie (verspr.) [go'ryzi, ...si] - geruzie
gesabbel (verspr.) Ook gesobbel (Nbk) at
[go'sabl/...o...] 1. het voortdurend sabbelen
2. het voortdurend zoenen (Nbk)
gescharrel et [go'skarl] 1. het voortdurend
scharrelen in alle bet. Ze het ok wat
gescharrel een beetje verkering (Diz, Nbk)
geschatter (Nbk) at [go'skatr] 1. geschetter
(met name van eksters), gekwaak van
eenden
geschenk (spor.) Ook geschink 0) et; - en;
-ion [ga'skegkj 1. geschenk, kado
geschenkbon (Nbk) - geschenkbon
geschetter (Nbk) [...tr] - geschetter van

blaasinstrumenten; soms ook van andere
harde muziek: dat geschetter van die radio
(Nbk)
gescheurd (Nbk) Ook scheurd (Nbk) bn.;
attr. [ga'skn:alt/...] 1. (van akkers, weiland)
bewerkt door te scheuren (ge)scheurde
greide (Nbk), (ge)scheurd laand (Nbk)
geschcurene (Bu) bn., zelfst. gebruikt
[ga'skn:art!a], in * (raadsel:) Kroem gebochelde, waor loop ie naor toe/Och kael
gescheurene, wat raekt dat jow/Ik bin nog
nooit zo kael scheuren/Dat mij at gat is
dichtevreuren oplossing: de rivier, aangesproken door het schaap, krijgt als
antwoord dat diens aarsopening nog nooit
is dichtgevroren (Bu)
geschiedenis de; -sen [ga'skidnts, ...dants]
1. kennis van het verleden uut de nifste
geschiedenis van Stellingwarf (1) 2. het
schoolvak geschiedenis Ze bet eon achte
veur geschiedenis (Nbk) 2. voorval, de
verwikkelingen die plaatsvinden Die
geschiedenis za'c Jo nog wel es vertellen
(1), Dat nije huus, dat wodt can dare
geschiedenis (Nbk)
geschiedenisboek - geschiedenisboek
geschiedenislerer - geschiedenisleraar
geschiedenisles - geschiedenisles
geschiemer (Nbk) - geschemer
geschift (01-NI) bn. [xa'skift] 1. gek, niet
goed wijs
geschikt bn., bw.; -er, -st [go'skikt] 1.
(van personen) aangenaam en redelijk om
mee om te gaan eon geschikte kerel,
geschiktste meensken, eon geschikte vent,
gescbikte buren, can geschikte man in de
omgang (Nw), Die is aoriggeschikt(Nbk),
Ik viene dat wel geschikt van jow, daj' dat
daon hebben (Wol) 2. niet duur eon
geschikto pries, eon geschikt jurkien (Nbk),
Die vrouwluden kun op e mark nog wel as
eon geschikt lappien kopen (Obk), Dat was
aorig geschikt (Nbk), Ze hebben dat huus
geschikt in de vingers kregen (Wol), Hij
was aorig geschikt mit de pries (Bu, Nt),
H.J. was allied hiel geschikt mit zien good
in do winkel (Db), wat geschikt kriegen
kunnen jets goedkoop, voor een redelijke
prijs kunnen kopen (Bdie, Nbk, Sz): Bi.j de
uutverkoop kan k eon kussenpakket
geschikt kriegen (Sz), argens geschikt
an/common (Dho, Nbk, Np, Nw, Op,
01-Nl, Ste): Daor biwwe geschikt
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geschil - gcsjochten
azikommen (Ste) 3. goed uitkomend, is geschreven
passend Ikzukegeschikt waark (Bdie), Dat geschrift (Nbk, 1) et; -en; geschriffien
lietien is op een Kastleest met geschikt [go'skrtft] 1. gesehreven of door druk
(Op), 't Was eon geschikt ogenblik om vermenigvuldigd werk Dat be'k in oolde
even an to ]open (Pe-Dbl), Dit is ccxi geschnften vimnen (Nbk)
geschikt buus veur oons (Nbk) Die jasse gesch rip (Nbk, vo) et [go'skrtp} 1. her bij
was trek geschikt veur miy (Spa), Et komt voortduring hard werken De hoer on S.
me we] geschikt uut, dat we 't eon weke badden d'r can hiel gescbrip mit (vo)
uutsteld hebben (Obk), argens geschikt gesehut (Nbk) [ga'skAt, in mit zwaor
veur wezen: Dat is we! een geschikte kerel gescbut ankommen (fig.) met zwaar
veur taste/tin (Obk), Dat hoolt is daor wel geschut (Nbk), ...beginnen id. (Nbk)
geschikt veur (Nbk), Zoe'n tiievisie- gesel z. giesel
pergrammc is toe), cc/it nict geschikt vow geselen z. gieselen
kiender (Nbk), Die anhangwaegen is toch gesem (Op) ['gusip, ...sm], in van gesem
met meet geschikt am nag hue]emaole mit toekieken er erg bleek uitzien (Op)
naor ZwolJc to riedcn (Nbk), Dat is wel Gesien Ook Geze (spor.), Gieze (1)
geschikt good bijv. goede stof voor het ['gt:sinl'gt:za/...i:... 3 1. vrouwennaam een

maken van een broek, jurk enz. (Nbk)
goolden Geze vrouw die met gouden
geschil (Ste) et; -len; -legien [ga'sktl] 1. sieraden is behangen (Obk) * Gesien,
verschil van mening een geschil opiossen Gesien, Goezegat/Die ho von op 'e toren zat
(Ste)
(Dfo, Bu, Nw), ...Die boven op 'e torexi
gesehink z. gescbenk
zat/En al/c riezenbri opvrat (Obk),
gesehodder (Dho, Dhau, Ld, Mun, Nbk, ..roggenbn opat (Dho), ...lekkere brij
Obk, Sz) et [goskod] 1. druk geloop, opvrat (Nbk, Np, Nw), ...riezenbriy
lawaaierig gedoe (Ld, Mun, Sz), It Was opvrat/En weg was Gesien, Gesien
eon hiel geschoddcr vandaegc ( Ld), Hool Goezegat (Op), Geze, Geze, GoezegatDie
toe/i op mit dat geschodder dour de aachter on 'e sjeze zat (Db), Gesien,
ka em or, gao toe/i zitten! (Mun, Sz) 2. Gesien, Goezegat/Die aacbter op 'e sjeze
gebedel aan de deur (Dho) It Was ccxi bid zat/Hup, zee do sjeze/En wog was oonze
gesebodder an de deure (Dho) 3. (van Geze (01-NI, Pe-Dbl), ... Wzjo, zee de
kippen, mussen e.d.) het zitten schudden, sjeze/En weg was (oonze) Geze (Mun, Sz),
zitten bewegen, met name met de vleugels Gesien, Gesien, Goezegat/Die haven op de
tegen ongedierte (Dhau, Nbk, Obk) 't sjeze zat/Hup zee de sjeze/En weg was
geschoddcr van kiepen in 't zaand (Dhau), oonze Geze (Edie, Op), ...en weg was
ook van personen die heen en weer Geze (B die), Gesien, Gesien, Goezegat/Het
schuivend of anderszins bewegend zitten vannaacht de vrier, had (Ow), ...Het
(Sz)
vannaacht de vrijer bad/En 'k weet met
geschoefel z. geschoffcl
hoe die vrier biet/Mar 'k ge/eu! van Jan
geschoffel (Nbk) Ookgeschoefel ( bet. 2: 1) Poepedreet ( Ma),
Gesien, Gesien,
et [go'skofj/... u ... ] 1. het voortdurend Goezegat/Die al die leldcere melt
schoffelen (in de tuin etc.) 2. her opvrat/Foei foci wat stinkt dat (Nt)
voortdurend schuifelen of moeizaam lopen gesjachel z. gesjacher
(Nbk)
gesjacher (Nbk) Ook gesjachel (Nbk)
geschoor (Dho, Nw) et [go'sko:r] 1. hot [ga'sjax/... x] - gesjacher
zwoegend bezig zijn, gezegd bijv. van het gesjilp (Nbk) [go'sjtl(o)p] - getjilp
fietsen tegen de wind in (Dho, Nw)
gesjochten bn. [ga'sjoxtiJ 1. de pineut
geschreeuw (Nbk) et 1. geschreeuw • Veul zijnd We bin mooi gesjocbten mit zofle
geschreeuw en weinig wol(Nbk), ook Vcul vesite (Wol), Bin i/c even gesjochten, daor
gescbreeuw en weini' woorden id. (Nbk)
be'kmien beurs verleuren (01-NI), 'Us een
geschrief et [go'skri:f] 1. her voortdurend gesjochten kerel het ging bij hem op alle
schrijven Et bet hie] watgescbriefengebel fronten mis (Np), It was vanmorgen goed
kost om aachtcr if hew adres te kommen

gesjoch ten doe do wasmosiene met wol

(v) 2. (negatief) dat wat er allemaal terzake

(Pe-Dbl, Db), Dan bi'okaorigesjochten
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gesl. - gesmeerd
aj'daoppors uut mekaordaonbebben en at
bogint to roganon! (Nbk), W. was Jassend
rear gosjochtcn, doe zion gobit brak (Obk),
Hiy is aorig gasjochtan in financiële zin
staat het er slecht met hem voor (Nbk), 1k
zit belomaol gosjochten Id. (Ste), zo ook
Do bool is hour ofbraa.nd, ze bin gosjocbtan
(Dho), Die boar hat eon koo kocbt, mar biy
kwam aorig gesjochten ommo (Dfo), Daor

geslachtsdrift (1) - geslachtsdrift
geslachtsklier (Nbk) - geslaehtsklier
geslachtsriepe (Np) - gesiachtsrijp 1k
haddo we/ es gos/acbtsriapa varkens (Np)
geslaehtsziekte (spor.) - geslachtsziekte
geslaegde (1) - gesiaagde
geslao et [go's13:] 1. het voortdurend hard
siaan Hoo/ toch as op mit dat gos/ao mit

koam ia gosjochten ofslecht (Mun, Sz) 2.
armelijk (01-Ni) Die vent maekt can
gesjocbten indrok (01-NI)
gesi. - aficorting van geslacht
geslaacht z. geslacht
geslacht Ook geslaacht (Db, Obk, 1) et;
-en ga'sIaxt!...a:--- ] 1. familie (inkiusief
bloedverwanten van dezelfde naam) et
geslacht Oostorhof (Sz), Dat geslacht

mute sla de deuren niet steeds zo hard
dicht (Obk, Nbk)
gesleep (Nbk, Woi, v) et [gaslt:p] 1. her
voortdurend slepen 2. her slenteren,
omhangen, vooral op de weg Da's niks
gcdaon, dat gas/cop op 'estraote(Wol) 3.
her voortdurend heen en weer of ergens
naar toe lopen (Nbk, v) 1k wil eon

woont al jaoron op doze/do plaotse
(Pe-Dbl), Th3 is van can aander geslacht
van een andere familie (Obk), eon oo/d
geslacht Die femilia was eon oo/d gas/a cht
(Ma, Ld), Do Vd.M 's stamnion uut eon
oold geslacht (Op), Do V.Z 's weren eon
stark geslacht (Db), uut eon stark geslacht
staiwnen (Obk), ...komman (El, Ow) 2.
sekse van at vrouwaiik geslacht (Sz), van
at mann c/i/c geslacht (Nt), van otzelda

geslacht wozen eveneens mannelijk c.q.
vrouwelijk zijn, at zwakka gas/achE gezegd
van vrouwen, zo ook at starke geslacht van
mannen, Die is van eon sander geslacht

niet manneiijk maar vrouweiijk (of
omgekeerd) (Bdie) 3. generatie Eon
lac/cons pak kon we! eon peer gesfaacbten
mit (Obk), As eon moons/ce kreupe/ is, kan
et in at dadde geslacht wear wearomnie
koemen, be %- we! es beurd(Mun), at daddo
of vierde geslacht (Nbk), Op 'e kraantefoto
stonnen vier geslachton bij makeer (Wol,
Verschaiden geslaachten bej'
Nbk),
over/acid (Db), van geslacht op geslacht

overgaon bijv. van een boerderij die steeds
van vader op zoon overgaat (Nbk), Dat is
a! wear eon geslacht vearder (Dho) 4.
(verz.) her gesiachte vee, hetgeen door
siaehten aan voedsei is verkregen (Np,
01-NI) Morgan kriagen we at gosfacbt
tbuus (01-NI), We badden eon kruke vol
gas/ac/it in do kalder staon (Np)

geslachtsdaod (Nbk, bs) - geslachtsdaad
Do darve gaot nao do gcs/achtsdaod dood

(bs)

do deuren, aanst howwo eon schaura in do

s/aopkaemer benedan bebban, dat gasleap
vow- Jow is gion doen (v)

geslepen (1) [go'slt:prp] - geslepen: listig
gesleuten bn., bw.; -er, -St [ga'siA:tl3] 1.
zwijgzaam, introvert Oonzo P. is zo
ges/euton, wat zo/ d'r toch a/tiod in him

ommegaon (Nbk) 2. (bn.) gezegd van een
mooie koe, van een koe die een voile,
ronde Iichaamsbouw heeft (aig.), ook van
een paard (Nbk, Op) Die boor had daor
we] een mooi gosloutan bosion staon

(Obk), Da's eon mooie koe, mooj' es Zion
hoe mooi ges/euten as /iij aachter is (Dfo),
Ft was eon good geslauten beast (Pe-DbI,
Spa), Die koa had eon mooi gesleutan
uter/ik (01-NI), Eon be/g is over It
algemoon ean mooi ges/auten peerd (Op),
Dat is can mooi ges/outena koe (Np)
geslof et [go'siof] 1. het sloffend lopen, het
voortdurend sloffen 1k /uustorda on hourdo
gas/of in buys )

gesmeerd bn., bw.; -er, -st [go'sm:ort] 1.
soepel, als door gladmakende smeer

bestreken Et ]opt gosmeerd, ...as gesmeerd
(verspr.), Do gimmostiekuutvoering was
moo;; et /eup a]/emao/ as gesmeerd (Obk),
Et in vu/len van dissa b/attios lopt niet
a/tied gesmeerd (Op), Ft gaot gesmeerd
(Pe-Dbi), as de gosmccrdo b/iksom zeer

snel, gezegd ter aansporing of bij
vergelijking (Ma, Mun, Nbk, Np): We
moo 'n as do gasmcarde b/iksom oonza
koffers inpakkan en naor de train! (Nbk),
En now lopen, as de gasmeordo b//ks am
(Op), Wi//on Jim wc/ as as dc gasmoorda
b/iksam op beddagaon?(Nbk), H; gong
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gesmiet - gesprek
d'ras eengesmeerde bfiksem vandeur(Ma) of tegenspoed Et is een gesokkel mit zoe'n
gesmiet et [go'smit] 1. (enigszins ruw) kwaol (Nbk)
gegooi, her smijten Hoof es op mit dat gespannen bn., bw.; -er, -st [g&spai:] 1.
gesmiet! (Bdie), Daor haj'tgesmiet dour do gespannen Ze steren weer gespannen as
glaezen hat gegooi in de glazen (Obk), zo gien baors of blei bi heur baokien zit (ba)
oak Hadden we oons d'r mar nict mit gespe Z. gaaspo
bemuui4 nowbebben wietgesmietin do gespierd (Nbk) bn.; -er, -st [g'spi:ct] 1.
glaezen (Db), Daor hej't gesmiet in do over flinke spieren beschikkend my is
gfaezen (al) (Dho, El, Nbk, Np)
nogal gespierd (Nbk)
gesnacter Ook gesnater (WH) [go'sn€: gespikkeld (Bu, Di; El, Nbk, Np, 01-NI,
Spa) Ook spikkeld (Ma, Nbk) bn.; -er, -st
tr/...a:...} - gesnater
gesnater z. gesnacter
[go'spikt/...] 1. gespikkeld, van spikkels
gesneden (Bdie, Pe-Dbl) Ook sneden voorzien een gespikkoldejurk (Bu, Nbk,
(Nbk) bn. [go'snud/...] 1. gesneden, 01-NI), eon spikkoldo trW (Ma), gespikgekastreerd Eon gesneden mannelik peerd keld gaoren (Diz), eon gespikkeld ci (El),
numen we cen ruun (Bdie, Pe-DbI)
De geite van W. is gespikkeld (Obk)
gcsnoef (Nbk, Obk) et [gosnu:fJ 1. het gespin (Nbk) et [gospin] 1. het voortopseheppen (Nbk) 2. het snuiven (Nbk, durend spinnen van wol 2. hat gespin van
Obk) (..) en die dudelik nog or gesnoef een kat
van depeerden beurdhadden (I)
gespitst (Nbk) [go'spttst], in argens
gesnor et [go'snor] 1. snorrend geluid et gespitst op wezon ((Nbk)
gesnor van een katte (El), ...van een gespleten bn. [ga'sph:tI] 1. met een spleet
dösmesiene (Dhau), ...van cen spinnewiel eon gospleten verhemelte (Nbk)
(01-NI), ...van de kachel (01-NI) 2. het gespoek at [g'spu:k] 1. het spoken 2. het
toezien, in de gaten houden (Sz) Dat midden in de nacht door het huis heen en
gesnor om do deure daor bou ik niet van wear lopen of dan nog druk bezig zijn met
(Sz)
jets (Nbk)
gesnork (Nbk) Ook gesnurk (Nbk) gesprek et; -ken; -klan [go'sprek] 1.
[go'snor(o)kI...A ...] 1. her voortdurend gesprek, nI. her met elkaar spreken,
snurken bij het slapen
gedaehtenwisseling, overleg i.v.m. elkaars
gesnurk z. gesnork
zienswijzen Dat was een hiel gesprek
gesobbel z. gesabbel
(Ow), in gesprek wezen: 1k bin even mit
gesodemieter Ook gesojemieter (flu, Ma, die man in gesprek west (Nw), ook: in
Np) [gaso:odo'mit/ ...so:ja... ] - gesode- gesprek zijn m.b.t. de telefoon, or
mieter (vaak gezegd wanneer een karwei onderwaip van gesprek (Nbk), eon
maar niet wil lukken)
levendig gesprek (Nbk), It Was et gesprek
gesoes et [go'su:s] 1. aanhoudend suizend van de dag de kwestie die iedereen
geluid Die noDes [muggen] badden zoe'n bezighield zodat men hat er voortdurend
gesoes gisterao vend, 1k kon d'r niet van over had (Dho, Nbk), een gesprek mit iene
siaopen (Db), Da's me eon gesoes an de voeren: Mit die persoon kuJ' gien goed
kop (Spa), 1k heb al eon dag of war zoo'n gesprek voeren valt niet behoorlijk te
gesoes in do oren (Mun, Nbk, Op. Obk), praten (Dfo), zo ook Mit dat meens kuJ'
zo ook 1k heb gesoes your do oren (Nbk) gien gesprek mit vooren (Nt), mit ieno een
2. het voortdurend suizende bewegingen gesprek ho/en (Mun), or gesprek gaonde
maken Daor zo'k niet wonen wi/len, dat ho/en (Nbk, Ld), eon gesprek ofbreken,
gesoes van die auto's do hieltied veur Jo Nao oat gesprek begrepen we mekeer beter
buys langes.. . / (Nbk)
(Obk), Dat gesprek bet mi gooddaon, now
gesojemieter z. gesodemieter
weet ik waor a an toe bin (flu), Je moe'n
gesokkel (Dfo, Nbk, Ste) Ook gesukkel Je niet tevule van dat gesprek veurstellen
(Nbk) et [go'sok/... a ...] 1. her sukkelend (Dhau), eon goed gesprek had hebben (El,
lop en War een gosokkel, et peerd wi1 niet Nbk, Pe-DbI, Wol), zo ook lederiene hot
hadder (Ste) 2. het bij voortduring wel es behoelle an eon good gesprek (Op),
gehinderd worden door een gebrek, kwaal We hebben een heel gesprek had over do
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gesprekkosten - gesticht
kiender (Sz), We bebben een heel gesprek
bad, mar we konnen d'r niet uutkommen
(Diz), We bebben een heel mooi gesprek
had ( Spa), een vruchtber gesprek (01-NI)

mit mij (Bdie), 't Is zo gesteld (.) de
situatie is van then aard, vaak gezegd
inleidend op een mededeling waarin men
zonder omhaal laat merken dat de grens

gesprekkosten (Nbk) Oak gesprekskos:en
(Nbk) - gesprekkosten
gespreksgroep (I) - gespreksgroep
gesprekskostcn z. gesprekkosten
gcsprekslcider (1) - gespreksieider
gcspreksstof (I) - gespreksstof
gespring (I) et [go'spruj] 1. het springen

bereikt is: It Is zo gesteld dat et toch we]
deurgaon moet (Nbk), Ft Is zo gesteld dat
asbjy niet betaelt, ik 'm morgen niks moor
levere (Op), Ft Is zo gesteld, as Ft niet
aanders wodt, kommen we daor niet weer
(Bu), 'tlszo gesteld, ajFdatnietrap doen,
dan kriejF mit de snatteklopper (Np) Ft Is
zo gesteld: bij most eerst bij mij
kommen, aandcrs kom ik niet weer biy him
(Ld), Ft is zo gesteld: ie zien mij bier nict
weer! (Obk), Ft is zo gesteld dat dFr komt
gien brullofte van (Mun), Ft Is ziezo gesteld
(..) (Nbk), It Is now ien keer zo gesteld de
situatie is nu eenmaal zo (Ma), Ft Is zo
gesteld, et kan zo ofiop en wezen die

gest z. gist, gaste

gestalte (Nbk) de; -s, -n [g'stalta] 1.
gestalte, gedaante Ze zaggen een vremde
gestalts in duuster (Nbk)
gestaodig z. staon
gestaudigan (Dho) bw. [gasto:odaxan; aks.
wisselt] 1. op langzame wijze HI) moot
gestaodigan doen (Dho)
gestedoppe z. gastedoppe
gesteel (Nbk, 1) et [ga'stui] 1. het stolen
dat gesteel on geplunder ( I)
gestek (Dfo, Diz, Ld, Ow, Sz, Spa, b: in,
p) Oak kestek (Ow, b:Im) et; -ken; -kien
[gastek/ko...] 1. het bezig zijn met het
maken van een hekwerk (Diz, Spa) Die
auto is dour 't stek reden, ow et weer to
waken is 't een heel gestek (Spa), Ft was
nogal een heel gestek om die hoeke laand

(Diz) 2. hekwerk, evt. afrastering
anderszins (Dfo, Ld, Ow, Sz, b: in, p) Bi
et seboeleplein ston een gestek (Ld), Ft
yes is dwas door et gestek gaon (Ow), We
hebben een mooi gestek NY de twin langes
zet (Sz), Zuwwe daor even een kestekkien
omme zetten?(Ow)
gestekorrel z. gastekorrel

gestel et [gn'sti] 1. konstitutie, weerstand
tegen ziektes Heur gestel wodt dr niet
beter op (Pe-Dbl), Daenk mar niet dat et
best veur tgestel is (v), Hij bet con good
gestel (Bu, Bdie), Zion gestel is nog aorig
good (Dhau), HI) het een iezeren gestel
(Wol), 't Was niet in odder mit zien gestel
(01-NI), 1k veul me niks niet good, 't kan
wel wat in Ft gestel zitten (Sz), Die vrouw
het (fist) een stark gestel (El, Ld, Mun,
Np, Op, Ow, Nt), een zwak gestel hebben
(Db, Dho, Ma, Nbk, Obk, Spa)
gesteld I bn. [go'stcit] I. in die staat of
situatie verkerende Hoe is 't mit him
gesteld? ( Nbk), 't Is mit die ineensken niet
zo best gesteld (Nw), 't Is slecht gesteld

persoon kan elk moment komen to
overlijden (Ow), 't Is zo gesteld, on dan
1CIJJF d'r niet om weg (Dfo) 2. in argens op

gesteld wezen ervan houden, het prettig
vinden: Aj'm een keerpriezen, daor is hi
slim op gesteld (Nbk), Hij was d'r op
gesteld omdatte doen (Dfo), Ze is dFrwel
op gesteld ajF een keer bij hour kommen
(Dhau), ook ...gesteld op... id. (Nbk), 1k
bin d'r echtniet op gesteld dajFme daor zo
laete nog over opbellen ik stel het niet
bepaaid op prijs (Nbk), gesteld op iene
wezen of op iene gesteld wezen iemand
graag mogen: Zion omke bet 'in alles
naolaoten, wanthij was slim op 'n gesteld
(Op), . ..hiy was altied slim gesteld op m
(Nw), op zien gemakgesteld wezen gesteld

zijn op zijn gemak, niet van moeite en
inspanning houden, lui zijn (Bdie, Bu,
Mun, Op, Ow)
gesteld II onderseh. vw. 1. gesteld,
aangenomen, vooral in gesteld dat. Gesteld
daj'etexamen nicthaelen, wat dan?(Nbk),
Gesteld hi wil niet, wat dan? (Nbk)
gesten (Nbk, vo) et [go'stcn] 1. het
stennen: het lang wikken en wegen, oak:
het maken van kreunende, steunende
geiuiden
gestencild z. stencild
gestestro z. gastestro
gesticht (Nbk, Obk, Ste) et; -en [go'stixt]
1. tehuis voor kinderen, ouden van dagen,
gesticht voor krankzinnigen e.d. Dc
kienderties weren hour omneumen on zatten
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gestichtsgebouw - getingel
in een gesticbt U). It bin ft vriydom kwiet (Nbk)
af' in cen gesticbt kommen d.i. een geteister (Nbk) et [ga'tejstç] 1. het
bejaardentehuis (Ste)
overhoop haian, hat druk hean en weer
gestichtsgebouw (1) - gestichtsgebouw
lopend, verplaatsend e.d. bazig zijn Wat
gestief (Diz) et [ga'sti:f] 1. hat stijven St ten geteister om daor bi te komm en /
front van et overbemd mos vroeger deur de (Nbk)
stiesef haeld wodden, mar dat is now getekend (Ste) bn. [go'ti:ktJ 1. Die koe is
gelokkig uut de tied, gien gestief en mooi getekend (Ste)
gestriek moor (Diz)
getekende (b) do; -n [g'tt:kdo] 1.
gestig Z. gastig, gistig
iemand die volgens bep. voortekens over
gestippeld z. stijopefd
speciaie gaven besehikt It moe'n die
gestoelte (El) at [ga'stu:Ita] 1. gestoelte in getekenden in de gaten holen (b)
kerk 't Koor is et gestoelte an geteugen z. getogen
weerskaan ten van de preekstoel (El)
geteut (Nbk, I) et [go'tA:t] 1. hat
gestoethaspel (spor.) - gestoethaspel
voortdurend kletsen over Dat geteut over
gestonimel - gestommel
die man zof' toch misselik van wodden
gestoord (Nbk), in geestefik gestoord (Nbk)
(Nbk)
getiegerd (verspr.) bn. [ga'ti:gçt] 1.
gestopt bn. [ga'st3pt] 1. mooi gebouwd, gavtekt, getekend als eon tijgar (en evt.
met name hat mooi kort en breed zijn; van met do kieuren van dat dier) ten getiegerde
paarden (verspr.) en koeien: goed gevuld, bontfasse (Db), Die bond was hiciemaol
vol, gevleesd (Bu, Nbk, Nt, Obk) eon mooi getiegerd (Nbk), . ..hicicndaf cgaol getiegestopt dier (Nbk), eon gestopt befgicn gerd (b), ten mooic getiegerdejachtbond
(Ma), eta gestopte koe (Nt, Obk), Dat (Op), Dat fassien dat ikpas kocht hebbe is
peerd is good gestopt (Bdie), Dat peerd wel getiegerd (Sz), een getiegerde katte,
was veural van veuren goed gestopt eon poes, getiegerd van kfeur (Pe-Dbl),
(01-Ni), Dat peerd hot gestopte bienen (zelfst.) lent van de katten was eon
(Ld) 2. in Dat peerd hot eon gestopte gang getiegerde (Nbk)
is fiat Aug, is enigszins gebrekkig (Np) 3. getiem (Np) at [go'ti:m] 1. hot niet
Z. stopt
opsehiaten, geknoai Let now toch deurfe,
gestreept Z. streept
dat getiem allied mitfow (..) (v)
gestrekt (Nbk) [go'str€kt], in mitgestrekte getiepel (Bdia, Bu, Ld, Np, Nt, Obk, Op,
aanns (Nbk)
Pe-Dbl, Sz, Wol, b:lm, In) at [go'tipj] 1.
gestriek et [go'strik] 1. hat voortdurend klein, fijn werk (dat naar do aard ervan om
aaien of strijken (ook van wasgoed) 2. geduld vraagt), priegelwerk, gepruts,
geflikflooi, gevlei (Dhau, Mun, Obk, vandaar ook: gefriemel, zenuwachtig gedoe
01-NI) 3. gepiaag, gepest (Diz, El, Ld) Wat is 't eon getiepel dat baandwark (Ld),
Hoof toch op mit dat gestriek on gekfier Mit ? draoden van atepoefen is 't vacke ten
(Diz), Schei toch Cs ten keer uut mit dat boel getiepel (Op), Schei in godsnaeme
gestriek, vervefendejonge (El)
uut mit dat getiepel (Np) 2. werk dat veal
gestront (Db, El, Nbk) et [go'strontJ 1. tijd in beslag neemt (Sz) 3. gezeur (b: Im,
geduvel, geruzie Len protte gestront In, p)
bebben wij mit de aandere buren (Db), AJ' geties (Nbk) et [ga'ti:s] 1. gedoe, drukte,
daor mar gien gestront mit kriegen (El)
van kinderan of personen die iets van je
gesukkel z. gesokkel
moeton 1k kan dat geties om hanen 's
getal at; -len; -legien [go'tal] 1. morgens vot met hebben (Nbk) 2. hot
aanduiding van can zeker aantal of de ontwarren (loll). (Nbk) Wat ten geties om
voorstelling daarvan door cijfers of met dat gaoren uut mekeer te haeIen (Nbk) 3.
woorden eon oneven getal, ten even getal, hot voortdurend kibbelen (Nbk) Wat was et
Cell rondgetal (Nbk): 1k wil dat wef van je daor een geties in mekeer omme (Nbk)
kopen, mar Jan moef' d'r we] even ten getikt (Nbk, Np) bn.; -or [ga'ttkt} 1.
mooi rond getal van macken dan moat j e getikt, met good wijs
hat naar eon lager, rond getal afronden getingel (Nbk) - getingel (op piano)
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getjaantel - geuletrekker
getjaantel (Nbk, Obk, v) et [ga'tjtntfl 1.
gejeremieer, gezeur Heb tech niet zoc'n
getJaantel over die tied van vroeger (Obk)
getogen Ook geteugen (Db, Mun, Nw)
[go'to:gfl/ ... A: ... ], in geboren engetogon
getouw (Db, Mun) et [ga'ta&t] 1.
weefgetouw (Mun) Doe wi)' vroegor

goeie getuge (Dfo), 1k mos as getuge your

do recbtbaank kommen (Ow) 4. iemand die
getuige van jets is D'r was gien enkele
getuge hi)' dat ongelok (Obk), Hi)' was
getuge van dat ongolok (El), Ongeluickig
wa'k daor krekgetuge van (Sz), En daJ'm
d'r nog lange getuge van wozen meugozz
als wens uitgesproken, met name wanneer
kiendor waeren zaten wi)' daogen an
gotouw (Mun) 2. in in gotouw wezen in iemand wordt gefeliciteerd met zijn
touw zijn (Db) Wi)' bin do bit/c Jag in verjaardag of wanneer her glas wordt
geheven (Dho, Nbk, Op), d'r getuge van
getouw your de rommelmark (Db)
getrek et [gotrek] 1. het voortdurend wezen hot zien, het zelf aanschouwen
trekken, rukken Hool op mit dat getrek an (Nbk, b): 1k mos d'r ok getuge van wezen
mien kieren (Bu), As do kiender klein ik moest hot oak komen zien (b)
binnen, bet inem getrek an do buud (Dfo), getugen zw. ww.; overg., onoverg.;
Et was eon heel getrek om or kall van do getuugde, het getuugd [ga'ty:gjj, ...y:j...
koe to kriogen (Spa) 2. hot voortdurend (Nbk, Obk)] 1. als getuige verkiaren,
pogen om de gevraagde prijs te krijgen optreden 1k kom woensdag niet hour, want
(door de verkoper) of daarop af to dingen dan moe'k getugen in dat zakien van N
(door de koper) (Bdie, Db, Dho, Dhau, Ld, (Sz), Ikmootgotugon veur 'tgorocht(Spa),
Nbk, Np, Op) Dat was eon hiel getrek om 1k getuge dat hi)' do waorheid zegt
an de pries to kommen van die koe (Db), (01-NI), Do man mos getugen dat hi)' et
Wat een getrek om die laeste peer gulden ongevalzion hadde (Pe-Dbl) 2. (onoverg.)
(Dhau), Do koopman dong altied mar of blijk geven van Nbk, b) Daordour krigt
mar von) booren hobben eon hekel an dat hi)' eon iezorvaast vertrouwon in God en
daor gotuugt hi)' dan ok van (b)
getrek(Op)
getroost (fidie, Db, Dho, Mun, Nbk, Op) getugenis de; -sen [...'t ... nis] 1. getuigenis
Ook troos: (Nbk) bn. [go'tro:ostl ... ] 1. inzake een rechtzaak 2. getuigenis van God
getroost, rustig, zonder angsten Die boor Alle paoden van de Hoer bin goederJeidt eon getroost loven (Db), Mr is niks tiorenhied en trouw your wie Zion verbond
van waor, daor kuJ' we/ getroost in wozen en zien gotvgonis boweren (b)
(Dho), zo oak Woos mar getroost, d'r is getugenverklaoring - getuigenverkiaring
niks an 't haantien (Mun), Doe ik heurde getuntel et [gotAntj] I. hot praten over iets
dat ales good was, gong ik getroost weer 1k haddo d'r carder es wat getuntol van
an 't wark (Op), Dan kuJ' d'r war mit heurd(p)
praoten, dat ze hour getroost vu/en (Nbk), getuugschrift (Nbk) - getuigschrift
getuut (I) et [gatyt] 1. hot voortdurend
H;7 ging getroost wog (Bdie)
getruosten (El, Nbk) zw. ww.; wederlc; kusjes geven Van gevn)' en getuut was
getroostte, het him getroost [go'tro:ost] I. veurlopig gien spraoke moor (I)
zich getroosten le moe'n Jo dat mar geule (01-Nl, Ste) de; -n; geultien ['gA:lo]
1. geul, sleuf in de grand Om eon kabol to
getrooston, et wodt a] gauw betor (El)
loggen moot d'r oerst eon diopo geulo
getrouwd z. trouwd
greven woddon (01-NI), Mit do
getto (1) ['geto ....aM] - getto
getuge de; -n [go'ty:go, ...y:j.. (Nbk, geuletrokker bet hi)' een bunt/er geulen
Obk)] 1. getuige bij een huwelijks- trokken (Np)
voltrekking Hi)' moot getuge wozen hi)' geulegrever (Ste) do; -s; -tien ['gA:lo
die trouwerie (Sz), 1k was getuge mit die gri:w, ...vç] 1. iemand die geulen graaft
trouwerie(Np) 2. degene op wie men zich geuletrekker (verspr. OS, Np) do; -a;
beroept inzake een gebeurtenis (..) en P. is -tien [gA:Iotrekf] 1. bep. ploeg met
mien getuge! hij weet ervan, hij heeft het wieltjes vooraan en twee, drie of zelfs
gezien (Nbk), 1k bin zien getuge! (Wol) 3. meer lange ploegijzers (met twee vlcugels)
getuige bij een rechtszitting DicJongcmos aan de staart waarmee meerdere geultjes
your de rocbtbaank, mar hi)' hadde eon tegelijk werden getrokken voor het zaaien
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geunst - geunstig
van bioten (Dhau, Obk) of voor hot poten
van aardappelon (Dfo, El, Ma, Nbk, Np),
ook: één van do bedoelde ploegijzers Vour

Obk): 't Is mooi dat we die moons/con es

help on, dan kim we boor ok es weer am
eon gounst vraogon (Obk), ione eon geunst
do bioton haj' vroogor eon goulotrokkor bewiozon (Bdio, Bu): Zo bewiezon me daor
(mit twie gaffe/ties) (Obk), Vour et poten gion geunst mit (Bu), 1k hobbe your de
van ooipols wodt d'r vouruutgaon mit do gounst bodankt 1k hob eon en ander niot als
geulotrokker, on nao or poten komt do gunst wonson to aksopteren, bijv. van eon
anoorder (Dfo), Mit do geu/otrokkor trok ie prijs die is toegokond (Diz, Up), Et moot
do goulon veur et oerpe/poton (Nbk), Mit gion gounst wodden ik moot or met op
de goulotrekicer bet biy eon bonder goulen zodanige wijzo om hoovon vragen dat hot
trokkon (Np), Zot do goulotrekkor mar wat op eon gunst !ijkt, graag of niot, ook
diop or (El)
gezogd wanneor do andor aarzelond op eon
geunst I do; -en; geunsien [gX:nst] 1. aanbod roageert: It Moot gion geunst
welwillondheid Vriende/i/c bodankt your do woddon, dan geef io et mar over, hour!
gounst voor do welwillendheid om te (Nbk), iono eon geunst doen eon gunst
kopon, nI. gozogd door marskramer tegen bewijzen (Dfo, Obk, Ow): 1k wil die
koper (01-NI), in dogounst (porboron to) moon skon we) eon keer oon geunst doon,
kommen (Db, Dhau, Diz, Nbk, Pe-Dbl, mar zo moo'n d'r gion misbruuk van
Spa, Wol): Hiiszo an 'tilildlooion om in maokon (Obk), Die buurman doe zion
do gounst to kommen (Db), Hij wil graog buurman eon hide gounst (Dfo), bij
bij con aandor in do gounst kommen gounston en gaoven bij kleino beetjos, zo
(Dhau), ffii lag op 'e kniyon om in do flu on dan iots toovoegond, nu eons weer
geunst to kommen (Pe-Dbl), Biy do wel lukkond, vordorond, dan weer niot
bruidsvlochtgaon d'r we) honderdon darron (vorspr.): I/c bob dat bij gounston en
aachtor do moore an, al krigt d'r op 't laesto gaoven daon zo nu on dan oraan workend,
mar ionc do bosto vo/gor, do geunst (bs), alleon als or tijd voor was, met kunst en
in do gounst liggon (Pe-Dbl): Hij lag wol vliogwork (Dho, El, Nbk, Nw, Obk): We
bij do [omilie in do gounst (Po-DbI), Die hobbon bij geunston en gaoven ot huj
staot aorig bij 'in in do gounst (Nw), in do binnon/aogon d.i. hior: tusson do buien
geunst va/on (Db, Mun), (good) bij ione in door (El), zo ook AJ' et tusson a//es dour
do gounst staon eon (zeer) welwillendo doon mooton, gaot ot biy gounsten on
gozindheid genieten (Dho, Nw), biyionoin gaoven (Nbk), zo ook et wark bij gounston
do gounst wozon (Spa), out do gounst on gaoven doon (Nw), bij gounston on
raokon uit do gratie raken, de gunstige gaoven betaolon zo nu on dan, ni. als men
gezindheid vorliezen (Nbk, Obk, Spa): Zo weer over gold boschikt (Nw) biygeunston
vraogon oons nargons moor your, we bin on gaoven do bool bi5 mokoer holon (El),
zokor nut do geunst rack (Nbk), ook als reaktio op hot bodankt wordon: Niks to
gozegd van eon neringdoendo die z'n daankon, 'k vorzuko do geunst es weer
klanten kwijtraakt: Die is daoraorii out do missehion vraag ik Jo nog wel eons om me
gounst raokt (Obk), waarnaast We hobbon torwillo to zijn (Nbk, Ow) 3. vruehtbaro
oon nijo gruuntoboer krogon on die wol grond dankzij do goode struktuur (Bdio):
graeg do geunst hebbon ons als klant D'rzit eon boo) gounst in die grand (Bdio)
hobben (Sz), zo ook ow do geunst vraogen * De iono geunst is do aandore weord men
(Np), nut do gounst wozon do gunstige kan lets torugvei-wachten voor eon bowezon
gozindheid kwijt zijn (Dhau, El, Ld, Ma,
Nbk, Np, Nt, Nw, Up): Hij is aorig uut do
gounst (Ma), Hij is bij mi] out do gounst
(Nt), zo ook out do gounst wog wezen
(Up): Die man is bij oons out do geunst
weg! (Up) 2. welwillonde daad, gift Kan 'k
Jo om eon gounst vraogon? mag 1k Jo
vragen om jets voor mij te doen? (Diz,
Wol), om eon gounst vraogon (Dho, Nbk,

gunst (Dfo, Np, Wol)
geunst II (Dho) tw. I. ach! hoe is hot
moge!ijk! Gounst nog an too! (Dho)
gcunstbewies (b) ['g..] - gunstbowijs

Dank an Jow barmhattighiod, Hoer, an Jow
gounstbowiozon, want die bin iewi (b)
geunstig bn., bw.; -or, -st ['gX:stox] 1.
gunstig gezind, goodgunstig Zo bin miy
nict geunstig gozind (Bu), 't Schi/t a/tied
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geur - geute
aj' zo oen betien geunstig stommon kwwon
(Mun), onder gounstig gostcmte goboren
wozcn (Sz) 2. tot voordeel strekkend,
dienstig, geschikt Bat hand lag die boor
aorig geunstig (Dfo), Die grond is we]
geunstig your oordappols (Nw), ...Jag d'r
geunstig bij (Sz), con geunstigo Jigging
(01-Ni, Ow), ccv geunstig kiimaat(Ow), 't
Was geunstig your 't huffon (Pe-Dbl), 't
Weer is niot zo geunstig om weg to gaon
(Dho), ...is geunstig your do tiiun (Woi),
Oons huus stiet op con geunstig plakkion,
want wi)'zitton ovoral dichtc hi)' (Db), Hi)'
woont geunstig veur zion wark (El), Dc
wiond zat geunstig (Ld), ten gounstige
wiond (Nw), Do omstandigheden Jagen
disso keer geunstig ( Sz), Dat is con
gounstigo bus your do trein (El), Do tied is
d'r now geunstig your het is flu een
gunstige tijd voor zoiets (Bdie) 3. voordeel
opleverend, met behoorlijke produktie Et
vourbi)'o jaor was eon geunstig jaor your
do boeron (Obk), 't Stiot d'r we] geunstig
your mit do maTs (Dhau) 4. met een
positief beeld, met goode vooruitzichten
my staot ovoral geunstig bekond, dat hi)'
zal we] an do slag kommon (Ste. Obk), Et
woorboricbt was weer aorig gounstig (Mun,
Dfo), Dat liokt me niot zo geunstig too
(Diz), 't Zag d'r geunstig your 'm out
(Dho), con geunstig bericht ( Spa), 't Liokt
we] geunstig de vooruitzichten zijn goed
(Ow)
geur de; -en; -tien [gA:or] 1. geur (verspr.
WS, Dhau, El, Nbk) D'r zit con lekkero
geur an et buf (Pe-Dbi), Do geur van do
molk is good (Dhau), D'r zat ccv vromde
geur an (Nbk), Et 01ev rouk nict Jokkor, on
doe ha an do gourgonoog (El), pracbtigc
plaan ten, vol geur on k/our (ba), D'r was
gion geur noch smack an er zat geen
smaak aan (hot eten), bij uitbreiding: er
was niets aan (Mun), zo ook Dat moisie zit
now toch glen geur ofkloux an is saai, ook
van het uiterlijk: is niet bep. knap (Obk,
Sz), ook D'r zit gion geur noch smaak an
Id. (Sz), in gouron on kicuron vortoiion:
Hij vertoldo hot hole vorbaoJ in gouron on
kJouron, mar 't was toch niot waor (Op)
geuren zw ww.; onoverg.; geurde, hot
gourd ['gA:0r12] 1. pronken Now kan
buurvrouw geuron mit hour mooie kaasto
(Bu), Zo moo'n daor even mit gouron!

(Dho), Th3 geurdo d'r mit al was It zion
oigon (Ma), Die korol gourt mit dat knappo
wiof(Np) 2. uitvallen van droge korrels bij
karen (ZW, Bu, Dfo, El, Ld, Ma, Nbk, Np,
Op. Ow), of van bloemblaadjes (Bdie) Die
roggo staot to Jango or 't Jaand, die bogint
to gouron (Bu), Do roggoaoron gouron, zo
vorliozen hour kon-ols, ze bin to rope
woddon, It Zaod gourt (Ste), Do bloemon
gouron, zo valon out, do blattios valen of
(Bdie) 3. (onpers.) verspreid neervallen
van droge stoffen, korrels (Fe-Dbl) 'tKon
zo gouren dour die ooldo zooldor (Fe- Dbl)
4. kieren vertonen waardoor korrels,
stoffen e.d. naar beneden vallen (Ld) Die
zooldor die geurdo (Ld)
geurig (Np) bw. ['gA:arax] 1. op
aangenaam geurende wijze Wat rokt dat
eton gourig (Np)
geurzaod (Bu, El, Pe-Dbl) et ['gA:orsn:at]
1. rijpe zaadkorrels die uit de aren
springen ii)' et vervooron van roggo kon
d'r al gourzaod op 'e bofom van do waogon
liggon (Pe-Dbi, El)
geute de; -n; geutien ['gA:tn] 1. goat (van
steen, planken, beton e.d.), oak wel van
boven bedekt, d.w.z. (ongeveer) als vierkant getimmerd (alg.); oak geultje, greppel in het land (vooral gebruikt verspr.
west, van Np), slootje Die geute daor hi)'
huus zit al eon hieJ posion verstopt (Bu),
We hebbon bier roro geuten hi)' de wog
Jangos (El), Do pomp egoute was eon
viorkaant bakkien, die nuumdon we ok
geute (Nw), Even eon gentian macken, dat
et waoter votlopon kay greppeltje (Nbk),
Bi)' hoog waetor wo'n d'r ok weJ es geuten
maokt om et waotor van 't laand ]open to
Jaoton (Db, Dfo), Dc geuten moo'n nog
snedon woddon de greppels in het land
moeten nag worden opgemaakt, uitgediept
(Spa), zo oak 1k moet nog mit de geuten
an do gang (Sz) en As d'i' con bool rogen
vaJt, maker we dat we do geuten d'r rap
nut knicgon (Spa), Et hand is zo vat, we
moe'n d'r mar eon paer geuten in maekon
(Diz), As do goute verstopt zit, moej' 'm
losmakon ( Spa), Do carpels howwe
aneidod, dan krioj'ze op 'e geuten staon op
rijen met enigszins opgeploegde grand,
met gootjes ertussen (Np) 2. dakgoot
Oonze geuten Jokken ok (Nbk), Be geuten
om boos weren ven-ot (Ma), Be geute Jopt
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geutedeure - geutwaeter
over (Diz), D'r mos neudig eon niye geute
om de schure (Pe-Dbl), Wannoer krief
nije geuten om huus? (Np), Die geute zit
verstopt, we moe'n do blaeden d'r even uut
kfauwen (Nbk) 3. goot op stat voor hot vee

langs met water; het restant liet men
weglopen, waarna er doorgaans voer in
kwam (vaak eon mengsel van meelsoorten
en water); vervolgens word er weer vers
water in gepompt We mossen de geute
veur de koenen uutvogen (Dhau), Vanuut
de pompegoute gong et waeter naor de
geute your de koenen langes (Nw), It Huj
en alles komt ok in de geute (Nbk)

geutedeure (Po-Dbl, Ste, Wol) de; -n;
.deurtien ['g...] 1. deur van hot pomphok;
naast hot kozijn hop eon goot waardoor hot
afvalwator naar buiton hop 2. z. geutsgat
geutedissel z. holdissol
geutegang (Ld) de; -en ['g...] 1. gang voor
do koeien langs, met goot (Ld) Do
goutegang your do ko en en moot even
anveegd wodden (Ld)

geutehemmelen (Db, Nbk) zw. ww.;
onoverg.; hot geutehommeld ['g...] 1. hot
schoonmaken van do dakgoten Geute-

wordt gedaan etc., of hot gat waardoor hot
afvalwator naar buiten hoopt In 't geutsgat
koj' vroeger van alles kwiet, do pispotten
wodden dFr ok in leegd (Obk), 't geutsgat
ophemmelen schoonmakon (Ow), Breng
dat waeter mar vot en gooit It mar deur 't
geutgat (Mun), Dew 't geutsgat lopt et
waeter in It zinkgat (Np), Deur It geutgat
dat diende om Ft ofwaswaeter of te voeren,
kon do katte vaeke in huus kommen
(Pe-Dbl), As 't mar niet in 't geutgat te
lane koemen is gezogd als men iots kwijt
was (Mun), As hij mar niet in 't geutgat to

lane koemt als hij maar niet to grondo gaat,
gezegd van iomand die or maar wat op los
leeft (Mun), zo bcnauwd [bang] as een
mudde [ bunzing] your 't geutsgat (Si)
geutsgatmodder (Obk) de ['g...] 1. do
viezo moddej- uit do zinkput of hot gootgat
Wat stinkt die vieze geutsgatm odder!

geutskant(e) (Spa) do; ..kanten; ...kantien
[gA:ts'kant(o), ook 'g...] 1. zijkant van een
greppel of shoot Wi5gebruken eon tilzende
your de geutskan ten en snieden dan in
plaas van slaon (Spa), de goutskanten
uutharkon ni. hot hoot uit on van do kanten

hemmelen doen do meerste moonsken niet
meer (Db), 1k bob de hiele 'niddag
geutehemineld (Nbk)
geutekapper (Dfo) do; -s; -tien [k...kap]
1. gootdissol Dc dakgeuten uutkappon dat
deden ze vroeger mit een geutekapper of
tissel(Dfo)

van oon greppol on evt. sloot harken, zodat
dat nioogonomon kan wordon door do
machine(s)
geutsmodder (Nbk, Np) do ['g...] 1. do
viozo modder uit hot gootgat, do zinkput

geuten (Si) zw. ww.; onoverg.; geutte, hot
gout ['gA:t1] 1. greppols maken
geutesnieden (Np) Ook geutsnieden ( Sz)
onbep. w. ['gA:t(o)snidI] 1. het graven of
uitdiepen van greppels in hot land voor do
afwatoring We moe'n geutesnieden (Np)
geutewaeter (Ste) Ook geutwaeter (Mun,
Ste), geutswaeter (Diz) et ['gA:t(o)wc:t
/ ... tsw... ] 1. vuil water dat door eon
afvoorgoot wordt afgovoord De koffie was
zo slecht, ? was not geutswaeter(Mun, Ste,
Diz)
geutgat z. geutsgat
geutsgat (verspr.) Ook geutgat (Bdio, Bu,
Db, El, Mun, Nw, Pe-Dbl), geutedeure
(Dho) ['gA:t(s)xat/'gA:to...] 1. hot zinkgat
waarin hot vuile water wegloopt van eon
buunstap of pomp(e)straote, dus van do
plaats waar potten en pannen, melkbussen
e.d. wordon schoongomaakt, waar do was

tegen zworon (Nbk)
geutsnieden z. geutesnieden
geutstap (Nbk) et; -pen; -pion ['gA:tstap]
1. stenon vloor met pomp on rek voor
potten on pannen etc., tussen woon- en
bodrijfsdool van hot oude Stolhingwerver
boeronhuis
geutsteen Z. geutstien
geutstien Ook geutsteen (WH) do; -en;
-tien ['g...] 1. gootstoon Do geutstien zit
verstopt (Ste), In do hooke van eon

Geutsm odder smeerdon zo de gieron van do
koenen we] es mit in nI. als goneesmiddol

pomphokke haf vaoke een vierkaante
goutstien, waor ok de potten on pannen en
ot veerdoro out do keuken schonemaekt
wodde ( Ste)

geutstienhakkien (I) - gootstoonbakje
geutstienofvoer (1) - gootstoenafvoer
geutstienwaeter (spor.) - gootstoonwater
geutswaeter z. geutewactor
geutwaeter z. geutowaeter
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gevaar - gevangenschop
gevaar z. gcvccr
gevaarlik z. gcvcer/ik
gevaarte Z. gevcerte
gevacr z. gcvcer
gcvaerendriehoek z. gcvcrcndriebock
gevaerlik z. gcvccrlik
gevaerte z. gcvcertc
geval at; -len; gevallegien [g'fa1] 1.
voorval, gebeurtenis, zaak die zich
voordoet Et geval hal nict you/c on do
hakkon (Pe-DbI), Daor haf now at gcval
mit die fletson (I), Die timmerdeni'fe woddc
a] mit a] mar can duur geval (Obk), ccii
vrcmd gcval, ccii nuver geval, ccii rear
geval, ccii ma] geval, ccii aorig geval een
wonderlijke zaak, can mooi geval! een
mooi geval, ook: een raar geval (Ma, Wol),
2. toestand waarjn iemand of jets is
geraakt In zicn geval ha 'k dat ok daon in
zijn plaats (Nbk), zo ook In jow gcval is ot
weer cars (Nbk), Dat is mit hour ok at
gcval dat is bij haar net zo (Nbk), KacI
woddcn, dat is bij can prottc man]udcn at
gcva/ (Nbk), Ft geval ]it d'r het is nu
eenmaal zo, er valt niets aan to veranderen
(Diz) 3. zakelijke gesteidheid in
vergelij king met andere Ft geval dcc him
vcur dat (..) (Nbk), in dat geval, in elk
geval, in icdcr goval, in a/Ic geval Id.
(Nbk, Ow), in gicn gcva/, War was now ct
geval? (Nbk), War wil now at geval? (1),
Zo was ct geval (Nw), Dat is nict at gcva/
zo is bet niet, hat is anders (Nbk, 01-NI),
in geval van nood, in geval van ziektc,
...ovcnnacht (Nbk) ad., vcur or geval
dat... Bij geval van nood help ik Joe
(Bdie) 4. vertegenwoordiger van can
algemener lets twic geval/en van kicndcrverlammung, Elk geval moot appat
bcoordccld woddcn (Pe-Dbl), Icdcrgcva/
is wear aandcrs men moat per geval beoordelen, besehouwen (Nw), zo ook D'r is
gicn gcva/gc/ick (Nw), '(Is cen mm gcval,
diE wodt ccii opperaosic (b), Hij gal or
gcva/ an zoas et hcur ovcrkommen was
(b), or van geval tot geval bckickcn
(moctcn) (men kan) een on ander niet over
den kam scheren, per geval (moeten)
beoordelen, ccii geval op himzcls ten
Iosstaand feit, lets dat apart beoordeeld
moat worden, ook gekscherend van iemand
die zich door édn of tear eigenaardigheden onderscheidt (Spa, Nbk) 5. mark-

waardig iets, de gehele zaak zoals die zich
voordoet, ook van personen Wat veux
geval bob ic daor tocb on jc nekke
hangcn? (Nbk), War vcur vremd geval
komt daor anzctten gezegd bijv. van een
voertuig, can gek gekleed iemand (Nbk),
Now b/coT 't hide gcval [ni. zijn broek]
vcur 't kruus zittcn (b), ccii lien geval een
klein, fijn gebouwd iemand, vooral van
can kind gezegd * Ft geval is d'r, on
kiond moat rcddcrd [verzorgd] wodden de
zaak is nu eenmaal zo, ni. gezegd van een
ongewenst kind, met name inzake een
moetje, ook inzake een wees, ook wel van
andere onomkeerbare zaken waar men
verder mae moat (Nbk, Dho)
gevallegien et; gevallegies [g'faIQgin] 1.
gevalletje, nI. van iets dat men niet nader
kan of wil omschrijven Daor hawwe ccii
vies gcva/lcgicn een vies zaakje, gezegd
wanneer een kind in z'n broek heeft
gepoept (Np), can mooi gcva/]cgicn (Ma)
2. kwestie, lastig voorval Dat was mar ccii
cigcnaorig gevallegien mit die braand
(Obk), 1k hcb we] es zoc'n gevallegien
mitmackt (Nbk), Hij hat con raer
gcval]cgicn had (Wol), Zokkc geva//cgics
moc'n we nict tcvu]c hcbben (El), Disse
anricdung wodt nog con mal gevallegien
vcur 'in (Op), Laest ba'k ok ccii aorig
gcva/]cgion, ik hadde vcrgotcn de s/cutel
mit to nemen (Db)
gevang (Mun) [go'faij], in in 't gevang
zitton in de gevangenis zitten (Mun)
gevangene (1) [ga'fa:, ...faono] gevangene
gevangenhuus (Mun, Nbk, Np, Nt)
[gofa:hys] - gevangenhuis
gevangenis de; -son; -sian [g'fatpns] 1.
gevangenis, gevangenhuis in degovangonis
zitten, in dc gevangenis moctcn, naor do
gevangenis gaon (Nbk)
gevangenisdeure (1) - gevangenisdeur
gevangcnisdirekteu r (Nbk) - gevangenisdirekteur
gevangenismure (spor.) - gevangenismuur
gevangenisstraf de; -fen; -fien [go'fai]a
mstraf] 1. gevangenisstraf gevangenisstraf
uutzittcn, ...kricgon
gevangennemen (1) [go'fap:ni:ip:] gevangennemen
gevangensehop (Nbk, b) Voor -schap z.
-schop - gevangensehap
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gevaor - geveerte
gevaor z. geveer
gevaorlik z. geveer/ik
gevaortc Z. gcveerte
gevarendriehoek z. goverendriehoek
gevarieerd (1) - gevarieerd
gevat (Nbk) bn., bw.; -ter, -at [goTat] 1.
gevat, snedig Die was good gevat! (Nbk),
eon gevat antwoord (Nbk)
geve (OS, verspr. WS) Ook goof (verspr.),
gaof (Nw) bn.; gever, geefst ['gi:wo
/gt:f/go:f] 1. onaangetast, nog even stork
en volledig als voorheen Die appel is nog
aorig geve (Ld), Do appels bin n/ct botte
geef dit jaor, d'r zit con boo] roepstik
[wormstekenj in (Diz), Die appols bin
mooi goof niet aangetast on daarmee good
van vorm (Spa), zo ook Oonzeperen an do
boom bin van 't jaor zo gee! (Db), Die
stool is nog zo gee! (Nw), Do ba/ken
wacren nog good geve (Nt), eon gee!gebit
(Nbk), Do kappo van dat ooldo hays is nog
aorik geve (Obk) zo geef as kr/ct (Nbk,
Np, Si): Dat bientwark is van 1825, mar tt
is nog zo goof as knot (Si), zo geef as
oen neuto (Np, Nw), geef as goold (Mun,
Nw) 2. z. gee!II
gevecht et [gafcxt] I. het voortdurend
vechten (tussen personen) 2. gevecht dat
geleverd wordt: tussen dieren, personen,
instanties, legereenheden e.d.
geveer (OS, Bu, Dho, Np, Nw, Pe-DbI)
Ook gevaer (Diz, Np, Nt, 01-NI, Np, Op,
Wol), gevaor (Bdie, Mun, Nt, Pe-DbI,
Spa, Si, Wol), gevaar (WH) et; geveren;
-tien [g'fi:or/ ... c: ... / ... o: ... / ... .. ... ] 1.
gevaar, ni. hetgeen ongeluk of nadeel kan
opleveren Kan dit vlammegien ok go va or?
gevaar opleveren (Wol), Nee, zoks kan
gien geveer (Nbk), Daor is nib gien
gevoorbij(Nbk), Ikzie d'r gien gevaerin
1k zie niet dat het gevaarlijk kan zijn, dat
hot kwaad kan berokkenen (Dho, 01-NI),
Wij zion d'r gevaor in (Nt), Et gevaor bi
de wog niznp toe (Si), Auto's bin soms eon
geveer op de weg, voural mit speu/ende
kiender (alg., Nbk), mit geveer your eien
levon (Ld), niet zondor geveer wezen, in
gevoer wezen, geveer kunnen gevaar
kunnen opleveren (Nbk, Nw): my wan
zekcr dat or gien geveer kon (ba), an '/
geveer ontkommen (Nbk, b), Bij longontsteking wodde vrooger zogd: as do
negende dag do koorts zakt, dan is et

geveer over voorbij (Dfo), gien geveer
ziorn Do jeugd ziet gien gevaer (Diz), zo
ook nargcns gien gcvccr in zion (Ow),
argens gien geveer in zien (Nbk), argens or
geveer met van inzien (Nbk), Die zicbt
nooit gien geveer (Np), Jongen zion gien
geveer (Ma), Et geveer bestaot dat (..)
(Np, Nbk, b), in geveer wezciz Men is
]anger in go veer van ions leven men
verkeert zo Iangzamerhand in levensgevaar
(b), zo ook Jo bin ]anger in 'tgeveer van Jo
]even (Nbk) en Et is ]anger een geveer om
mit eon peerd op 'e weg to kommen (Obk),
Zion baene komt ok in geveer! komt
wellicht te vervallen (Nbk) 2. rijtuig,
voertuig, wagon (Db, Dho, El, Nbk, NI),
het geheel aan wagons waarmee gereden
wordt (Op) Ze gongen zundags mit et
geveer naor do karko (Db), Aj' vroeger
gien geveer badden, kwaJ' niot wied (El),
AJ' zols geveer hadden, dan koJ'
votkommon (El), Mit 't govaer gingen we
vroegcr naor It hullaand (Nt), IX out
Noordwoo/de hot eon heel govaer op 'e
weg (Op) 3. hot voortdurend varen
geveerlik (OS, Bu, Dho, Np, Nw) Ook govaerlik (Diz, Np, Nt, 01-Ni, Op, Wol), govaorlik (Bdie, Mun, Nt, Pe-Dbl),
gevaarlik
(WH) bn. bw.; -er, -St
[go'ft:oç1k, ...c:... / ... o: ... / ... a:... J 1. gevaar
opleverend Et is eon gevoerlik spul/egien,
wat ze daor uutbaelen (Nbk), eon
geveorlike krusing (Nw), 't Is h/er eon
goveerlike boeke (Np), Dat vuurwark mit
deJaorwisse/ing is zachiosan mar geveerlik
(Obk), Do rieksstraotweg is slim govaor/ik
(Wol), Die doen ok mar weer good
goveorlik! (Dhau) 2. gevaar lopend (Nbk,
Obk) As do bonen boginnen to kiomon bin
zo go veer//k your do vooge/s, die ze dan
veur roepen ankiokon (Obk) 3. crueiaal,
doorslaggevend (Nbk), in Now wodt et
geveer//k nu wordt wellicht de beslissing
genomen, bijv. inzake hot uitmaken van
een verkering, hot kopen van een nieuw
huis (Nbk)
geveerte (OS, Bu, Dho, Np, Nw) Ook
gevaerte (Diz, Np, Nt, Op), gevaorle
(Bdie, Mun, Pe-DbI, Spa, Si, Wol),
gevaarte (WH) et; -s ['gfi:orto/...] 1.
gevaarte, nI. door omvang, grootheid
ontzag inboezemend Die grote bijskraencn
bin biole geveerton (Dfo), Dat bouwsel is
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gevel- geven

ten file] gevaorte (Nt, Sz, Wol), War ten
gevaorte, die mesiene (Pc- Dbl), eon groot
gevaorte (Bdie, Spa)
gevel de; -s; -tien ['gcwj, •..vI} 1.
voorgevel of andere gevel van een gebouw
Dat butts bet ten mooie ooldo gevoi(WoI),
Do gevel is flog nat, dat we kriegen flog
glen winter (Sz), Be gevel sloug dew on
doe hebben we ten niie maekt (El), eon
Spaans govt/den koekoek, dakkapel (Db,
Dfo, Nbk) 2. spottend gezegd van een
opvallende neus Die het ten aorige gevel
your de kop (Np), It kim an de gevel we]
zion wit or is (54, ten flinice gevel een
grote of dikke neus (Dfo), ten hick go vol
(El), eon grote gevel (Bdie, Nbk, Dhau,
Pe-DbI, Wol) Die bet een grote gevel your
de kop (Dhau, Pe-Dbl, Wol): Hiy her ten
gevel your do kop die ten half tire vow 'in
uutstikt (Fe- Dbl), ...een beste gove] your 't
heufd (Ma), ...con gooie gevel.. (01-Ni),
Die bet de gevel schiove year or beufd hij
heeft een scheve neus (01-NI), ... briek
your do kop (Ow), ten rote gevel een
kromme of scheve neus (Obk), Die her ten
mallo gevel in do kop hij heeft een raar
gezicht (Np) 3. de hoeveelheid hooi voor
een koe per keer (Bu, Bdie, Dho, Nbk, Np,
Obk, Op, Pe-Dbl) Vour or me/ken kregen
de koonen vroegor ten gevel buj (Obk),
Veurdat do koonen wetord woddon, krogon
ze vaeke oerst ten gevel buj (Op), Wi5
geven do koenen twee keer daogs con
flinko gevel buj dan hebben zo wat moor
roogvoer (Pe-Dbi) * (gezegd van lemand
met een grote neus:) Een gooie gevel
vorsiort et huus (Op), zo ook ...00n
schone... een mooie neus (Mun, Obk, Sz),
ten grote.. (Dho), Eon grote gevel siort
or huus (Db) en Do gevel siert or huus een
grote neus bepaalt het gezicht (Nbk)
gevelanker (I) - gevelanker
gevelkachel (Nbk) - gevelkachel
gevelmure (Nw) de; -n; ...muurtien ['g...]
1. muur van de voorgevel van het huis
gevelplaete (Nbk) - gevelplaat
gevelstien (Nbk) de; -en; -tien ['g... 1.
éên der stenen waaruit de buitenmuur van
de gevel is gemetseld
geven st. ww.; overg. ['gt:bip] 1.
overhandigen, aanreiken Wij' miy die
flosso oven govcn.', Geofmij mar (..) ik
heb het liefst ( ... ), ook gezegd van jets dat

men in de winkel vraagt om to kopen,
aanwij st om to kopen, ione wat op zion
brood geven (Nbk), ione d'r van langes
geven (Nbk), ione do voile ]aogegeven, do
brui dt an geven (Nbk), wat dfr an geven
met jets ophouden (Nbk, Spa): Hi)' bet et
roken d'r an geven (Spa), wit banen geven
(Nbk, Obk), de boons geven een relatie
met iemand verbreken (nI. inzake
verkering of verloving), ione de baand

geven, lent eon aann geven, ...do aain..
(Nbk), lent wat in do mond geven (Nbk),
Wit geft disse keer? wje deelt de kaarten
ujt (bij het kaartspel) (Nbk) 2. toebrengen

1k hobbo mi)' mit or snwnos eon glijose in
tie baandgevon (Np), ieno ten klap go von,
...eon drokkord. ... ... con mop. ... ... een
slag..., iene do gonades]ag geven, ...eon
schop .... ... con trap.... ... (con pak) vow do
brook. ... ... your do kont. ... ... vow et gat...,
op zion duvo]. ... ... vow do biilen .... ... op
'o huud. ... ... op 'o poinse. ... ... op '0
beorlig... (Nbk, Np), ... op 'odondor..., iene
ten taut geven een kus geven, strips geven
behoorlijk partij geven, ervan langs geven
(b) 3. verstrekken, versehaffen Bit geft
bier an oons noordon wat moor cachet (b),
iono in]ichtings geven, . . .bericbt.......eon
tip.... ... con wink... een tip (Nbk, b): En as
Jim nog Zion ver]angliesien inleverd
bobbon, kan 'kjim we] ten wink geven (b),
richting geven richting aangeven (b), rust
geven (b), ione do kost geven (Nbk),
kritiok geven (bI), argens gien aosem op
geven er niet op antwoorden of anderszins
mondeling reageren (Nbk, 1), ione to oton
geven (Nbk), zion ogon good do kostgevon
geed kijken wat er allemaal is, vaak om
daar bij gelegenheid voordeel van to
hebben, d'r wat vow geven kunnen/willen
nI. een medicijn: Misschien kan dokterJe
d'r we] wat vow geven (Nbk), ione geven
wat him tookomt, iono wark geven, iene
eon defer geven ni. als waardering van
prestatie op school c.d.; vgl. As ik op eon
acbto rekond bar, dan gal it mi)' ten
zouvon (b), War goof io d'r vow? wat wil
je ervoor betalen, Now, ik goof d'r nog
glen slaver vow, W. hot oonsjachtveld,
MY geft d'r wat van hij betaalt daar iets
voor (Nbk), (gezegd van her geven voor
een good doel:) Zohebbon not weer your 01
orge]foons wat geven (Sz), Die meenskon
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geven - geven
bebben at heel wat an do karke goven
(Mun), Daor gevon we wat vow- nl. voor
dat bep. doel (Nbk), Nee daor wil 1k niks
vourgeven, ze botaelen ot zels mar! (Nbk),
Do veenbaos wol minder geven your do roe
U), En aJ' d'r eon shiver overbenne geven
(..) extra (b), overwicbt geven meet waar
dan men had gekocht (b): Now hinderde
dat niks [ni. hier: het verlies van een zak
oliebollen] want d'r was good overwicbt
geven (b), geld geven geld verstrekken,
met name voor een good doel (Bu, Nbk):
01 moe'n we geld geven! (Nbk), Die
moenskon geven eon boot gold, your
vorscbillende doolen (Bu), argens geld your
geven id., argens nieL vale your geven de
kans gering achten dat: 1k goof d'r niot
yule your dat hi)' slaegt (Diz), argens wat
omme geven: 1k geef daor niks ommo 1k
vind or niets aan, dat kan me niets schelen,
ook: ik trek me er niets van aan, vgl. Bi)"
nict bange year oonze hand? Oo nee, hew-,
daor geef ik niks ammo! (Nbk), Geeltoch
es beter am zoggen luister toch eens beter,
gehoorzaam me meer (01-NI), zo ook Hi)'
go/I niet am zoggen hij gehoorzaamt niet
(Diz), waarnaast 't Meerste gaf hi)' nog
am Tiras, as die him es in do bakken beet
(b), zo ook argens niot vale om geven het
niet in hoge mate waarderen, er slechts
weinig belangstelling voor hebben, ook: er
niet van onder de indruk zijn, geen hoge
verwachtingen koesteren, or niet bang,
gevoelig voor zijn (Nbk, b): Om zeggon
gaf hi)' niet voufe, hi)' was wat doThudig
(b), om ieno goven van iemand houden,
zeer gesteld zijn op iemand (Nbk, Np): 1k
daenk dat zo at niks moor om him gaf (v),
ZeuvontigJaor? Is hi)' at zo oold? Dat zoJ'
him niot geven die leeftijd zou je hem niet
geven (Nbk), 't Is oons niet geven we
hebben er hard voor moeten werken, we
hebben er veel moeite your moeten doen
(Nbk, v), ieno argens do schuld van geven,
iene ants/ag geven iemand ontslaan, Jo
moo'n weten to goven en to nomen men
moet in overleg- of werksituaties
inschikkelijk zijn, om zelf voordeel te
kunnen behalen, ook: het is goed om
enigszins tolerant te zijn (Nbk), zo ook le
moe'n geven on nemen id. (Dhau), Jo
moo'n wat geven on war nemen(Nbk), 't Is
govon on nemen (Dho, Nw), 't Leven is...

(Op), or (goeie) vow-beold geven, eon
(levens)tekon goven, In 't ziekonhuus
gavvon ze hour niet zo lange moor, iono
con bevel geven, (ion o) antwoord geven,
iene do vorzekering goven, ione or loksem
goven do waarheid zeggen, de mantel
uitvegen (Obk), anstoot geven (I), Jo eon
holing geven zich een bonding geven,
argens eon vorm an goven, argens eon dri)'
an goven, argens bliek van goven, argens
gevolg an geven (Nbk), D'r wodt wat van
goven er wordt een feestje aan gewijd (b,
Nbk), ieno wat tovorstaongeven (Nbk), Et
go/I to daenken (Nbk), vergiffonis geven
(b) 4. opleveren, produceren, doen ontstaan
Die koe ge/I eon protte melk (Dfo), Die
koenon goven good van 'tJaor geven veel
melk (01-NI), Do koonon woVen d'r we]
van geven ni. hier: van spurrie als voeder
(vo), Zollon die koonon melk goven naor
dat zo eon gior hebben? naar de grootte
van hun uier (Pe-Dbl), Et gal con beeld
van ot lovon in die tied (Nbk), 't
Harbargion gal ok niet zoveule wart want
overdag kwam d'r zoldon eon klaant (j),
Lioties die geven do meonskon toch flour
blijdschap, een gevoel van onbezorgdheid
(b 1), 'k Drego gien koset, dat gee/I sloppe
spioron (Sz), waarmto goven, (van een
lamp e.d., nI. waar licht nit komt:) locht
goveir Die laampo go/I eon protto locbt
(Nbk), Dat soort turfgo/I eon protto hitto
(Ow), lawaai goven: Dat ding gal me dan
toch eon lawaai (Nbk), goluud goven Dat
gal me dan toch eon goluud.', A. had do
baand om zion snuto, dat hi)' kon gion
geluad geven U). Waor zit ie dan Web!
Goof es eon golution! gezegd bij verstoppertje (Nbk), zo ook Doe hi)' van do
zooldor val, gal dat con hide born (El),
Winters trokkon zo naor do harbargen on
verdionden dan eon mooio cent dour et
geven van daansmeziok a), do goost geven
sterven (ook van planten, dieren of evt.
voorwerpen, machines die kapot gaan
Nbk), (onpers.) Et go/I niks! het werkt
niet, hot lukt niet, het levert niets op: Hoc
al ok an die motor ommotrok, or gal
allomaolo nib (Nbk), 't Ge/I Jo gien
dander, ok at doeJ' nog zo Jo best (Nbk),
A/mital, 'tgo/Igion dondor hot helpt geen
zier, levert niets op, maakt niets nit (El), It
Gel gien bliksom id. (Sz), zo ook It Go!
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geverendriehock - gevoig
glen si/labe id. (Sz), 1k kan '1 we] doen,
mar tgc!t mij niks (Dfo), ook: hot hindert
niet, hot is niet erg: Hej'et nog met klaor?
Ocb, dat gall niet zovu/a, morgan kan at
ok flog (Nbk), ...Aa now, dat gall niks
(Nbk), War gall miy dat wat zou hot, wat

hob ik oraan, wat kan mij dat scholen, hot
hooft goon zin: Ac now je, wat gel mi
dat (Np), Wat gel me dat af' d'r zo Iaete
mit ankommen (El), War gel dat wat zou
hot, hot kan niets scholen: War gall at now
dat tie mecnskan dt wat van zcggen, 1k
trek mi d'r toch niks van an (Db), War
gall dat now, doe at mar! (Dzi), t Gait

glen pas hot is niet behoorlijk, hot hoort

daar waar jots to halon valt, waar andoron
konnolijk voordool zullon bohalon of
kanson lijkon to hobbon op vooruitgang,
promotio c.d., in je d'r bij geven (Nbk,
Ste): ía moe'n je dt wat moor bif geven,
ears bet con aandcr aanst al/es on staow
an do kaantc (Nbk), Gee!ja d'r mar bi)
ears kriej' niks tast maar funk too (Ma,
Nbk), Ic mo&nje d'r we) bigeven, anders
is ? op (Spa) * ? Is hater to geven as to
ontvangen (Np, Po-Dbl), zo ook 't Is
za/ikar to geven as to neman (Dho), Van
geven is nog noolt lane riek wodden men
moot niot tovool woggoven (Ow), Van
geven ktL/' niet laven (Dho)

niet zo (Nbk, Ste), Dii' gee/I glen zoden an geverendriehoek (spor OS) Ook
de dick hot zot goon zodon aan do dijk gevaerendrielsoeli (Nt, Wol), gevaren(Sun-Ot), Mar zagongen slaopen mit hear driehoek (WH) [g'ft: çidrihuk/...] gedaacb ten in Amerika on wat dat bier govarondriohook
geven zo/ (vo), Vraog niat wat dat aiiend geveul Z. gevuu/
a) year zorg gau(), En veerder gal at glen geveulig Z. gevulig
perbleman (1) 5. schenkon God mag geven geveulte z. gcvuu]
gevleugen (Nbk, Po-Dbl) bn. [go'flA:gfl] t.
dat at goadkomt (Nbk), De Hear bet mi
verhaurd en miy roaznta geven eon govlogon Doe de man tbuus kwam, was
opgolucht gowoton (b), We geven do zien wit! gev/eugan... (Po- Dbl)
kiander elk jaor zovala nI. geld (01-NI), gevleuk z. gev/uuk
't van de gavenda haand habben moaten gevlieg [go'fli:x - govliog le a/tied mitja
zich slechts kunnon bodruipon door gold gay/leg, dan weer bier henna on dan weer
van andoron to krijgon (vo), We zu/len n daor henne (Nbk), Et is me daor eon
wat wools op zien jaordag gevan (Wol), gejacbt on gav/iag eon druk on ovorhaast
War za 'k je geven? (Nw), iene zian zin godoo (Nbk, Dho)
geven, lena at jawoord geven, jane de are gevluuk Ook gevleuk (Mun) et [gaflyk
argens van geven, toastammlng geven, / ... flA:k] 1. hot voortdurond vlookon
permissia... (b), je goedkauring argans an gevoegelte (Obk) [ga'fugta] - govogolto:
geven, je goadvianen d'r an geven (1) dat men oot Aj' wild of gavoega/te aten is
vergiffanis geven (b), Wat gall jow at ci boststok at haste vlais (Obk)
recjjt orn.... Dat gall do burger moed, can gevoig et; -on; -ion [ga'fol(a)x] 1. wat nit
feast (argens van) geven: Ze bebban d'r jots voortvlooit, do konsokwontie We bin
con goad feast van geven (Sz), con zondar regank/aren votgaon, mar at gevolg
vaurste/ling geven (I), can kwattian geven was we) dawwa nat thuuskwammen (14w),
ow een gulden wear to kriagen lots geven 't Gevo/g was, dat d'r die aovand mar zas
om uiterndolijk groot voordool to bohalon meenskan kwamman (Nbk), Da gevo/gan
(Dho), je niet geven (kunnen) zich woinig van die braand vu/en we nog a/tied (Op),
geven, zich mooilijk kunnonde uiton in eon Benauwdhied is vaeka can gevo/g van
tevu/e roken (Nbk), Dit kon nog we] as
gosprok, zeor gosloton zijn, 10 ook je mm
geven kunnen: Die bet at niet ma/dceli/ç /i/likegavo/gan habban (Dfo), Degavo/gen
want hi)' kan him min geven (Obk) 6. bin niet zo mooi (Nbk), DFr kun wc/ rare
overgoven i.v.m, eon ois of vorwaohting gevo/gan van komman (Nbk), Ia moa'n
Geef bier die Jcraante, 1k had 'in aerst a/tiedan oppassan waj' doen, de gavo/gan
(Nbk), lane geliek geven, je gewunnen bin ok year jow (Diz, Po-DbI, Wol, Db),
geven (Nbk) 7. (wedork.) moodoon, zich Je moa'n de gavo/gen d'r (ze/s) mar van
tusson andoron bogovori, zich bolang- drcgan je draait ook maar op voor do
stollond en aktiof torten om moo to doon govolgon (Dhau, Mun, Ow, Diz), Ja, dat
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gevraogd - gevulighied
bin de gevolgen d'r van (Nw), Et lone is
eon gevolg van 't aandore dat vloeit flu
eenmaal voort uit het voorafgaande (El,
Fe- Dbfl, tot gevoi,g bobben, zo ook tot
gevolgen hobben (Obk): As 't wear
morgons zo bruuierig is, bet at we] as tot
gevolgen dat et Jaetor op 'e dag rommelon
gaot (Obk), Et was van die govolgen dat at
dourgong had als gevolg, kreeg tot gevolg
(vo), Dc gevolgen bin niet to ovorzion men
kent de gevolgen niet, ook: de gevolgen
zullen ongekend groot zijn (Nbk, Nt, Spa),
Wat is daor at gevolg van? wat heef't dat
tot gevolg?, lane your do gevolgen
anspraokolikstcl]an(Nbk) 2. uitvoering, in
argens gevolg an Seven nl, aan een
uitnodiging, een verzoek, een opdracht e.d.
(Nbk) 3. de personen die tezamen het
gevolg uitmaken (Dho, Ld, Nbk) D'rzatton
nogal war hoge miotors in Zion gevolg
(Nbk), De keuninginne kwam mit hour
govo]g (Ld), Mit die trouwori3ie was d'r
eon heel gevolg aachter (Dho)
gevraogd (Nbk, Obk, j) bn. [go'fra:xtJ 1.
gevraagd een adverteensio angaonde eon
gevraogdo knecht (J)
gevri'j et [go'fnj (OS, WS mid. van
Lendo), ...çj;.. (WS noord. van Londe,
elders SPOT.)] 1. het kussen, zoenen, vrijen
(meestal niet met de gedachte aan
geslachtsgemeenschap) Van gevrij en
gotuut was veurlopig nog gien spraoko (I),
Doe sleug zo hour do aarms om do hals en
do vrouw kroog op olke wange eon dilcke
tuut. Die vrouwludon altied mit hour
govri! (v 0)
gevricht z. gowricht
gevuld (Bu, Nbk) bn.; -or [gofAlt] 1. (van
koeien) vol, gevleesd eon mooio, gevulde
koe (Bu) 2. vol gemaakt eon gevulde
koeko eon gevulde koek (Nbk)
gevulig Ook geveulig (Mun, Spa) bn., bw.;
-or, - st [go'fy:lax (WS, spor. OS), ...yl..
(OS, spor. WS)/ ...A:...J 1. (bn.) snel
reagerend op prikkels van buiten, ook:
pijnlijk, bij een geringe aanraking reeds
eon gevoel van pijn gevend Sommj'e
moonskon bin slim gevulig your
kooldevatten (Obk), gevulig your 't lone of
t aandor wezen (Nw, Ow): 1k bin daor
gevulig your (Nw), eon govulige huud eon
gevoelige, tere huid (Db), 1k haddo do
v/tigers go gevulig (El), 't Is me nogal waS

gevulig in do book (01-NI), Die zero stee
isnoggovuli(Bdie), Ikhob eon zwerendo
vingor, dat is vorrokte gevulig (Diz), Die is
gevulig your proomon kan niet tegen
pruimen (Nw) 2. (bn.) pijn of teleurstelling
opleverend eon govulige tik een gevoelige
klap (ook fig.) (Nbk, Spa), zo ook ...klap
(Nbk) 3. fljnbesnaard, fijngevoelig (vaak:
en daardoor kwetsbaar) een gevulig
maogion (Diz), con gevulig kiond (Db,
Wofl: J'Jmoe'n niet zo footoren, want dat
kiend is slim gevulig (Db), Van pattie
moonskon wodt zegd dat zo gevulig binnon
your moziok (Obk), En nog veal moor van
die govuligo stokkios hal: mar ja, een
moonske vergot zo licbt (j) Hi] kan zo
gevulig speulen op Fe vioele (Nbk) 4. (bn.)
lichtgeraakt Jo mooston mar oppassen waj'
tegen die man zodon, want hi] was slim
gevulig snel op zijn teentjes getrapt
(01-NI), Jo kim niet aRes tegen him
zoggon, want hi] is ovoral zo gevulig your
(Dfo), eon govuligpersoon (Bdie, Nbk) 5.
blijk gevend van gevoel, ontvankelijk, met
als gevolg dat snel in een zekere mate
beinvloeding, emotie of verstoordheid optreedt Ze waoron nogal gevulig your die
mooie praotios (Pe-Dbl), Jodorione is
gevulig your eon good woord (Op), Th7 is
gevulig your kritiok neemt kritiek serieus,
wil naar voorstellen tot verbetering
luisteren (Nbk, Obk), ook: kan niet goed
tegen kritiek (Nbk, Nt, Obk) 6. snel
reakties, emoties oproepend: van jets
waarover men zich snel druk maakt een
gevulig onderwarp, Zag d'i- mar niet
tovoulo van, want dat vourstol ligt nogal
gevulig (Sz)
gevulighied (Bdie, El, Nbk, Np, Op, Sz)
Ook geveuligizeid ( Sz), voor -heid z.
-hied de; ...heden; ...hietjen [...'f...] 1. her
vermogen om te voelen, om op prikkels te
reageren (Nbk, Np, Op) Do vinger is mi]
zo dool dat aRe gevulighoid is d'r uut
(Op), Die vingors bin zo koold, ik bob d'r
gion gevulighied moor in (Nbk), Ze lopt
over van govulighiodis zeer gevoelig (Np)
2. het meevoelen, het vermogen om
meeleven, belangstelling to tonen (Bdie,
El) Hij toont ok biolomaol glen
gevulighied (El), Hi] hef oen bool
govulighoidhij is gcvoelig (Bdie), Hi]lopt
over van govulighied is snel ontdaan,
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gevuul - gcwaeterd
geprikkeld (Np, Obk) 3. mate van het zich
bewust zijn (Sz) Do slagor bcoordoelt zion
slacbtbcest naor do gevulighoid (Sz) 4.
(my.) zaken, persoonlijke kwesties in
verband waarmee iemand geprikkeld kan
reageren Et batten met zo tussen die
bestuursleden, at bin allemaolo gevulighedon ( Nbk)
gevuul Ook gevuulie (verspr. WS, El, Ld,
Nbk, Obk, Ow), geveul (Spa, Sz), geveulte
(Spa) et [g'fy:l (vooral west.), ...y...
(vooral oost./... : ... ] 1. het vermogen te
voelen (zintuigelijk) Mien banon bin zo
koold, 1k bob d'r gion govuulte moor in
(Diz, El, Nw, Nbk), Die man had glen
gevuul meer in do vinger (Ma), Kick eon
botien out waor aj' Japan, ik bob ok nog
gevuul in do ti]on (Nbk), op at govuut In
't donker mooj' voW op 't gevuul doon
(Op), op at gevuul of 'Jo Loop in donkor
op mien govuulto (Bdie) 2. hetgeen men
voelt, emotionele gewaarwording Watho'k
eon reer gevuul in do bionon (Dhau), eon
Jeeg govuui bebbon trek am te eten (Nbk,
s: oost.), 'Jo Hob eon roor govuul van
binnen (Ld), Now on dan haj'etgevuui dat
iono Jo ankoek (1), Opiens hadde ze cl
gevuul as wodde zo dour ot gias bekokon
a)' eon noulik gevuul can aangenaam
gevoel (Nbk), con weemoodij gevuul, Hi]
bar d'r voul govuui your am mit to gaon hij
voelde er veal voor (Dfo), En dan krieg ik
eon gevuul da'k schuldig kiekon moote (b),
Zion gevuul van moton mit twie maoton (b)
3. hat vermogen verstandig, zorgvuldig,
zorgzaam am te gaan met iemand of jets,
waarderende benadering Hi] bad glen
gcvuui your Zion wark (Dfo), Die man her
eon protto gevuul your do notuur (Obk),
Die Zion Jaand bowarkt on mit gevuul Zion
naoborplicht vorvuit (b), Doe zoo zo,
zonder can spraankion gevuul: ikko mit oon
bull?(b), Hi] bet met vuie govuul your con
aandor(Nbk) 4. voorgevoel 1k bar gistor et
govuui, dat wi] praotors kriegon zolien
(Db) 5. vermogen tot aanvoelen i.t.t. hat
verstandelijke Naor mien gevuul heJ'm dat
zo loch niot good daon (Nbk), Veur mien
gevuul... id., 1k weal at met, mar mien
go vu uJ zagt daj'm el niot good daon hobbon
Nbk), Die vent bet gion gevuul in zien lief
nL voor een ander (Nbk), lone op et
govuul warkon (Nbk), Ze kwammon him

aorig an It gevuul ze raakten gevoelige
snaren bij hem, ze raakten zijn geweten
(Ow), Dat is ionc, die her can botien
gevuul hij heeft een redeljjk vermogen am
dingen aan te voelen, am mae te leven, hij
heeft een goed inlevingsvermogen (ook:
hat tegenovergestelde daarvan, ni. met het
aksent op betien en evt. met invoeging van
mar) (Nbk, Np), Die vrouw bet niot veule
gevuul, It lat hour allomaole koold (Bu),
gevuul vow humor (Nbk, 01-Ni), Hij hot
hiolemaolo gien gevuul your mezick (El),
(eon) muzikaal gevuul hobben (Nbk), Hi]
speult die rollo mit gevuul (Nbk) *
Govuul hot zion radon die et vorstaand niot
kont(1)

gevuulloos (Nbk, Obk) bn.; gevuullozer
[ga'fy(:)lo:as] 1. zonder gevoel, zonder
blijk te geven van de innerlijke stemming
A. zat daor on speulde gcvuuioos do
daansmoziok mit die eigeniik voui to mm
vourhith was 0)
gevuulskwestie (Nbk) - gevoelskwestie
gevuulsinaotig (Nbk) - gevoelsmatig
gevuulswereld (1) - gevoelswereld
gcvuulte z. gevuul
gewaad at; gewaden fga'wa:tl 1. gewaad:
zeer deftige, ook ietwat buitensporige
kleding of kieding voor een bijzondere
plechtigheid, bijv. inzake de rechtbank,
van een ambtenaar die een huwelijk
voltrekt, van Sinterklaas etc., vaak
schertsend gezegd War had die eon mooi
gewaad an (Db), Wat hof' weer eon doftig
gewaad an (01-NI), Hi] hat eon hie]
gewaad an! (Ma), War bet zi] weer eon
mooi gewaad an spottand gezegd van een
gekke jurk of evt. van andere kieding (Sz),
Die had ok eon nuvor gewaad an! can
vreemd gewaad (Nw)
gewaagd z. gowaogd
gewaarwodden z. goweorwodden
gewacrwodden z. goweerwoddon
gewaerwodding z. gowoorwodding
gewacterd (verspr., niet WH) bn.
[gowe:tçt] 1. (inzake hout) bewerkt door
wateren, d.i. een tijdlang in het water laten
liggen gowaetord hoolt door wateren
bewerkt, gaaf, duurzaam hout, gebruikt als
geriefhout, voor meubels, wagens,
kruiwagens, spanten (van hat dak) en voor
de bouw anderszins Gewaoterd hoolt kan
yule ]anger mit (Nt, Diz), Zeu yen Jaor
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gewag - geweer
ik flu ook weer niet, ik heb ook gevoel,
kan niet overal tegen (ook in lichamelijk
gewaterd motiefvertonend, nI. met golven opzicht), zulk zwaar werk kan ik niet aan
(01-NI) Doe 1k een macglen was dreug 1k (Nbk, Ma, Obk)
een gewacterdejurk, dat was witte stolen gewapend z. gewaopend
aj' dat tegen 't Jocht bullen was et net of gewas et [go'was] 1. planten die groeien,
vooral: die gekweekt, geteeld zijnlworden
d'r vlaznmen deurbenne Jeupen (01-NI)
gewag (verspr.) [go'wax], in argens (glen) om te oogsten, veer voedsel, veevoer c.d.
gewag van macken (Nt, 01-NI, Nbk, Ste), Dat gewas is niks van terecbte kommen
ook in d'rgien bach of gewag (nicer) van (Np), D'r staot mooi gewas op dat stok
heuren er niets meer van horen (verspr. ]aand(Diz), D'rstaot een goedgewas op et
OS, Bdie, Dho, Np, Spa, Sz): 'k Heb d'r Iaand (Spa), Dc oogst is goed, 't gewas
glen bach of gewag (nicer) van hew-cl staot best (Sz), Kreupe/hoolt is een leeg
gezegd wanneer er jets is beloofd en men gewas boolt (Dfo), een goed gewas,
er nooit meer jets van verneemt (Np, Nbk), vandaar een goed gewas rogge (Db, El),
It Zal wel goed wezcn mit ze, Ic heusen
cen prima gewas (01-NI) 2. vreemde
glen hacb ofgewag (Dho), d'rgien hacb of uitgroeiing aan her !ichaam van mens of
gewag van macken er geen mchtbaarheid dier (vaak in de vorm van een bult of
aan geven (El, Sz, Obk): We hebben dat kluit), aan een boomstam, aan een tak of
schaop s/aacbt, mar daor moej' glen bach aan een plant (OS, Dho, Diz, Np, Nw, Op)
ofge wag van maeken (Obk), Ze waxen 25 Dat peerd bet een raer gewas an de pate
jaor trouwd, mar ze be/then d'r glen hach (Diz), Die man badde een groot gewas an
ofgewag van maekt (Sz)
de neuze (Obk), Omke badde een bid
gewaogd Ook gewaagd (Spa) bn.; -er, -st gewas op zien heufd (Db), Hij had een
[ga'wo:xt/...a:...] 1. gevaarlijk, hachelijk 't gewassien aacbter 't oor (El, Ma), Dat
Is gewaogd om mit die oolde auto c/c dick gewas hebben ze d'r wegneumen (Np),
uut tegaon (Diz), Jkzol 'tniet doen, 't was Jene mit een bochel bet ok een gewas
miy te gewaogd (Dho), Dat is con gewaogd (Nw), D'rzit een gewas an die boom (Ow)
spu//egien ( El), Die jonge ha c/dc een geweefd z. geweven
gewaogd stokkien wit (Op), een gewaogde geweer et; geweren; geweertien [go'wt:ar]
onderneming ( Ld, 01-NI), Dat is een 1. geweer: vuurwapen 't Geweer gong of
gewaogde zet (Np), een gewaogde jurk HI) dee de meneuve/s hoe aft geweer an
bijna aanstootgevend (We!), een gewaogde de kop smieten moeten rd. om her geweer
veronderstel/ing (I)
te richten (b), ...an de kop gooien moeten
gewaopend Ook gewapend ( Spa), id. (b), (schertsend:) HO moet et geweer
waopend (Db, Dho, El, Man, 01-NI) bn. a/tied mar op de rogge ho/en hij kan het
[gawo:prntl...a:... / ... ] 1. van wapens [jachtgeweer] maar beter op de mg
voorzien Jemaggen verdorlein disseraere houden, dan vallen er ook geen doden [hij
tied we] gewa op end wezen (Nw, Diz), is immers een slechte sehutter] (Ld, Obk),
gewacterd en zeuvenjaor dreugen, dan hej'
goed waegenmaekersboolt (Ld) 2. een

Oons ]eger heurt goed gewaopend te wezen

(01-NI), 't Was misschien goed dat de
pe]isie beter gewaopend wodde (Db), ffii
gaot goedgewaopend daor op of(Dho), tot
de tanen toe gewaopend (01-NI),
gewaopende bandieten (Obk), HO mag d'r
we] veur waopcnd wodden crop worden
voorbereid, crop worden gewezen dat hij
tegenspel moet bieden, dat hij zich stevig
meet verdedigen bij een komende kwestie,
ruzie (Dho, El), een gewaopende vrede (I)
2. met speciale versterking, in: gewaopend
gias (Nbk), gewaopend beton, vandaar: 1k
bin niet van gewaopend beton zo hard ben

Die is zo /1111k, die mag een geweer in de
buse hebben gezegd van een meisje of

vrouw, die een nog lelijker vrouwspersoon zou mogen schieten, maar zo'n
persoon bestaat niet (Dho) 2. aktie, in in
It geweer kommen in aktie komen, zich
gaan roeren: le moe'n d'r veurin 't geweer
kommen dat ze niet de overbaand kriegen
een meerderheid gaan vormen (Nbk), Dew-de verde/ing van 't jacbtve/d kwam bee]
Oo/tpae in 't geweer (Op), As 't over
ge]dzaeken gaot, kommen de meerste
inceasken we] in 't geweer (Pe-DbI), ook
in geweer kommen (Nt), in 't geweer
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geweerd - geweld

wezen druk bezig zijn Hi5 is a/tied in 't
geweer is altijd druk bezig, druk aan het
werk (Nbk, Np), zo oak We gaon in 't
geweer we gaan aan het werk (Nw)
geweerd (Np, Obk) [go'wt:çt, in eon
geweerde kerel een nogal forse en sterke
manspersoon (Np, Obk)
geweerdigen (Op) zw. ww.; overg.;
geweerdigde, het geweerdigd [g'wuor
dogs] 1. verwaardigen, als belangrijk
insehatten, in Die trotse kerel geweerdigde
mi5 nog glen blik (Op)
geweerkuif (Db, Ld, Nbk, Nt) geweerkoif
geweerloop (Nbk) - geweerloop
geweerpetroon (Bu, Op) - geweerpatroon
geweersehot (Nbk, Np, 1) et; -ten; -tien
[...'w...] 1. schot van een geweer Dr/c keer
aachter mekaander heurde hij een
geweerscbot (1)
geweerwodden (OS, Bu, Nw, Dho, Np)
Oak gewuerwodden (ZW, Np en west.
daarvan, niet WI-), gewoarwodden (WH),
oak niet aaneen geschreven zw. ww.;
overg; wodde geweer, is geweerwodden
ga'wt:arwodnI...c: ... ...a: ... I 1. ontwaren, in
het oog krijgen (spor.) Doe we ten poze
keken hadden, wodden we bith op 't Iaeste
in de vcerte geweer (Nbk) 2. te weten
komen, te horen krijgen 1k bin ten protte
gewaerwodden (Wol), 1k moot ellen
geweer zien to wodden hoe lane de bus
gaot (Obk), Die man woj' n/ks van geweer
hij vertelt nooit jets, hij vertelt vast niets
(Np, Dfo), daarentegen 1115 buurvrouwkuj'
alles geweerwodden (Dfo), Dour hour
vraogen wodt ze alles geweer (Dfo), Dat
bin we pas geweerwodden daar zijn we
onlangs achter gekomen (Bdie, Ld), 'k ZaI
zien, da 'Ar dat geweerwodde (Nw), Daor zal
de duvel omme lachen a'k dat niet
gewaarwodde! ( Sz) 3. zich er flunk bewust
van worden, bet te merken krijgen Wi5
zullen ? wel geweerwodden, alles zal wel
duurder wodden (Obk), Hi3 zal 't daor wel
geweerwodden! hij komi er daar wel aehter
dat bet niet meevalt, dat bet allemaal niet
zo makkeiijk is, hij zal het daar wet
ondervjnden (Dho), Dat zig' gewaarwodden, mien jonge, praot me mar n/ct
weer tcgen (Sz)
geweerwodding (OS, Bu, Dho, Nw, Np)
Oak gewaerwodding (Np, Ste en west.,

niet WH), gewaarwodding (WH) [ga'wt:or
wc4iij/ ...1 1. ervaring doordat men zjch
bewust van jets wordt, doordat het nieuws
tot iemand doordringt 't Is vein- oons
aiemaole eon rere geweer- wodding (Ow),
Ft is eon mere gewaer- wadding as je dat
overkomt (Diz), Dat was ten vreselike
geweerwodding veur die oolders (Bu), Da 's
eon male geweer- wadding gezegd
wanneer men een slecht berjcht krij gt
(Nw)
gewei (Nbk) - gewei
geweken (Np) [gawt:kj]], in lone geweken
nemen iemand jets betaald zetten (Np)
geweld I et [gowsit] 1. hevige, njets
ontzjende kracht Zebadden in oolde tieden
eon protte last van oorlog en geweld (1), et
geweld van de storm, mit geweld wat
eupenmaeken, Ft gaot daor alt/ed mit
geweld (El), Et ging mit geweld het ging
erg hard (Nw), Die jonge gooide mit
geweld de deure d/chte ( Ld), Dc losse
peerden kwammen d'r mit geweld an
vi/egen (Ow), Hi/ koegelde mitgeweld d'r
Jaangs (Ma), Hij kwam mit bastend
geweld do kaemer in (Nbk) 2. geweldig
lawaai, drukte, vaak met een bijgedachte
aan onstuimige kracht Mit groat geweld
kwam demure daele (El), Higing d'rmit
ten protte geweld vandeur (Nw), Wat gaot
die mit geweld M5 do trappen dat/c (Nbk),
Dat was daor zoo',, heidens geweld, 15
konnen d'r niet omme slaopen (Dfo) 3.
geweiddadigheid Qo 'e tillevisie wodde d'r
vanao vend weer alemaol geweld vertoond
(01-Ni), go weld (ge)bruken: Do pelisie
mos vroeger wel es geweld briton am de
harbaarge leeg to kricgen (Obk), It kim
mar beter gien geweld gebnten (Diz), Ze
bruken daor tevule geweld (Diz), (Jewcld
brengt nooit eon goeie oplossing (Pe- 11Th!)
Th5 bet 'm zonder go weld overgeven (Nw),
mit geweld ingriepen, geweld plegen (I),
mit geweld iene ovonneesteren (Dhau),
ienc geweld andoen iemand geweld
aandoen, slaan (Nw), je(zels) geweld
andoen mooten om... met enorme tegenzin,
strijdig met iemands innerlijk moeten
handelen (Nbk), do waorhied geweld
andoen (Nbk) 4. vertoon van kracht Daor
moe'k mit duvel en geweld aachteran daar
moet ik geweldig aehteraan am te zorgen
dat het gebeurt (Dho), mit alIt geweld per
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geweld - geweten
Se, door zeer veel aan to dringen: Ze wi/len

daarvan

mit a/ic geweld da 'k es eon keer komme geweten et; -s; -tien [go'wt:t] 1. geweten
hoe dan ook (Obk), Die jonge wi/mit ale Ic moe'n je geweten voigen (Nbk), Et
go weld zien zbi deurdrieven (Db), Mar aft geweten kan eon moonske soms reer
now mit ale geweld hebben wilien (..) plaogen (Bu, Obk), zo ook Et geweten
(Np), van wonder en geweld wonderbaar- begint jo to piaogen (Ma, b, Nbk), Dat
lijk en zeer imponerend: Dat gebouw is knaegt an 't geweten (El), zo ook It
een ding van wonder on geweld (Obk), Hi5 Gowoton zal 'm wei knaegen (Dho),
kwam d'r an mit wonder on geweld op Aachtorof is zion geweten begonnen to
krachtige, irnponerende wijze (Np), It Is spreken (El), Wij baande/en om do
een opperaosie van wonder en geweld die baeverklap tegen de stemme van cons batte
handeling, dat karwei is erg moeilijk (Ste) en cons geweten (b), Wiy daanken Jow,
geweld II (Nw) bn. 1. door wellen dat Jo cons geweten raeken willen om cons
bewerkt, ni. bijna gekookt gewelde de rocbte weg to wiezen (b), Th3 bet gien
vrucbten in vocht bijna gekookte vruchtcn geweten hij is gewetenloos (Nbk), zo ook
die aldus zacht zijn geworden (Nw)
ffi3 is zonder geweten (Nbk), naor ocr en
gewelddaod (spot.) - gewelddaad
goweten (I), eon kwaod geweten hebben
gewelddaodig (verspr.) - gewelddadig, nI. (01-Ni, Wol), eon good.. (Nbk), eon
door geweld gebeurd eon gewe/ddaothge gerust.. (Dfo, Dhau, Op): Jo kim mit eon
dood(Dhau), ook: op gewelddadige wijze, gerust geweten slaopen gaon (Dhau), Veui
geweld gebruilcend Th3f is gewe/ddaodig moensken hebben gien genist geweten
cm 'tleven kommen (Diz), ...an zien aende (Op), eon slccht geweten hebben (Spa),
kommen (Np), Depe/isie hot gewoiddaodig Hij bet gien zuver geweten hij is ergens
optreden (Wol), Jo bin mar aorig schuldig aan en weet dat (b, Nw), Hadde
gewelddaodig je gebruikt nogal geweld, do vent mar eon geweten, dat was nog
zag! (Nt), We ]even in eon geweiddaodije betor as dat bi now helemaol niks bet had

wereld (Spa)
geweldig I bn.; -er, -st [g'wcldox] 1.

hij dan nog maar een (goed) geweten, want
ook dat ontbreekt zelfs aan hem (Obk, Sz),
groots, prachtig 't Is geweldig, hour, or eon room geweten bebben een ruim
gaot mar best! (Nbk), 1k vun et goweidi
geweten hebben, gemakkelijk van
(Nw), Thi door et geweldig (Bdie), Dat opvatting zijn, alias maar tolereren (Db,
feest was geweldig (Ni), 't Was in ion 01-NI, Ste): Die bet eon room geweten, bij
woord geweldig (Nt), Th3 prosteert heel die kan a/los dour do beugol ( Ste), Jo
war, or is een gewoldigo kerel (Diz) 2. geweten sussen zich voorhouden dat men
zeer groot, enorm eon gewelthe er toch niet zo'n gewetenszaak van hoeft to
takkobulto (Nw), Soms ston hij oven stifle maken (Np), (biel) war op Jo geweten
om naor 't gewoidio vuur to kioken dat hebben (veei) kwaad gedaan hebben (El,
boge tegen do locht oplaaide (j), Opions Np, Nbk), Hi3i bet gien cent op zion
kwam d'r eon geweldige slag on A. scheut geweten hij bezit geen cent (El), ook niks
ondor do taofe/ van schrik (j)
op zion geweten hebben id. (Np), iene op
geweldig JJ bw. 1. enorm 't Stok was zion geweten warken zo praten dat men
geweldig mooi (Wol), ? Ging d'rgeweldig eigenhjk een beroep doet op iemands
om weg (Ma), Wat eon geweldig mooie geweten (Pe-Dbi), ione an et geweten
kopbaiie (Dho), Et vui geweldig mit (I)
kommen door can opmerking iemand doen
geweldig III tw. 1. schitterend, geweldig
voelen dat iets niet met z'n geweten in
gewelf z. gewull
overeenstemming is (vo), otmitJegowcten
gewemel z. gowiemel
overien brengen kunnen iets met je
gewest at; -en [g'west] I. bestuurlijke geweten in overeenstemming kunnen
eenheid gevormd door een aantal brengen (vo, 01-Ni), or met over Je
gemeenten
geweten kriegon kunnen jets niet met je
gewestelik (1) bn. [go'westok, ...toiok] 1. geweten overeen kunnen brengen (Nt,
betrekking hebbend op can gewest, een 01-NI): Dat kan ikniot over mien geweten
provincie of een samenhangend deel kriogon (Nt), Dat kwam him even an
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geweven - gewiemel
goweten daarmee werd bij hem een
gevoelige snaar geraakt (Ma), vandaar ook
Aj' iene an ? geld kommen, dan koj m an
t goweten (Ow) on Dat kwam in we/ an It
geweten dat kostte hem geld (Ma)

geweven (Db, Dfo, Dho, Diz, Nw) Ook
geweejd (Obk, Sz), weven (Nbk, 01-Ni),

weefd (Dhau) bn. [go'wt:brp/...wcft/...1 1.
door te weven gemaakt Sommigen maken
mooiegeweefde spullen (Sz), Ben geweven
lappien is duur (Dho), gewevon stof(Nw),
et weefde good (Dhau), of woven good

(01-NI)
gewicht Ook wicht (in bet. 3: Bdie, Ma,
Mun, Nbk, Np, Obk, 01-NI, Ste, Sz),
wichte (bet. 3: Obk, Spa, bet. 1: Obk) et;
-en; gewichien [ga'wtxt/wtxt(a)] 1.
zwaarte Ben kilogram is at gewicht van
eon /iterzuver waeter (Op), Etgewicht van
die slaachte kiepen was net zo as d'r op
angeven ston (Dfo), Ic moeh d'r a/tied
good omme daenken on toezien daj'tgoeie
gowicht kriegen het voile gewicht, het

gewicht dat men verlangt in een winkel, op
een markt (Mun), or vo/le gewicht id.
(Bdie, Obk), De varkens hadden eon goad
gewicht bieken bij weging van een goad
gewicht to zijn (Ow), Wat is je gewicht?
(Nw), Zion gewicht is an de hoge kaant
(Wol), Dent et zwaore gewicht was de
plaanke deursleugen (Mun), et voile
gewicht in do schaole leggen zich ergens
helemaal voor inzetten, er volledig achter
staan e.d. (Bdie, Obk), Hij geft mar
kwaolik et gewicht hij geeft maar net of
net jets minder dan het gewicht dat de
koper vraagt en waarvoor die betaalt (Nbk,
Nt, Obk), vandaar Hif geft gien wichte
(Obk), Vroeger mos do winkelier d'r altied

gewicht ok nodighebben ze is niet bepaald

to zwaar, dat gewicht is, haar lichaamsbouw in acht genomen, een minimum
(Dho), Hij is zion gewicht in goold weerd
(Spa, 01-NI) 3. gewicht van een klok; ook
van een lamp, nl. om deze mee op to
trekken (Obk), We moen een keer daas do
gewichten optrekken (Spa), Wif hebben
nogzoon kaasteklokke mit wichten (Mun)
4. gewicht om mee te wegen Die aj' op 'e
schaole broken, dat bin gewichten (Nbk),
maoten en gewichten (Nbk), In do winkel
gebruukten wij eon blokkien mit keuperen
gewichten (01-NI), It Legt (gien) gewicht
in do schaole her maakt (niet) zodanig

indruk dat de besluitvorming erdoor wordt
beinvloed, het is niet van belang bij een
afweging, daardoor wordt het resultaat
(niet) beinvloed (El, Ma, Nbk, Np), zo ook
Zion woorden brengen gewicht in do
schaole maken indruk, tellen voor de
anderen zwaar (Nw), (mit) 't vo/%gewicht
in de schaole met heel zijn invloed, gezag
en inzet (Bdie), It Is van groot gewicht aj'
opdreugen kerweigies goad uutvoeren van

grout belang (Db)
gewichtheffen (I) - gewichtheffen
gewichtheffer - gewichtheffer
gewichtig (Nbk, vo) bn.; -er, -st
[go'wtxtax] 1. gewichtig Hij keek zo
gewichtig (Nbk), Dat is ok eon meniere om
gowichtig to doen (vo)

gewiebel et [go'wib[] 1. het als hinderlijk
ervaren onvast staan, wankelen 2. het
voortdurend heen en weer bewegen,
wiebelen, met name op een stoel Schei
toch es out mit dat gewiebel! (Spa)
gewiekst Ook gewikst (bet. I: Np, Sz, b:
Im, p) bn.; -er [ga'wikst/...t...] 1. gewiekst
wat op toegevon, con snoepien of stukkien 2. fors (en evt. flunk, handig, vaak ook met
koeke of lets meer gewicht geven (Mun, de gedachte aan trots) (Db, Dfo, Diz, Dho,
Sz) 2. iemands zwaarte vaak met een El, Ld, Mun, Np, Nw, Obk, Ol-NI, Op,
bijgedachte aan een flinke omvang, Ow) Die zeune is krek zo gewiekst van
lichaamsgewicht Hij het can goodgewicht pestuur as zion heft (Obk), eon gewiekste
is enigszins dik, nI. van eon volwassene kerel groot en stevig (Nw), eon gowiekste
(Bu, Nbk), id. van een kind: het heeft het maid id. (Db, 01-NI), Eon gewiekst wiefis
gewicht dat goed is i.v.m. de leeftijd of et, ze bet de kop in do nekke, hew- id.
lengte, zo ook Dat kiend is van 't goeie (Nw), As bossen rogge hiel zwaor binnen,
gewicht (Nbk), boven/onder je gewicht dan zej' we/: dat bin gewiekste bossen
wezen (Nbk), Die nam aorig toe in 't (Mun, Ow, Nw), ...garven (Ld)
gewicht (Ld), Al laot ik of oten haost gewiemel (verspr.) Ook gewemel (Bdie,
allemaole staon, mien gewicht gaot Dho, Spa, Wol) et [ga'wiml/........] 1.
langzem omhoog (Sz), Ze moot dat gewemel, ook het voortdurend op onrustige
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gewiezigi! - gewin
wijze bewegen van personen, vooral van
kinderen In can pishemelnust [mierennest]
is altied cen hoe! gewiemel (Op), Scbei
toch es uut mit dat gewiemel (Np), It Is
bier een gewemel van muggen (Spa), He,
hool toch es op mit jow gewiemel wodt
d'r wel es tegen CCII kiend zegd dat nict
stillezitten tan (Obk), Wat cen gewiemel
mit die kiender am je benne (Db) 2. hot
voortdurend kwispolstaarten (Nbk, Np)
Wat een gewiemel mit die star (Nbk)
gewiezigd z. wiezijd
gewikst z. gewickst
gewild (Nbk) bn.; -or, -at [gawtlt] I. in
trek con gewild artikel (Nbk), Dat artikel is
we] gewild (Nbk)
gewillig I bn.; -or, -at [go'wtIQgJ 1.
gewillig: bereidwillig, meegaand It Is CCII
gewillig kereltien eon bereidwillig mannetje, ook van eon jongen (die wit
gohoorzamen, moe wil werken aan hetgeen
gevraagd wordt) (Ma), Dat jonge peerd
was bid gewillig (Obk), Die bond is slim
gewillz, bi wil we! luusteren (Nw), Zi is
wclgewillij, et is beur we! goad (Dho), Ze
bebben 'in war op 'tjakgcven, doe was bif
we! gewillig (Dho), Die man was zo
gewillig as een lam (Mun, 01-NI), Ze was
zo gewillig as cen keeshontien (01-NI)
gewillig II bw. 1. zonder zich to verzetten
Hiy gong gewillig wit de pelisie mit
(Dhau), Dat peerd !at him gewilh leiden
(Ld)
gewin et [ga'win] 1. opbrengst van bedrijf,
de verkoop in eon winkel, het inkomen Do
ceapels was een goed gewin, disse zommer
(Dhau), Ze hebben daor met zovule gewin
op die boerkerie (Bu), (4 can Hein
bedrief is 't gewin met zo groot (Ow), Ft
gewin was die dag maoti(Dho), Da'scen
mooigewin dat geeft een goode opbrengst,
daar maakt men flunk winst moe (Spa), 't
Was ccxi goed gewin men deed er goeie
zaken mee, de opbrongt was hoog (Bdio,
Nbk), In 't verleupen jaor kwam d'r een
goedgewin van 't Jaand (Obk), Etgewin is
van 'tjaor met best, et is een slecbt gewin
(Nw), D'r zat met yule gewin an ditjaor
(Ma), We bebben 't weer mooi an 't gewin
hot gaat geed met do inkomsten, met de
opbrengst (El), Opet holen van kiepen zit
weinig gewin (Op), Op de kiepen zit niks
gien gewin (Nt), half gewin een slechte

opbrengst opleverend (Bdio): Boekweitcverbouw is mar halfgewin (Bdie), op half
gewin gozegd van een schaap, koe etc.
gekocht met het geleende geld van een
ander zodat die ander ook de helft van de
opbrengst (wol, lammeren bijv.) moot
ontvangen (Sz, b: Im) of wanneer men
schapen bij een boer in het land laat graZen voor de helft van do wol en de
lammeren (Np, Op, Obk), vandaar: Vroegerhadden sommike arbeiders schaopen op
half gewin (Op), en: Vroeger kregen de
arbeiders con scbaopien op halfgewin (El),
zo ook H.B. (de 'schaopekoning' uut N)
doe schaopon uut op halfgewin (Ste), ook
gezcgd wanneer iomand geld bent voor
land en vee waarna de ander de helft van
do winst krijgt (Spa) en gozegd indien do
één het land heeft en do anderen de
lammeren levort, waarna de opbrengst
gedeeld wordt (Pe-Dbl), of inzako
soortgolijke situaties waarin men samen
een onderneming opzet of samen
handoldrijft en waarbij elk de helft van do
opbrengst krijgt (verspr.), vgl. nog Ze
hebben cen toe van de koopman op stal
vein- de melt, di. op half gewin (Ld,
Diz), Kiepen is cen zin, mar gien gewin
aan het houden van kippen verdient men
nauwelijks, het is meet een hobby (Dfo),
ook Een kiepe... (Ow, Spa) en Eon kiepe is
veur 't zin, mar niot year 't gewin (Op), zo
ook Ft is can zin, mar gien gewin (Dho,
Diz), Dc kost gaot vein- It gewin men moet
eerst koston maken, investeren voordat or
opbrengst, winst kan zijn (Ld), zo ook Do
kosten gaon altiod year 'tgewin (01-NI) en
Do baotgaot year 'tgowin (El), 't Gaot om
't zin, met om 't gewin om hot genoogon,
flier om de winst (Dho), Met om 'tgewin,
mar ow 'tgczin om dat nI. to ondorhoudon
(Dho) 2. do noktar die do bijon halon (PeDb 1, bs: Dfo) Ft was een good gewin year
de bijen (bs: Dfo; Pe-Dbl) * 't Eerste
gewin is kattogespin is at funk wat, ook
wet met do bijgodachto: maar hot kan later
togenvallen (Db, Np, Op, Ow, Po-DbI),
...kattegewin id. (Ow), ... t Leste gewin
(dat) gict naor dc base in dat kan men
houdon, nadat do oorsto inspanningon, do
koston omit zijn gokomen (Dhau), Ft
twiede gewin gaot de buse in (Dho), (van
do eorsto oogst waaraan men vordiont
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gewirrewar - gewölf
zonder extra kosten te hebben of van snelle
winst anderszins:) Et eerste gewin giet de
buse in (Ow), Et grootste gewin is
kattegespin hoe mooi het ook is, in wezen

stelt het allemaal niets voor (Db, Obk),
A/Ic gewin is glen kattegespin ook ails
alles mooi voor elkaar, er kan zo weer wat
tussen komen, er kan zo weer jets misgaan
(Sz), Et gewin komt nao It gespin na de
inspanning (Obk), AVe gewin is kattegespun al is het maar heel weinig, alie
winst is meegenomen, als je er maar aan
verdient (Nw), Len klein gewin is
kattegespin gezegd wanneer men sleehts

heel weinig wint, verdient (14w)
Ook gewirwar (Ow) et
[ga'wir(o)war] 1. gewirwar, vooral m.b.t.
ruzie taken, steeds anders willen dan de
ander, het druk door elkaar praten en evt.

gewirrewar

schreeuwen Zie praotten a/Iega crc deur
menaander, et was eon gewirrewar van
jewelste (Mun), Wet ccii gewirrewar in
mekaander omme (Nw), 't Was een
gewirrewar inn cnn eer omme (Nw, Nbk),
..in mekaer omme (Np, Wol), In die
huusholing was It eon hop en gewirrewar
(Dfo), Zat d'r mar iene tussen oons
koppe/tien die de stir, op de i zette, dan
waren we mitien van dat gewirrewar of
(Sz), Dat die vrouw/uden spul hadden, dat
was me ok cen gewirrewar (Nbk), Dat was
me dan toch een gewirrewar mit die jonge
(01-NI), Et was een gewirrewar van
meensken daor op die mark (Bu), Al die
auto's daor op dat k/cue hoekien /aand
parkeren, dat wodt ok een gewirrewar in
mekaander omme (Nw)
gewirwar z. gewin-ewar
gewis - gewis: zeker, in * Vcu/ heil en
zegen in 't ni7jaor/ i ' niet geven dan /aot
t mar/Dan weens ikje zeker en gewis/Een
bochel op je verdommenis gezegd als men
I

de buurt langs ging om anderen als eerste
een gelukkig nieuwjaar toe te wensen (d.i.
et ni5jaor ofwinnen) (Ma)
gewodden [go'wocII7J, in gewodden laoten
iemand of iets z'n gang laten gaan, het op
z'n beloop laten, het laten gebeuren zonder
er iets tegen te doen flat moej' mar
gewodden laoten (Bu), Ze moet even
uutgoe/en, /aot heur mar even gewodden
(Nbk), Laot die mar stickem gewodden

bemoel je er maar niet tee, zeg er maar

niets van, doe maar net of je niets merkt
van zijn vorderingen, van wat hij doet
(Nbk, Spa), zo ook Laot 'm mar wat
gewodden (Bdie), Ic tan de kiender niet
a/tied gewodden laoten (Db), Laot ze mar
stifle gewodden, dan bin ze oons niet tot
last (Fe- Dbl), Stille gewodden laoten, glen
slaopende bonnet, wakicer macken (Bu),
Laot 'in mar stille gewodden, et komt best
klaor (Diz), Laot die mar gewodden, die
reddet him well (Obk), etgewodden laoten
lets niet uitvoeren, het niet doen: Laot dat
mar gewodden, je, dat doe it aanst we!
eventies (Nbk), argens mit gewodden
kunnen (Mun, Np, 01-NI, Spa, Sz, Wol):

ermee om kunnen gaan, zich ermee kunnen

redden Die tan d'r aorig mit gewodden
Zoj' daor we! mit gewodden
kunnen? (01-NI), Hij kent et goed, hij
mos d'r we! mit gewodden kunnen (01-NI),
Die verrekte bok, daor tan it niks mit
gewodden (Sz)

(Spa),

gewoel (Nbk) et [go'wuI] 1. het
voortdurend woelen 2. een krioelende
menigte
gewoepst bn., bw.; -er [gawupst] 1. (bn.)
gezegd van een sterke, evt. ook
zwaargebouwde man, soms ook van een
zwaargebouwde vrouw Dat was een
gewoepste kere! (Wol), een gewoepst
vrommes (Dfo) 2. gezegd van een handige
man, soms ook van een vrouwspersoon
(vaak ook met de gedachte aan alertheid,
gewiekstheid of het bedreven zijn in iets)
(verspr.) War een gewoepste kerel, hij
maekte al/es zels (Edie), Dat is een
gewoepste meid, die tan hear ovenJ mit
redden (Nt), een gewoepste warker (Ow),
ccii gewoepste smid (Spa), Die boefsmid
was gewoepst in 't peerdebeslaon (Obk),
Die jonge was zo gewoepst in 't uietsen,
hi ton ovenl deurbenne kommen (Dfo),
In diE vat is hij gewoepst in (El), Hij is
daor gewoepst in (Dho), We bebben eon
ulinke dienstbode, et is cen gewoepsten
iene (01-NI), Hiy het me dat verbiote
gewoepst Mkt (Wol), Die diet dee dat
gewoepst (Np), Ic mossen es zien hebben,
hoe gewoepst hi d'r mit wodden ton hoe

handig hij met dat werk omging, het
aanpakte (Mun), (zelfst.) Zekriegt eta/tied
year elkaar, et is me een gewoepste (Sz)
gewölf Z. gewulf
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gewonde - gewoonweg
gewonde (spor.) de; -n [go'wondo] 1.
gewonde D'r bin verscbeiden dooien en
gewonden (v)

gewone (Sz) et [gowô: 6no] 1. het gewone,
normale bitten et gewone va/end (Sz)
gewonnen (Spa) [go'wo:], in * Zo
gewonnen, zo verslonden zo gewonnen, zo
geronnen (Spa)
gewoon I bn.; gewoner, -st [go'wö: n] 1.
(bn.) alledaags, niet bijzonder 'k Haddc
mij d'r heel wat van veursteld, mar et was
mar heel gewoon (Sz), Bt is mar een
gewoon busien, bear, daor ze in won en
(Nbk), Aft mar vaeke genoeg doen, dan
wodt et staonian gewoon (Nbk), Dat elk
can auto bet, is now hiel gewoon (Nbk),
Ze vienen tegen woordig al/es mar gewoon

alles moet tegenwoordig maar gewoon
kunnen (Ma), de gewone man (v), et
gewone yolk (1), (zelfst.) Gewonen badden
een kacmcr en can keuken gewone,
niet-gegoede mensen (Nbk) 2. eenvoudig
blijvend, niet hoogdravend, niet eigenwijs,
van personen Ze bet cen rieke man kregen,
mar et is een gewoon meenske b/even

(Obk), Die meensken bier ommehenne bin
allemaol zo gewoon (Dhau), 't Bin aorige
meensken, ze bin zo gewoon (Dho) 3. de
gewoonte hebbend, volgens het vaste
gebruik (Nbk, Nw, Pe-Dbl, v) Die
meensen waren gewoon om elke zundag
vot to gaon (Fe- Dbl), We bin gewoon om
om twaelf tire to eten (Nw), 1k bin dat now
ien keer zo gewoon 1k ben dat flu eenmaal
zo gewend (Nbk), if had vanzels aandere
kleren bij heur as die bier gewoon weren
(v) 4. waaraan men gewend is 'k Zol mien
gewone, daegelikse wark we] weer graeg
doen wi/len (Nbk), Et begint op de gewone

tied (Nbk)
gewoon II bw. 1. op de gewone manier 1k
gao vaeke gewoon mien gang, albebbenze
daor kritiek op (Bu), Doe toch gewoon,
kerel, stel je niet an (Wol), Doe mar
gewoon, ..daor koj' et veerste mit (Diz),
...dan doej'al gekgenoeg, ook Aj'gewoon
doen... (Ow), Jongien, doe mar gewoon,
dat is goed genoeg (Dfo), Hiy bet hiel wat
in de mars, mar bi dot altied zo gewoon
as wat niet eigenwijs (Nbk), Al/es gaotd'r
gewoon omme dew- (v), gewoon bekeken
normaal beschouwd (Ste), Et batte slat me
wel tjvie keer zo hadde as gewoon (v) 2.

gewoonweg, eenvoudigweg Et is gewoon
verscbrikkelik! (Nt), Die man die him
opvolgd was, warkte gewoon op een
febriek (v), Th)' badde mar gewoon legere
seboele had (j), Gao gewoon mar naor him
toe en zeg mar dat et mien schuld is (Nbk)

gewoonlik Ook gewoonliks (b) bw. [go
wô: (n)lokI...s] 1. gewoonlijk, doorgaans,
gewoontegetrouw Gewoonlikis et om disse
tied we] wat waanncr (Nw), Ze bobber
gcwoonIlk de ko/lie k/a or as we kommen

(Ste), Zekun d'rgewoonlik op an dat MY te
laete komp (Ste)
gewoonliks z. gcwoonhk
gewoonte de; -n, -s [go'wo: into] 1.
aanwensel con rere gewoontc Wat bet die
man eon mere gewoonte over 'm (Nt), ...an
'in (Nbk), zo ook Th3 boolt d'r een more
gewoonte op nao (Diz), Dat is now ien
keer een gewoonte van miy (Mun), ccxi
nuvere gewoonte (Nbk, Np), ccii mat/c
gewoonte (Nw), Thy dot dat uut gewoonte
(Nbk), Die gewoonten moej' ofleren!
(Nbk), Hi5 betdegewoonte om (..) (Nbk),
argens gien gewoonte van macken- Math
d'r mar gien gewoonte van (Spa), We
macken d'r netuurlik gien gewoonte van
om alle aovens een borrel to nemen (El),
Daor moej' gien gewoonte van macken
(Np, Ow) 2. wat men gewoonlijk doet 'tls
gewoonte dat we ien keer in de maond bij
mekeer kommen (Obk), Et was al zoe'n
betien gewoonte wooden dat beiden niet
beter wussen of et zo bew-de (j), Uut
gewoonte doe 'k mit (v), 't Is now ien keer
zien gewoonte om d'r betied [vroeg] uut te
kommen (Nbk), eon goeie gewoonte, een
slecbte gewoonte. Dc man hadde ccii
slecbte gewoonte, MY dronk teveule
(Pe-Dbl), de macbt der gewoonte (Ld),
Dat is aanders mien gewoonte niet ik ben
niet gewend om zo te doen (Ma), zo ook 't
Is mien gewoonte niet om (..) (Nbk) 3.
traditie, gebruik De meerste streken hebben
beur eigcn gewoonte(n) (Si), Die gewo onte
bebben wij biere niet (Nbk), oolde
gewoonten, Dan wi5de d'r ok nooit es een
frisse wiend deur pattie muffe gewoonten

(b)
gewoonties (Nbk) bn. [ga'wo: 5ntis] 1.
gewoontjes Die is a/tied hiel gewoonties in
de kleren (Nbk)

gewoonweg (Nbk, Obk) [aks. wisselt] -

-174-

gewormte - gezeggelik

gewoonweg: simpel, ronduit
gewormte (Db, Dfo, Mun, Op, b: In)
[ ... o... (oost.), ...o... (west.)] - gewormte
gewricht Ook gevricht (Bdie, Bu, Dfo,
Diz, El, Nbk) [go'wrtxt/...fr...J - gewrieht:
in lichaam van mens, dier 'k Heb et wit c/c
gevrichton to doen (Nbk), Dat gcwricbt
wol met mcordri5on (El, Sz), 'tls nict best
aj't in c/c gcwricbten bobben (Spa), 't
Gewricht c/oct me allcmacbtig zeer de
gewrichten (Spa), zo ook Ikbeb last van 't
gevricbt (Bdie), eon ontsteking an 't
gewricbt (Pe-Dbl), Ic kim c/c aann of
scbooldcr uut et gowricbt bcbben (Obk),
Die koc kan niet over c/c stal [kan slecht
tegen bet staan op stal], c/Jo hot c/ikke
gevricbton (Dfo)
gewrief et [go'wri:t] 1. gewrijf
gewriemel z. gofriemol
gewulf (bet. 1: Diz, Np, Nw, Op, Pe-Dbl,
Spa, bet. 2: Np, Nw) Ook gewölf (Db,
Dho, Ow), gewelf (bet. 2: verspr., bet. 3:
Nbk, Sz, ba) at; gewulven; -ian
[go'wAl(G)f/... r .../...c ... J 1. gehemelte (in de
mond) (Dho, Diz, Np, Op, Ow, Pe-Dbl,
Spa) eon gespleten gewulf een gespleten
verhemelte (Spa), zo ook Die jonge hadde
cen misvonnc/ gewulf on praotte c/a orc/eur
slecht (Op), Die het gion gowolf in c/c
mond en c/aorc/our praot hi)' zo slecht
(Dho) 2. gewelf in gebouw, welving in
muur a .d. Die karko had eon mooi gewulf
(Np), D'r moot con gewulf in c/ic mute
maekt woc/don (Nw), In die karke zit een
mooi gewelf (Dfo) 3. ruimte met een
gewelfde zoldering, holle, kille stenen
ruimte, ook van zeer hoge, overdekte
mimte (Db, Nbk, Sz, ba) eon gewolfonder
do karko (Db), Zoc'n wiede werelc/ en
zoe'n hooggewolf(ba), (ironisch) Dat buys
is ok eon oolc/ gowolfl (Db)
gewunnen (Nbk, Np, Ste) [ga'wAI:], info
gowunnongevon zich gewonnen geven (bij
meningsverschil, of in een spel)
Gez. - aficorting van Gezustors, Gezang
gezaeg (Nbk) [ga'se:xJ - gezaag
gezaemelik bn. [ga's:mJk, ...malok] gezamenlijk: gemeenschappelijk G. is mien
kompanjon, we c/rio von oonzc zaeko veur
gezaemelike rekening (Op)
gezag at ga'saxJ 1. de overheid of de
vertegenwoordiger(s) daarvan (spor.) Mar
et bliokt: bier hot oons boogst gezag een

rere bok mit scheuten (b), Do versiougene
en do man van ot gezag (ba), op eion
gezag, et bcvoegdgezag ni. vooral inzake
de basissehool 2. autoriteit (verspr.) op
Zion gezag wat doen (Nbk), ...ann em en
(Nbk)
gezagsgetrouw (1) - gezagsgetrouw
gezagsverholing (I) - gezagsverhouding
gezang [g'saij] - gezang, hat zingen Die
[ni. hat kindje] lag rustig to slaopen on
dour et gezang van c/c bijen sleup hi)' zo
vaaste oat hi)' mks vernam van c/c grote
baBe die boven zion hew?! bong (j)
gezangboek - gezangboek
gezanik [go'sã:nok] - gezanik
gezant (1) [ga'sant] - gezant
gezapig (1) [go'sa:pox] - gezapig
Geze z. Gesion
gezegd (Nbk) bn.; pred. [ga'sext], in Dat is
niot gezegd bet is nog niet zeker dat dat zo
is, dat dat zal gebeuren: Dat is bicicmaol
nog niot gezegd, dat hi)' die slimme ziekto
bet (Nbk)
gezegde (Nbk, Np, Nt, Pe-Dbl, Ow, Ste,
Sz, Wol) at; -n, -s [g'scyd] 1. de wijze
waarop iemand zich uitdrukt over iets,
hetgeen iemand over iets opmerkt (Nbk,
Nt, Pe-Dbl, Ow, Ste, Wol) Dat gezogde
kwam we] wat bot an (Pe-DbJ), ...neem ik
Jo kwaolik (Wol), Zion gozegde is niot
goed overkommon niet goed begrepen,
ook: is slecht gevallen (Nt), eon rccr
gezogde nog oven wat bobemmelcn het
effekt van can ontaktische opmerking
teniet doen door vergoelijkend, schuld
toegevend te praten (Ow), Dat slat we] in,
dat gezogde (Ste) 2. vaste uitdrukking
(Nbk, Np, Ste, Sz, I) Dat is een algemien
gezegdc (Nbk), Zoe'n gezogde wodt gauw
ovomeumon (Nbk), eon oold gezogde: zo
dronkond as Mestricbt (Np), Zoas ic It
zeggen, dat is bier indordaod et gezogde
eon vaste wijze van zeggen, uitdnzkken
(Nbk), As bi)' et vourjaor do koekook roept
is dat tegen do rogon [zal het gaan
regenen], was bier et gezogde (Sz)
gezegend bw. [go'st:gj]t] 1. op gelukkige,
genadige wijze Daor bif gezegend
oficommen (Nbk), Dat is je gezegend
ofgaon (Nbk)
gezeggelik (Bdie, Db, Nbk, Obk) Ook
gezeglik (Diz, Ld) [ga'scxalok/...'sexlak] 1.
gehoorzaam, het gevraagde willende doen,
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gezeg!ik - gezicht
voornamelijk van kinderen en dieren Dc
Jeugd van disse tied is met zo gezeggelik
(Obk), Th3 is we] aorig gezeggelik (Nbk)
gezeglik z. gezeggelik
gezeik (verspr.) [go'scjk] - gezeik
gezdllig bn., bw.; -er, -st [go'selox] 1.
genoeglijk, onderhoudend een gczelhe
aovend (v), Do vesite die we badden was
gezelli (Nbk), Lao' we It oons mar een
betien gczeffig man/con (Nbk), Doe hadden
ze 't nog even gezellig mit 'xi beidend (j),
Ze zatten nog even gezellig biy mekeer
(Nbk), Dat is wél 20 gezeiig en vu/c
ma/c/ce!i/cot (b), cen gezellige praotcr, eon
gezellige brief (Nbk) 2. (bw.) vrolijk,
plezierig 'k Hebbe we1 Os zien dat ze mit
do koopmaansstok onder do aarm gezeiig
nog even eon rondedaansicn macktcn (ii),
Wat kiepperen die klompies ge-zeffig over
de wag (ba) 3. (van een bep. situatie,
omgeving) een gezellige, prettige stemming oproepend Die meensken hebben
toch zoc'n gaze/1i bays (Nbk), Jo kim or
daor eon stok gezelfijer mac/con (Nbk)
gezellighied Voor -heid z. -hied [go
'sElaxhit] 1. het gezellig samenzijn Ze
meugen daor graeg over gezellighied
(Nbk), Now, kom d'r veur de geze/lighied
mar even in (Nbk) 2. prettige sfeer,
behaaglijke inrichting Wat bloemen year
de raemen en zo ge/i' wat gezdiighied in Je
studeerkaemer (Nbk)
gezelilghiedsborrel (Db) de; -5; -tien
[go's...] 1. glaasje sterke drank dat men
voor de gezelligheid drinkt in huiselijke
kring of op een feest
gezclschap z. geze/schop
gezelschop (OS, Bdie, Bu, Mun, Np, Nt,
Nw, Op, Sz) Ook zelsckop (Db, Dfo, Ow),
geze/schap (Dho, Op, Diz, Pe-Dbl, Wol en
west.), voor -schap z. -schop et; -pen;
...schoppien [ga'selskop/... ] 1. het gezellige
samenzijn met anderen Ze zuken wat
gezelscbop, lene gezelschop bolen 'k ZaJ
Jo even gezelscbap ho/en (b, Wol), (wat)
ge.zelschop (an mekeer) hebbeir A 'k
kuieren gao, wi'k welgraeg watgezelscbop
bebben (Nbk), Ze badden an do baron wel
aorig gezelschop (Nbk), We badden goed
zelscbop onderweg in de bus (Db), We
badden veurige woke mooi gezelscbop mit
die busreizo (Bu), I/c bin wol op zien
gezelschop gcsteldop zij n bijzijn (Nbk), 1k

bebjow gczelscbop met neuth! (Nbk), I/c
wol we] dat ik es wat geze/schop kreeg ik
zou wel willen dat iemand me eens
gezelsehap kwam houden (verspr., Nbk),
in gezelscbop van 2. degene(n) met wie
men samen is Dat is tocb gien gezelscbop
year Jowl Nbk), 1k had gezc/scbop
onderweg (Nbk), We bebbon onderivegens
goze/scbop troffen, daor biwwemit opfietst
(Nw), Die Jonge was met in zoe'n mooi
gezelscbop (Dfo), We troffen goed
geze/scbop mit de vokaansie (Obk), We
zaten in not gezelschap (01-N!), Pas op
vein' s/ccbt gczelschop (Nt), in good
geze/schop wezen in goed gezelsehap zijn,
daarentcgcn 1k was in vrcmd gczclschop
(Ow) 3. de bij elkaar zijnde personen We
haddon gister can raer gozelscbap in de
barbarge (Op), Oonze woordcboekgroep is
eon mooi geze/schop (Np), 't Was eon heel
gezolsehap on die pleziorboot (Pe-Dbl) 4.
gevoig, stoet 5. vereniging, club, gezelschap dat een voorstelling geeft, vooral
toneelgezelsehap Et [cost her good vo/daon, we badden eon goedgezefscbop(Db)
geze!schopsspe! (1) [p'ssl... ] - gezelschapsspe!
gezemel (I) [go'si:m] - gezemel
gezet bn.; -ter, -st [go'sctj 1. zwaarlijvig,
vaak verhullend voor dik Hiy is slim gezet
(Bdie), Die man was good gezet, en stark
dat Jiij was! (Pe-Dbl), Die man is nogal
gezet, die weegt d'r wol wat in (Bu), eon
gazette kerel (Ma), cen gezet persoon
(Dhau, Ow), cen gezet vrommes (v), Da's
een gezet pos/nur (Spa), Mien buurvrouw
is eon gezet meenske (Wol) 2. in op
gezette tieden (1)
gezeten bn.; attr. [go'st:ti] 1. uit een welgestelde familie eon gezoten boorezeune
(b)
gezeuk z. gozuak
gezi'jd (Dfo) bn.; attr. [go'sijt] 1. door
zaaien bewerkt Dc brette van eon gezijde
gang is een worp (Dfo)
gezicht Ook gezichte (ZW, Dho, Mun,
Nw, Nt, Obk, Ow, b; Dhau: bet. 3, Bu: bet.
4) et; -en; gezichien [go'stxt(o)] 1. het
zien Biy et gezichte van die lekkerc taa.rt
begon hij to glunderen (Nt), op et eerste
gezicht Hi3i was vorliofd op It eerste
gezicht (Op), lie/dc op 't ecrstegezich4 Op
ocrsto gezichte was zien cordial
It
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gezicht - gezicht
rcchtvcerthi (b) 2. het gezichtsvermogen die beteuterd kijkt (Ste), een eerlikgozicbt,
Zion gezicht wodt minder (Nbk), et tweede vandaar ienc op Zion ocr/ike gozicht
gezicbthcbben helderziend zijn (Spa), Thy ge/oui'on (Dfo), Ze bet ten licfgezichien
bet ccv gezicht as twie aandcren kan erg (Mun), eon bckondgezicbt een gezicht dat

goad zien (Obk) 3. uitzicht, ruimte die men men kent, vandaar: iemand die men kent
kan overzien Hi5 is wit et gczicht je kunt (Nbk), eon vrernd gezicht een onbekend
hem niet (meet) zien (Nbk, Nt, Obk), Die gezicht, een onbekend iemand, Ze bet con
mccvsken won en con gezichte or hand in mooigozicbicn een mooi, prettig aandoend
ver weg (Dhau), zo ook Ba's eon gezicht gezicht, 1k kreeg con tooke in 't gozicb4
een heel aind, var wag (Spa) en 't Is con ccv klap in 't gezich4 iene rccbt in It
gczicht vot (Np) 4. dat wat men ziende gozicht kiokcn, Thj zec 't me kooldweg,
gewaarwordt Eon regenboge is ten mooi lick in Ft gezicht direkt en zonder
gezichte (Nw), t Is eon mooi gezicht, a] scrupules, zonder met m'n mogelijke
die boties op de moron (Nbk), Ft Was con gevoelens rekening to houden (Diz), zo
alderdaonigst mooi gezichte (b), Awwc ook H,zcgt etJc viak in 'tgozicbt(Nbk),
a/los even opnlmcn in do ka cm or, is ? weer
eon hie] aandcrgczicht(Nbk), ?Is eon reer
gczicht, now die borne,, d'r of binnen
(Obk), Et is eon aekelik gezicht (v), Die
klcine ratios togen woorthi in do buzen is
eon ecbt ouderwots gezicht (Sz), Et was
con schilderachtig gezichte, as do ooldo
smid your or aamboeld et iczer an or
smedon was (i) Bat is gien gczicbt!, eon
gokgezicbt (Nbk), ccv stom gezicht (Nbk),
ccv ma] gezichte (Nbk, Ste), AJ' in die
kaemcr zitten, hof or gezicht op 'c weg
(Nbk), Aj' bij oons tot or mom uutkicken,
befeen rnooi gczicht (Dfo), Dat is een hid
aander gezicht (Nbk), Ze hobben de
raomcn mooi op Ft gezicht naar de kant

waar men graag heen kijkt (bijv. de wag,
of naar waar de zon meestal zit) (01-NI)
S. uitbeelding van jets zoals men dat in hat
landsehap kan waarnemen (Np) ccv
letterdoek, mit raan ties, a/dcrbaande
soorten warkies, ok we] gczich ten van
boerderijgies on zo (Np) 6. gelaat,
aangezioht Zal ct gezichte even wassen
(Nw), Th5 doe even dc pette year
gezichte (I), Hij het eon knap gezicht
(Nbk), Hi5 leap mit or gezicht tegen do
mare op (Dfo), War bin ie rood om Ft
gczicbtwat is je gezicht rood (Dhau, Nbk),
Thy bet ccv gezonde Hour in It gezicht
eon gezonde gelaatskleur (Nbk), ...con
appat gezicht (Spa), con liiik gczicbtc
(Nw), eon grof gezichte (Ste), eon mal
gezicht een Ielijk, raar gezicht (Np), zo
ook Hij bet eon ma] gezicht in ? beufd
(Np), eon olkenwies gezichte (b), Beter
gien gezicht as zoo 5i iene (Dfo), Do 0gev
hangen bij et gezichte gezegd van iemand

Be zunne sebient in Zion gezicb4 ieno
(allicnig) van gezicht konnon, Jo gezicht
niet mit bebben niet bepaald knap zijn

(verspr.), ook van iemand wiens gezicht
niet bepaald vertrouwen inboezemt (Dho,
Nbk), iene in 't gezicht uutlacbcn, ct ionc
in zien gezicht zcggen (Dfo), Jo gezicht
(argens) zion laoton, zien gezicht van do
aandere kaante Zion laoten zijn ongunstige
kant laten zien (Dfo): Die korel luat Zion
gezicht ok van do aandero kaanto zien, doe
hij con sebievo schouvel reed (Dfo), opJe

gezicht va/en publiekelijk een flinke
tegenvaller to verduren krijgen, afgaan
(Dhau), ccv eion gezicht hebben een
aigen identiteit (Nbk, I), etgozicht van con
instaansio/club do wijze waarop men z'n
representatie vorm geeft, zo ook Hi)' is
tocb zoo'n botien or gezicht van die
verieningo (Nbk) 7. gelaatsuitdrukking Jo
haddon zien gezicht es Zion moeton (Nbk),
Ft staot op hour gezicht to lezen je kunt

hot uit haar gelaatsuitdrukking aflezen
(Dfo), eon bonauwd gezicht, ...zotten
(Nbk), Zion gezichte vorstrakte (b), eon
b/k gezicht, eon zoer gezicht, vandaar eon
zoer gezicht zetten een zuur gezicht
trekken (Dfo), gozichten trokkciz Th7 trok
rore geziebton (Nbk), ccv lang gezicht
trokkon (Dfo, Diz), Hiy trekt ccv gezicht
of hij a/tied do dove] in her eon bits,
ehagrijnig gezicht (Spa), Hiy trokt eon
gozicht as con bok die safferaon vrot (Bu),
die braandncttols vrot dik, opgeblazen,
raar vertrokken (Np, Sz, Bu), mit con
stao/on gezicht staon to liegen zonder een
spier to vartrekken (Dfo, Nw), Jo gozicht
verliezen (Dfo, Dhau), Jo gezicht redden
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gezichte - gezinszorg
(Dfo, Nbk), Die her et zwidagsc gczicbt an
hij is eigenwijs (Np), Zion gczicbtstaotop
onweer hij kijkt boos (Ste), ccii gezicht as
zeuven dacgen min weer een kwaad
gezicht (Obk), zo ook ...as ccii dondcrbujje
id. (Db, Obk, Nw), ...as ccii dondorwolke
(Mun, Nbk, Spa, Sz), ...as con donderkop
(Nt), ...as zcuven daegcn onwecr (Ma,

Pe-DbI, Spa), ...as zeuvon daogen storm
(Wol), Hi)' zet 'ii gozicbte van Zn, yen
daegcn storm en onwecr(Pe-13b1), ...as ten
bocr die koczopicne bet (Obk), Hi)' bet cen
gezicht as her hi)' koczcpicne hij kijkt
nieuwsgierig of boos (Np), ccii gezicht as
ccii zaotcrdagsaovcns-smenj bcmd een
vies, lelijk gezicht (Obk), ...as ccii
oorwon'n (Bdie, Dfo, Diz, Mun, Ow, Nt),
con oorkroeper (Wol), ...een oorwurm
(Dhau, Dho, El, Mun, Nw), ..ccn kwatticn
(Db), ...con oold kwatticn van iemand die
kwaad, zuur en/of niet zo helder, fris kijkt
(El, Nbk, Obk, Ow, Pe-DbI): Hi)' zet ccii
gezicht as ccii oold kwatticn (Nbk), ccii
gezicht as ccii tbccpaantien een zuur
gezicht (Np, Ow, b), ...as haj' vodden
vretcn (Np), ... dric dacgcn slccbt weer
(Dho), ...as ccii baston pot (Dho), ...as ccii
stokkcnde rute kwaad en verongelijkt (Np,
01-NI), zo ook ...as ccii kcpottc rutc (Np),
•..as ccii gcbreuken rute een vervelend
gezicht (Wol), Hi)' bet ccii gezicht of
hew-dc hi)' et in Kculcn dondcrcn hij kijkt
zeer verbaasd (Ow), Hi)' her con gczicbt as
twic aandcrcn kijkt zeer geschrokken,
verbaasd (Ma), ook: aan zn gezicht zie je
dat het een deugniet is (Obk) * Op 't aendc
van de dacgcn zicj'mallcgczicbten aan het
eind van de dag, na samen te zijn geweest
of te hebben gewerkt, krijgt men ruzie
(Dho)
gczichte z. gezicht
gczichtshedrog - gezichtsbedrog
gezichtspunt (Nbk) - gezichtspunt
gezichtsverlies (1) et [go's...] 1. teruggang
in het gezichtsvermogen 2. teruggang in
het prestige
gezien bn.; -er [go'si)n] 1. gewaardeerd,
bemind, gezien Hi)' is aorii gezien op 'c
buurt ze mogen hem graag (Wol), Die
femilic was good gezien in? do,j,, zc
dedon ccii boel gocds (Pe-DbI), Et bin
gcziene meenskeii (Nbk), Ze wacren met
slim gezien (Np), ccii gezien persoon, ccii

gczicnc vrouw (Ld) 2. in et yew- gezien
bolen het voor gezien houden (verspr.) 1k
bool ct vcus gezien, 1k scbci d'r mit vut
(Nw)
geziever (spor.) [ga'si:wç, ...vr} - gezever
gezin [ga'stn] - gezin H. kwam uut ccii
G. was dc lacstc van It
Foot genii
gczun (I)
gezind bn. [go'stnt] 1. al dan niet gunstig
gezind zijnde icnc (n/ct) gocd gezind
wezcn: Hi)' is ml)' gocd gezind (Bdie), Ze
woren him aorig gezind gunstig gezind
(Ma), zo ook Dan geef ik nog we! es wat
an ccii good doel wat ik gocd gezund bin
(Sz), Ze bun komnkluk gczund koningsgezind (spor.) 2. gehumeurd (Bu) Hi)' was
gocd gezind (Bu)
gezindhied Ook gezindlieid, voor -heid z.
-hied de; ...heden [ga's...] 1. levensovertuiging (Obk) Over 't algemicn is do
gczundiiiod daor nogal wat karkclik (Obk)
2. gezindte (Bdie, Mun, Nbk, Spa) Wat is
dc karkclikegezuiidhied van die meensken?
(Nbk), War vcur gozundhied ho! hi)'?
(Bdie), 1k were met wat veurgezundbiedze
d'r op naoholen (Mun) 3. geest van
genegenheid, samenwerking (Bu, Db, Dfo,
Np, 01-NI, Op, Pe-DbI, Sz) In datgezin
was ccii goeic gezundhicd (Dfo), Dc
gozundhicd van dc be won ers van
Donkcrbrock is biezunder gocd (Db), Dc
gczundhicd daor is wel aorii good (Dho),
H])' toont in allcr1ci dingon eon goeio
gczundbied (Op), Dc gczindbicd mag wel
zo wczcn (Np), ...bi)' oons op 'c buurt
wodt d'r nict borer op. (Sz)
gezindte (spor.) - gezindte
gezinsauto (I) - gezinsauto
gezinsfiesse (1) - gezinsfies
gezinshuip - gezinshuip
gezinstid (1) - gezinslid
gezinsmuuiflkheden (1) - gezinsmoeilijkheden
gezinspak (I) - gezinspak
gezinsuutbreiding (spor.) - gezinsuitbreiding
gezinsvenorging (spor.) - gezinsverzorging
gezinsverzorgster (verspr.) - gezinsverzorgster
gezinszorg (Nbk, Ow) de [ga's...] 1.
instantie voor de zorg van gezinnen met
bep. moeilijkheden
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gezocht - gezwiend
gezocht (verspr.) bn.; -er, -at [p'soxt] 1.
gezocht, gekunsteld Now, die opmarking
vien 1k wel wat gezocht weinig gewoon,
niet voor de hand liggend (Nbk)
gezon (verspr.) [go'son] - gazon
gezond Ook zond (Ow) bn.; -er, -st
[ga'sontisont] 1. niet ziek, in goede
konditie Hij isgoedgezondhij blaakt van
gezondheid, zo ook We bin good gezond
mit mekaer (Np), Hoe is '4 bij'nj wat
gezond? (Nbk), We vulen 00115 good
gezond(Bdie), Die kienderzien d'rgezond
uut (Bu), ... bin poor gezond (Wol), Ri)"
weer gezond? ben j e weer beter?, Hi)' her
eon gezonde shop over him (Nbk), Dat is
een gezonde eter hij eet goed (Nbk, Ste),
...proomerid. (Ste), eon gezonde k/our een
gezonde gelaatskleur, eon gezond bedrief
een bedrijf dat goed draait en geen
verliezen heeft (Dho), zo ook een gezonde
zaeke (Nt), een gezonde ziekte een
lichamelijk ongemak dat erbij hoort, dat
juist een teken is van een normaal, gezond
leven, met name: het zwanger zijn (Nbk,
vo), gezond van hatte goed gezond zijnd
(Nbk), Dat isje gezond, mien jonge't isje
verdiende loon en dat is wel eens goed
voor je (Ma), zo ook Dat zal Jo gezond
wezen!zo'n straf, tegenvaller zoo wel eens
goed voor je zijn (Ma), zo gezond as con
vis, _.as
as eon vis die in? wacter zwemt
(Dfo), ...as eon vissien (Mun), ...as cen
dattien (Obk), ..as eon bi)'c id.: van kleine
kinderen (Np), Gezond, mar aarni
schertsend antwoord op de vraag hoe het
ermee gaat 2. niet ongunstig voor de
gezondheid, de gezondheid bevorderend,

[go'sonthit] 1. de korrekte, gewenste
lichamelijke gesteidheid Dat eten is niet
goed your de gezondhied (Nbk), 'k Vreug
him hoe 't gong mit de gezondhied on zo
(j), Lien gezondbied ]at nit te weensen
over (Nbk), ...gong aachteruut (Nbk), Ze
pro osten op '0 gezondhied (Dho), eon
dronk uutbrengen op iene Zion gezondbied
(Mun), op 'e gezondhied gezegd bij het
proosten, gezondhied! id., ook bij het
niezen, As N eon varken slaacht hadde en
do barrel Jcreeg, dan zoo hi:!: 'En daJ'm mar
in gezondbied opeten meugen'(Np) 2. het
goed gezond zijn van iemand Dv gozondhied strao/t 'm out de ogen (Dho),
Oons groepien bier hoolt d'r eon gocie
8czondhied op nao (Sz), 't Liekt niet best
mit zien gezondbied (Wol), Now, veal
gezondhied, hew- gezegd bij een felicitatie

voor een verjaardag (Dfo) 3. omstandigheid die de gezondheid bevordert (Nbk)
Veur do gezondhied kuJ' beter in de bargen
won en, daenk' (Nbk) * (De) gezondbied is
do grootste schat (Ld, Spa, Ow),
Gezondhied is de grootste riekdom (Bu,
Pe-Dbl, Np), ...een grote riokdom (El),
Eon goeie gezondbied is a//es weerd (Diz,
Dhau, Nt), Do gezondhied... id. (Obk), Do
gozondhied is a//es (Db, Nw), Gezondhied
on een vro/ik gemoed is youl beter as veul
gold en good (Dho)
gezondhiedsredenen (1) [go's...], in am

gczondbiedsredenen
gezondhiedstoestaand (I) - gezondheidstoestand
gezondhiedszorg de (Nbk) [go's...} 1.
geinstitutionaliseerde gezondheidszorg
heilzaam Eten van gruunten is meerstal gezonmi'jen (Nbk) [go's... ] - gazonmaaien
gezond (Op), Ft leven op 't plattelaand is gezusters (spot.) [ga'sAstfs] - gezusters, in
nag wel gezond (Obk), een gezond ]even verbinding met een familienaam: do
Jeiden (Spa), Daegs een half uurtien gezusters 0.
kuieren is eon gezonde zaeke (Nbk), Wat gezuuk Ook gezeuk (WH, Nt) et [go'sy:k,
diskussie henne- en- weer is eon gezonde ...y:j ...(Nbk, Obk)/ ...A: ... J 1. het voortzaeke (Nbk), Dat zo him wat tegengas geft durend zoeken nao een stiefkertiergezuuk
is wel gozond your him (Nbk) 3. (b)
ongedeerd, in gezond en wel We bebbon gezuverd (Op) bn. [gosy:wt}, in
eon mooie vekaansie bad, an we bin gezuverde was was van gesmolten
gezond en we! weer thuuskommen (Nbk) honingraten (bs: Op)
4. normaal, natuurlijk, gezond werkend, in gezwaai et [goswa:j] 1. het steeds zwaaien
Je gezonde verstaand bruken (Nbk, Np)
gezwam (verspr.) [ga'swam] - gezwam
gezondheidsbri'j (Nt, 01-NI, Op) de gezwel z. gezwö/
[gosont...] 1. watergruwel
gezwets (verspr.) [ga'swets] - gezwets
gezondhied Voor -heid z. -hied de gezwiend z. gozwind
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gezwind - giebelkonte
gezwind (verspr.) Ook gezwiend (Nbk,
Dm1) bn, bw.; -a, -st [go'swtntl... i ... ] 1.
gezwind, viot, snel can gezwindekereleen
man die op gezwinde wijze werkt, loopt,
ook van man die tamelijk lang is en viol
loopt (Nbk), mit gezwinde pas, mit eon
gezwindepas (Bu, Nw, Sz): Die hat d'r ccii
gezwinde pas in (Bu), Mit gezwinde pas
leupen ze de kastkuier (El), Hij gaot d'r
gezwind op los (Bdie), !h7 najn gezwind
de hoed of (Obk), Wat tomE die d'r
gezwind an stappen (Nbk), Die ]opt d'r
gezwind henna (Dho, Np, Nbk), Hi7 lopt
d'r gezwind over (Dfo, Ow), Doe ging de
baeze d'r gczwind vandeur (Op), Dc katte
zat gczwind in de boom doe can bond him
aachtennaozat (Db), Et giet him mar
gezwind van de haand viot van de hand
(Dhau)
gezwöl (Nbk) Ook gezwul (Nw, 01-NI),
gezwel (verspr) et; - len; - legien
[go'sw&/...A ... / ... c ... ] 1. gezwel, buil met
etterige ontsteking, zweer can gezwuf in de
nekke (Nw)
gezwu I z. gezwoi
gibbegabbegies z. ginnegabbegies
gibbegabben z. ginnegappen
gids de; -en; -len [gits] 1. persoon die de
weg wijst en evt. andere informatie
verstrekt aan reizigers, bezoekers 2. boek
of tijdschrift dat de lezer wegwijs maakt,
in het bijzonder de telefoongids en de
radiogids de goolden gids
giebe (niet bet. 6) Ook giebel (Bdie, bet.
1: Ma, Np, b: In, verspr. WS, bet. 3: Nw,
bet. 4: Dho, bet. 6: Db, Dho, El, Mun, Nw,
01-N!, Op, Pe-Dbl, Wol) de; -n ['gibo
/'gibJ] 1. in op 'a giebe wezen (altijd)
onderweg zijn (Ste), ook: op giechelende,
ginnegappende manier vreemd doen,
voortdurend niet serieus doen (Np, Nw,
Obk), zo ook Die is (mar reer) op 'e
giabe(l) die doet maar raar, hij is kennelijk
vreselijk in de war, hij doet gekke dingen,
doet overdreven, hij is de omstandigheden
niet de bass (verspr.): Die Jiekt ok we] op
'e giebe, dat hiy dat dot (Ste), Die bin toch
hieleunaol op 'a giebe (Ste), zo ook Th3 is
glad op 'e giebel (Nbk), . .aorig op 'e
giebel (Bdie, Dhau, Diz), ook: uit zijn
doen (Nw), rear an de giebel id. (Dho) en
...mit 't gat op 'a gicbel (Bdie, Db, El) of
...mit dekont op 'a giebel (Ow), ook Die is

mit 't heuld op 'e giebel (Db), Die maid is
aori op 'a giebel zit steeds achter mannen
aan (Ma), HI) is rear op 'e giebel kommen
hij is buiten zijn gewone doen geraakt en
is de omstandigheden niet langer de bass
(Op), zo ook: Dear verkeerd gezelschap
was hij op 'e giebe kommen (Pe-DbI), Hi3f
is mit die meensken aorI op 'a giebe(J)
kommen raar te pas gekomen (Dho, Obk),
Hij is op 'a giebe kommen hij heeft een
flinke teleurstelling moeten inkasseren
(Op), Ze boeven me niet op 'a giebel to
brengen me in opspraak te brengen,
praatjes over me rond te strooien (Nbk), 't
Is niks as on 'a giebel aansteflerij (Bu),
Hij het at hat war op 'a giebel z'n hart
klopt snel en onrustig (Bu) 2. bevlieging
(Dfo, verspr. WS) Och, dat is mar zoe'n
giebe van hear (Mun) 3. rare, gekke streek
(Nt, Nw) Hi) bet een raere giebe uutbaeld
(Nw, Nt) 4. lichte ziekte, ziekte die snel
weer verdwijnt (Nt), ook in HI) is an c/c
giebel hij is ziek (Dho) 5. tol gemaakt nit
een garenklosje met een stokje erdoor
(01-NI) 6. meisje dat voordurend giechelt,
giechelend, gniffelend gek doet (Db, Dho,
E!, Mun, Nw, 01-NI, Op, Pe-DbI, Wol)
Dat is ok een rare giebe!, die maid van Jan
(Db), Dat is wel zoe'n vremde giebel!
(Mun) 7. meisje dat altijd bij pad en weg
is (Dho)
giebel z. giebe
giebelbek (Bu, El, Dho, Mun, Op, Pe-Dbl,
Sz) de; -ken; -kien ['gibbck] 1. meisje dat
voortdurend giechelt, dat op giechelende,
gniffelde wijze een beetje mal doet
giebelen (verspr.) zw. ww.; onoverg.;
giebe!de, het giebeld [gib] 1. giechelend,
gniffelend gek doen; vaak met z'n tweeën,
zodat andere personen zich min of meer
buitengesloten voelen (Ma, Nbk) Ze zitten
wat te giebelen (Nbk), Ze giebe!t altied
(Ow), ...an (Ma, Pe-Db!), Die staot a!tied
tegiebelen (Mun)
giebelgat (Nbk) de, et ['gibJgat] 1. meisje
dat voortdurend giechelt, gniffelend mal
doet
giebelkont (Dfo, Diz, Ld, Ma, Pe-Db!)
Ook giebelkonte (Obk, Op, Wol) de; -en;
...kontien ['gibkont(a)] 1. meisje dat
voortdurend giechelt, gniffelend mal doet
2. iemand die rare dingen doet (Dfo)
giebelkonte z. giebelkont

giebelkouse - gienend
giebelkouse (Bdie) de; -n; ...kousien
['gibk3Mso] 1. meisje dat voortdurend
giechelt, dat giechelend, gniffelend mat
doet
giechel (Db, Dho, El, Nw, 01-NI, Pe-Db!)
de; -s; -tien ['gixj] I. (vaak verki.) meisje
dat voortdurend giechelt
War een
glecheltien Is dat! (Db, El)
giechelbek (Bdie, Bu, Db, Dfo, Dhau,
Nbk, Np, Nw, Obk) de; -ken; -kien
['gixjbck] 1. meisje dat steeds giechelt, niet
zelden als verkl.
giecheldeuze (El) de; -n; ...deusien
['gixd&:zo] I. meisje dat voortdurend
giechelt (El)
giechelen ['gixJ] - giechelen
giechelig (Nbk, vo) bn., bw. {'gixjax,
...xobx} 1. snel geneigd tot giechelen Ze

tegen (Nbk), Mar mit glen mooij,raoten
kregen ze him an 't speulen (j), glen
aander, Hl5 had aanders glen kleren as
dleje (Nbk), glen reden hebben om, Glen
praoties!, Glen wonder! (Nbk)

glen II. ontkennend lidw. 1. ontkenning
van het lidwoord: niet de, niet her glen

begrjo hebben van, ... year, glen gebelm
macken van.... Et was nog glen woke latter
(Obk), 1k kon d'r nlks dcvi kriegen, glen
eten en glen drinken (b), Ze bin glen
warken wend (b), En wor glen lid van een
perti (b) 2. puur ontkennend: Een goele
naemc Is mit glen geld to bctaelcn (b), 1k
Ins glen borrel (Wol), 'WIl le nog een
kopplen thee?' Wee daanke, ik glen meer'
(Bdie), Ze kregen glen meet knlkkers
(Obk), Onderwegens kon blybln, [hier: de
was ok zo luudrucbtIg niet en niet zo appel] glen soldaot maeken kon hij de
glecheli (Va)
appel niet opeten (b), 'tls glen doen zo, et
•giechelkont z. giechelkonte
lsja glen weergellek het is bar slecht weer
giechelkonte (Dho, Ld, Mun, Np, Nt, Obk, a' Nbk), MY wol netuw-Ilk o* gien woord
Pe-Dbl, Spa) Oak giec/zelkoni (Dfo, Diz, hebben oat hlyzogulz% west hadde(j), 1k
Nbk, Np) de; -n; -ien [gixJkont()] I. hebbe vandaege baost nog glen mond
meisje dat steeds giechelt
eupendaon (v), Doe kon bly 't niet laoten
giechelpot (Nbk, Nt, 01-NI, Ow) de; -ten; om nog ellen bly B. to kieken. Mar glen
-tien ['gixfp3t] 1. meisje dat voortdurend Albert' maar A. was niet te bekennen (b),
giechelt
't Was glen menlere van doen van him!
giecheltonne (El) de; -n; -gien ['gixjtona] (Nbk), Zo badde to warken, dat is glen
1. meisje dat steeds giechelt
]even! (Nbk), lens glen niet eens (Nbk):
giecheltriene (Mun, Nbk) de; -n; -gien zily badde lens glen sokken an (Nbk), met
['gix1trin] 1. meisje dat steeds giechelt
dubbele ontkenning in Now Is zoks niks
giecheltuite (Obk) de; -n; ...tuitien ['gixJ glen niys dat is bepaald niet als nieuws op
tjto] 1. meisje dat steeds giechelt
te vatten (b), flat de manluden niet lensen
giecheltutte (Obk) de; -n; ...tuttien glen hans hebben om dat baentlen te
krlegen (b), Allicnig de stokmenni
['g. ..tAtQ] 1. meisje dat steeds giechelt
giechem (Nbk) ['gix, ...5m], in om kiender uut et Smldslaentlen badden
glechem wezen doodgegaan zijn, am zeep, nargens glen euvelmoed In, die stonnen
naorgiechem gaon doodgaan (k: Ste), Jan uveral op 'e neuze biy te kieken (b), We
van glecbem de dood (b: in)
maeken glen meet onkosten niet flog
glen I bep. hoafdtelw. met ontkenning; langer (El), Maek mar nlks glen drokte (b)
bijv. [gin] 1. niet één Ut was glen glen Ill z. glen end
meenske to zien doe we Mj dat butts gienen z. gienend
kwammen (Nbk), glen greintien fesoen gienend (Db, Dfo, Dho, Ld, Ma, Nbk, Np,
(Nbk), 1k heb glen wink In de ogen had 1k b) Oak gienen (Diz, El, Dho, Ld, Ma,
heb geen oog dicht gedaan (Nbk), d'rgien Nbk, Np, Nw, Obk, Ow), glen (Bdie, Obk)
snars van begriepen (Nbk), glen cent onbep. vn. (zelfst.) ['gi4:(t)/gin] I. niet één
arg ens year over hebben, glen hans, ervan, niet een, niemand Ikheb d'rglenend
hlelemaole glen, haost glen, b4f/na glen, racer van zien (Nbk), . ..glen meet zien
Glen meenske en glen vlyaand bad oons (Obk), 1k hebbe gienend meer zien ik heb
daor In do gaten (j) Ze wet van glen niet één ervan meer gezien (Nbk), ook
opbolen (Nbk, Np), D'rls glen bcglnnen an gezegd van personen: niemand (Nbk), Van
mit die man (Nbk, Np), Ut Is glen praoten die knikkers kreeg ze gienend weer (Nbk,
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gienertied - gierig
Np), Ze kreeg d'r glen weer ze kreeg er nog strakke huid met tepeltjes van het
niet één terug, opnieuw (Bdie), Mar jongvee (waar de uier uit moet groeien)
givitend was zo ic/k as Kiaosien van Jan giere z. glen, II
Saanders (b), Ikke gienen gezegd bijv. bij gieren zw. ww.; onoverg.; gierde, het/is
het afslaan van de eerste borrel (El), vgl. (bet. 3, 4, 5) gierd ['gi:opfl 1. hard en met
Nog ten bon-el? Net, dank je, 1k gienen
meer (Ma)

gienertied (Db, Dfo, El, Ow) [gintit; aks.
wisselt], in In gienertied nooit en te
nimmer Die komt in gien ertied kiaor(Ow),
In gienertied gaot die huzekoperiyc deur

(Db)
gieniene onbep. vn. (zelfst.) [gi'ni:no] I.
niet één ervan, geen één, niemand We

uithalen lachen Hij gierde van

It

/achen

(Bdie, Bu, Nw), ...et wit van et Jachen
(Nbk) 2. gillen, hard schreeuwen (Bu, Diz,
Mun, b) Vrouw/u gierden! Man/u v/okten!
ledeniene scbrok d'r van (b), Hoof toch op
te gieren on te raozen! (Bu), Ze kon d'r
niet bij mit It zingen [de hoogste tonen
niet halen], zegierded'rover(Diz), Bide
zoemernaacbt kim we soms niet slaopen,
zo staon die bo/Jen dan te gieren in It /aand

hebben d'r gieniene bij die zo zwaor is...
(Sz), Al bin d'r nog zovuie, we kim d'r (Mun) 3. fluiten van de wind, gieren van
gieniene van missen (I), D'r was gieniene een snel bewegend voorwerp etc. Soms
die de reden wust (ba), Wiy kun gieniene tan de wiend om de hoeke van 't butts
van beide mit een peerd ommegaon (b)
gieren (Obk), De auto gierde deur de

gieniens (spot., b) bw. [gi'ni:s] 1.
geeneens, niet eens We hebben gieniens
ruzie, meester! (b)
giepse (Dho, Np, Obk, Ste, bo: Bu, Nw)
Ook giespe (Obk) de; -n; giepsien
['gipsW... sp ...] 1. taaie en veerkrachtige
dunne tak met een paar zijtakken, zonder
blad, vooral om vee mee aan te drijven of
tegen te houden; ook gebruikt om kinderen
mee te straffen (Ste, Dho) 1k za/ je mit de
giepse geven! (Ste), H;7 zat mit de giepse
aacbter de koenen (Np)

gier I Ook giere (Spa, Sz) et; -en; -tien
[gi:ar(o)] 1. uier Die koe gal glen me/k
naordat d'r een gier onder at (Pe-Dbl),
D'r komt al aorig gier under die koe de
uier groeit at fink (Dho), As ten koe naor

bochte (Dho, 01-NI) 4. een razendsnelle,
suizende beweging maken (Nw), in El
gierde me fangs de oren (Nw) 5. op
pijnlijke, hinderlijke, scherpe wijze door
het lichaam trekken of door delen daarvan
(Db, Ste) Kinkhoest is ma/, dan giert etje
deur de buud (Ste), Die bonen weren zo
zoo/ten, ze gierdenje deur de buud (Db) 6.
boos zijn en een gierend geluid maken
door paarden, ook van het geluid dat
paarden maken bij kortademigheid (Dfo,
El, Mun, Pe-DbI), een gierend, gillend
geluid maken door varkens (Db, Mun,

Pe- Dbl, Sz): Twie vremde peerden bij
mekeer, die gieren! (Dfo), Een peerdgiert,
as et arg kwaod is (Mun), 't Peerd giert
we/asze 't veu/[veulen] rop(Pe-Dbl), De
de maat giet wodt hiy 's morgens niet jonge biggen kim soms erg gieren, as ze
mu/ken, dan teunt etgier veule beter(Dfo) honger bebben (Sz), As de bigen sneden
Die koe bet een verkeerd gier nI. met wooden mossen, dan ging It nuver op een
ontsteking (Nbk), ...een mooi gier gieren (Db) 7. gier op het land verspreiden
(verspr.), ...een best gier (Db, El, Ma, Sz. ter bemesting (verspr. WS, Db)
Wol), vandaar Die maekte een best gier, giergat (Bdie, Obk, Ste) - gierkelder
een groot gier (Udie, Mun, Nt), Dat is een gierig bn.; -er, -st ['gi:orax] 1. vrekkig,
beste koe, die bet een gier as een inhalig Die meensken bin te gierig om d'r
(schepels)maande (Ste) * 't Gier maekt de lesoen/ik van te /even (Dho), Die oolde
koe (Pe-Dbl), ... toont de koe (Pe-Dbl)
kerel is zo gienzj, MY et him niet ball zat
gier II Ook giere (Ste, Sz) de; -en (bet. 2); (Obk), (zelfst.) Dat bin zunzje meensken,
-tien (bet. 2) 1. gier, vloeibare mest van ze bin NY etgierjge ol(0l-Nl), gezegd als
vee (Bdie, Nw, Ste, Sz) Mien buwman lat reaktie op Now, ie bin ok we/zunig!: Mar
et nog in de sloot Jopen, die schoondere gierig is slimmer (Nw), Hij mit zien
giere (Sz) 2. bep. vogel: gier (Nw, Pe-Dbl) gieri'e konte! (Mun), Sommien bin zo
gierbak (Nw) - gierbak
gier%, dat ze wi/len beur eien stront we]
gierbiad (Dfo) et; ...blaeden ['gi:arblat] 1. vreten (Np, Op, Nt, Ste, Ow), Gierige
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gierigerd - gieselen
hoer! Gier,'e hoer! gezegd wanneer de
wagen of kruiwagen een piepend geluid
maakte; kennel ijk was de boer te gierig om
wagen of kruiwagen op tijd te smeren (Bu,
Np, Nbk), zo ook Die wagen roept ok van
giene hoer! (Spa), ...picpt: 'Gierije hoer,
Gierige hoer!' (Bu), ..jammert... (Bu), zo
gierig as de pest, ...as de micter (Bdie),
...as dc zickte (01-NI), ...as wa4 ...as con
vrek (Ofo, Dhau, Nt, Nw, Op), ...as c/c
beul van Aken (Mun), ...as or mannegien
in dc maonc (Mun), ...as con diet (Mun,
Sz), _as
as poepcstront (Nw) * Zurn' is ccii
deugd, mar gicr% is een kwaolc (Obk)
gierigerd (Bu, El, Nbk, 01-NI) de; -s
['gi:orngtJ 1. gierigaard
gierighied (Nbk, Op) Voor -heid z. -hied
de ['g ...] 1. het gierig zijn * Zuoigheid is
con deugd, gierigheid is ccii ondeugd(Op)
gierkarren (Ste) onbep. w. ['gi:arkari] 1.
gier met behuip van een wagen over het
land brengen
gierkelder (verspr.) - gierkelder
gierkolk (spor.) de; -en; -ien [g...] 1.
kolk, put waarin gier wordt verzameld
gierpinte (Np) de; -n; ...pintien
[gi:orptnt] 1. gierige persoon
gierpompe (spor.) - gierpomp
gierputte (Dho, Obk, Spa, ZW) - gierput
gierstruier (Mun, Sz) Ook gierverspreider (Obk) de; -s; -tien ['gi:orstritjç
/'gi:rfasprcjdJ 1. bep. machine waarmee
men gier verspreidt over het land
giertank (spor.) - giertank
giertonne (spor.) - gierton, met name: ton
buiten in de grond, waarin de gier van de
paarden loopt (Ste)
gierverspreider z. gierstruier
gierzwaluw (Sz) - gierzwaluw
gienwelver (Dfo, Ma, Np, Op) Ook ginzwulver de; -s; -tien ['g...} 1. gierzwaluw
gierzwulver z. gierzwelver
Giesbert de (Np) [gizbçt] 1. mansnaam:
Gijsbert Giesbert Wildcman bep. stoofpeer
(Np)
giesel Ook gesel (bet. 3: Mun, UI-NI, bet.
4: Ow) de; -s; -tien ['gisj/ ... .. ...]1. snelle
vallende beweging, een rare val ten (rare)
giesel macken op onfortuinlijke wijze
vallen (verspr. OS, Bu, Dho, Diz, b: in): le
kim op 'I Ms soms een rare giesel macken
(Obk), War maekte die man een giesel, MY
kwam reer te valen (Bu), Mit ? hadriedcn

krccg At ccv rcre giesel (Db), Die jonge
vul op 't its on mackte een rerc giesel
(Dfo), ten 111111cc giesel (b: In), ook van
een ongeluk waarbij een onvoorspelbare
draaiende beweging optreedt of met een
onfortuinlijke afloop (Nw, Op): Die man
bet mit zien auto een rcre giesel maekt
(Op), zo ook Pas mar op, aandcrs maek ie
ccii giesel anders val je ongelukkig, maak
je een ongeiukkige beweging met je
voertuig (El), ook gezegd van het in
financiële zin belazerd worden of onfortuinlijk zijn (Nbk): MY bet een malle
giesel mackt (Nbk), ook inzake het
ondervinden van een andere tegenslag,
bijv. inzake ziekte: Th3 is weer ten stok
beter, mar hi her ten rere giesel maekt
(Nbk) 2. kiap, door tollende of kiappende
beweging Die hoer het ccxi rare giesci had
van dat peerd (Nbk), Goof 'iii een giesel
een stevige klap of evt. duw (Nt) 3. gesel,
strafwerktuig waarmee men geselt (Ld,
Mun, 01-NI), ook dun, buigzaam, niet snel
brekend takje om mee aan te drijven of te
straffen (Ste) Vroeger kregcn zc mit de
gesel ccv pakraansel (01-NI), Jkzaljemit
de giesel geven (Ste) 4. wat met een gesel
vergeleken wordt, wat als gesehng wordt
ervaren (Ow) 5. een korte wandeling (Obk)
We moe'n even een giesel om buus
macken, zedcn dc oolde bocren vroegcr
vein-dat zo op bedde gongen (Obk)
gieselen Ook geselen ( bet. 4: Mun, 01-NI,
Sz) zw. ww.; onoverg.; gieselde, het
gieseld ['gisI)/ ... .. ... 1 1. zeer snel
voortbewegen, met vaart ronddraaien,
tolien Bij 't baast kun de blacdenje in de
bos om de oren gieselen (Db), Mit die
storm giescldcn dc dakpanncn omje hennc
(01-NI), Hi5 kwam daor van boven
gieselen...! (El), 't Gieselde me bij dc kop
dade (Nbk), Ze kwammen daor om de
bocbtgieselcn ( Dho), De auto gieselde om
dc bocbt (01-NI), Hiy kwam mit ecn
noodgang om c/c boekc gieselcn (Spa), Dc
badricder [ schaatser die aan een korte- of
langebaanwedstrijd meedoet] kwam d'r an
gieselen (Op), Hi7 kon over 't ics gieselen
dat It ten lust was om to zien (Pe-DbI),
Thy gicseldc de weg laanges (Bdie, Np,
Ste, Nt), HJJ gieselde d'r overbewoog zich
zeer snel voort (Nw, Ow), D'r is con Mole
nj auto's, zc gieselen je vcurbi5 (Diz), Et
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gieselgarre - giestend
tiopolstokkion giosoldo mij raokofings
fangs do oron (Ld), Die snibaJIe kwazn
mi5 bi5 de oron fangs giosolon (Op), in do
ronto giosolon (verspr.): Et wide zo
badde, dat do wiondmoule giosoldo in do
route (Diz), Dat wief giosoit in do ronto
(Dho), Eon contrifusio Joan ommoraok in do
rontegiosofen(Nbk), LVatkunJ. on F. nog
walsen, so gioselen in do route (Db), Die
spoulso bond giosofdo in do ronto (Nbk),
Do auto giosofde in do ronte (Wol), Th)'
giosolt as eon toppe in do route (Diz), Hi5
giosoft d'r dour gezegd wanneer iemand
een aktiviteit, bep. werkzaamheden heel
snel doet (Nw), (argons) eon bond Zion
giosofon hobbon gezegd van iemand die
ergens regelmatig kwam en dat flu nooit
meer doet (ook wanneer iemand er
kennelijk een hekel aan heeft een bep.
karwei te doen (Nt)) (Bdie, Dho, Diz, El,
Nt, Op, Spa, Sz): As ze eon poos met bij
oons west hobbon, dan zoggon we we]
vaak: die hot bier zekor eon bond zion
giosofen (Sz), ook vaak met verk!.: argons
eon bontion Zion giosolon bobbon (Bu,
Dho, Nbk, Ma, Np, Obk, Pe-Dbl, Ow):
Die koopman bfoefzomar inionon wog, die
hot bier zokor eon bontion zion giosolon
(Obk) 2. kinderspel spelen waarbij men in
een tweetal elkaar met gekruiste armefi bij
de handen vasthoudt, achterover hangt en
razendsnel ronddraait, roridtolt (Nbk, Np),
ook individueel gedaan door zich aan een
paal vast te houden (Pe-Dbl) Zuwwe even
giesofon? (Nbk), As kiondor gingon we om
eon paof giosofon, daJ' d'r dwiof van
woddon (Pe-Dbl) 3. zwiepen, striemend
slaan, geselende bewegingen maken (Diz,
Nbk, Pe-Dbl, Wol, b) Th3 giosoft mit ½
stokkion (Diz), As d'r iono vourjo ]opt in
do bos, dan kan Jo eon taklco vfalc your 't
beufdgiosefon (Nbk), Pas op, hour, as do
koenon Jo mit do star om do kop
giosof on...! (Nbk), Do vos giosofdo mit do
star (b), Do baogol giosofdo me over do
huud (Wol), ...om do kop (Pe-Dbl),
HaogofbuJJen tin Jo soms raor om do oron
giosofon (Pe-Dbl) 4. geselen (Ld, 01-NI,
Pe-Dbl, Sz) Eon oorfog kan It biolo vofk
giosofon (Pe-Dbl), Vrooger woddon govangonon gosold (01-NI)
gieselgarre (Bu, Db, Man, El, Nbk, Np,
Ow, b: In, p) de; -n; -gien ['gisgaro] 1.

zwiepende twijg, vaak gaffelvormig, om
vee mee aan te drijven of tegen to houden,
ook om mee te slaafl (ter bestraffing), ook
tuchtroede (p) Do boor buf et poerd do
gieselgarre om 'tgat, dat d'r wat moor gang
in kommon zol (Db), Zo moot mit do
gieselgarre your do kont bobbon (El), Do
oofdo man zat mit eon gieselgarre aacbtor
do varkons an (Np)
gieselstok (Mun, Nbk, Obk) de; -ken;
-kien ['gisjstok] 1. twijg, dunne stok,
vooral om dieren mee aan to drijven of
tegen to houden, ook om mee te straffen
gieseltop Z. giosoltoppo
gieseltoppe Ook giezeltoppe (Bdie), gteseltop (Mun) do; -II; ...toppien ['gistop3
/ ...zI ... ] 1. drijftol, zweeptol Wij spoufdon
op 't schoolopfoin vaoko mit do giosoftoppo; io haddon eon stokkien mit eon
touwgien d'r an, dat do toppo drion faoton
mos (Db), Eon giosoltoppion mooJ'mit eon
touwgion an do gang makon (Spa), Eon
giosoltoppo mos io mit con zwiopo drio von
(Np), ...andrievon (Pe-Dbl), Eon bond kan
as oon giosoftoppo in do ronto drion om
Zion cigon stat to pakkon (Op. Obk), Stao
toch es stifle, kiond, io bin not oon
gioseftoppo (01-NI) 2. ongedurig, druk en
bewegelijk meisje (El, Mun, Nbk, Np, Nt)
3. big met ineengedraaid haar in de
borstels op het achterwerk (Ld), ook: zo'n
pluk haar (Ld) Eon aandor had M zion
giosoltoppo mitnoumon (Ld)
gieseltoppen (Wol) onbep. w. ['gistopip]
1. spelen met een drijftol, zweeptol Do
kiondor bin weer an 'tgiosoftoppon (Wol)
gieselzwiepien (Obk) et; ...zwiepies
['gisjswi:pin] 1. zweepje behorend bij een
drijftol, zweeptol
giesend z. giostond
giesp (s: Diz) de; -en [gisp] 1. mannelijke
eend
giespe Z. giopso
giesten z. giestend
giestend (Nbk, Obk) Ook giesend (Db,
Nbk, Np, Nt), glosS en (Nbk, Obk) bn., bw.;
-er ['gisti7t/gisçit/'gisti] 1. druk en haastig,
druk en ongeduldig Die is so giostond, It
fiokt wof of hij It djggofvuur in It gat hot
(Obk), eon giosondkoroltion (Np) 2. (bw.)
in sterke mate (Db, Nbk) Wat is die vent
giesend drok (Db), 't Is gioston koold
(Nbk)
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gietelink - glide
gietclink (Nbk) de; gietelings, ...Iingen;
-ien [gi:tjujk] 1. zwarte lijster
gieten st. ww.; overg., onoverg.; het
geuten ['gi:ti} 1. gietend doen gaan waoter
no do koffie gioten (El), We gieten do
me/k flog deur do zijo door de zeef (Ow),
Ft got het giet, gezegd bij harde regen
(Nbk, Ste), zo ook Ft regende dat It gout
(Ste, Ld), Et waetor gout nut do locbt
(Dho), Ft gout gistor do bide dag (Nbk,
Np), It Kan gieten daj'gien weg moor zion
(Pe-DbI) 2. begieten (Bdie, Dho, Ma,
Mun, Nt, Nw, Obk, 01-NI, Op) even do
bloomen gicton (Bdie, Np, Nw), As ft
dreuge is, mocj' ot soul in do twin gieten
(Obk), Jo maggen we] gieten vanaovend,
want 't is zo dreugo (Dho)
gieter de; -s; -tien ['gi:tç] 1.
bloemengieter Omdat et do Iaeste tied
baost nooit regent, mos biy do gieter
bruken (b), ofgaon as eon gieter (spor.) 2.
(bij het zaaien van boekweit) Mit do ploog
wodde eon schollo yore maekt. En daor
leup lone aebtor nit eon soort gieter, die
vol was mit boekweite (k: Ste)
Gieteren (Nbk, Np, Ste) Ook Giethoorn
(Bu) et ['gi:tp)/gi:tho:oJ-n] I. plaatsnaam:
Giethoorn (Ov.)
Gieters (Nbk, Ste) bn. ['gi:trs} 1. van,
m.b.L Gietoron, d.i. Giethoorn (Ov.) 't
Gietorse kenaal (Ste)
Giethoorn z. Gietoren
gietiezer (Bu) ['gi:t... ] - gietijzer
gietiezeren (Bu, Nbk) bn.; attr. [g ---çt} 1.
van gietijzer eon gietiozeron pot (Bu), eon
gietiezoron katboltion (Nbk)
Gieze z Gesion
giezeltoppe z. gieseltoppo
gifgruun (Obk) [aks. wisselt] - gifgroen
gifminger (ba) de; -s; -tien ['gfmi} I.
iemand die gifsamenstelt Want gifiningers
waarken graog in or groot (ba)
gift (Dfo, Diz, Dhau, El, Ld, Ma, Nbk, Np,
Nw, Obk, 01-NI, Ow, Pe-Dbl, Sz) Ook
gifte (bet. 1: Mun, Nw, bet. 2: Db, Diz,
Dhau, Ma, Np, Obk, Op; 3: Spa) de; -en
['gtft(a)] I. wat gegeven wordi, meestal als
liefdadigheid of als een soort bijdrage in
con gemeenschappelijk belang Bij do
uutgang van or karkhofstaot eon scbao]o,
daor jt dan eon gift in doen (Diz), Bi
eon begraffenis wodt eon gift in et bussien
daon (Dfo), We doon eon gift in do pongo

in het kerkezakje, in de kollektezak (Nbk,
Ow), eon gift goven (in do karko) (Nw),
eon gift an dokarkogeven (El, Ld), zo ook
Die meensken hebbon eon goeie gift an do
karke daon (Bu), Zuwwe daor eon gift an
doon? (Nbk), 1k hebbe eon gifte daon
(Nw), 1k bebbe d'r ok eon gift gold toe
daon (Ma), eon gift your do
kankorbestrioding (Nbk, Obk), N scbreof
eon flinkc gift op do liesto your It
rampenfoons (Pe-DbI), eon vrio gift
financële bijdrage waarvan de hoogte niet
vaststaat (als toegangsgeld, als bijdrage
aan een good doe! c.d.) (Nbk, Ow) 2. de
hoeveelheid hooi (spor. evt. ander voer)
die men de koeien per keer geeft, een
armvol hooi die men geeft (verspr. Os,
Diz, 01-NI, Op. Sz) eon gift buj (Ma), eon
gift voer (Sz) Veur ft me/ken kriegen do
koonen winters vaeke eon gifte buj (Op),
Do koenen bebbon krok con gift had (Nbk)
3. bep. aarden of stenen kommetje (Spa)
gifte z. gift
giftig (Db, Dho, Ld, Ma, Nbk, Nw, 01-NI,
Op) bn.; -er, -st ['giftaxJ 1. nijdig en fel,
scherp on venijnig (Db, Dho, Ld, Ma, Nbk,
01-NI) Die was ok good gifti (Nbk), eon
gift% ant woord geven (01-NI), Eon
bepaold ant woord loan giftig overkommen
(Db), zo giftig as eon adder (Ld), ...as eon
rotte (Ld) 2. vergiftig (spor.) eon gift%e
plaanto (Nw)
Gijs gejs] - Gijs, in eon bollebolle Gijs
(spor.), GjJsjo goochom (I)
Gijs-!angs-de-weg (Bu) de; -gen [...'w...,
ook 'g...] de 1. gezegd van iemand die
a!tijd op pad is
gijzeler (1) de; -s ['gejz] 1. iemand die
met geweld wordt gegijze!d
gil I de; -Ion; gillegien [gil] 1. gil, van
mens of diet Hi3igafoonma11ogi1'(4bk)
gil II (Bdie, Diz, Nt, Obk, 01-NI, Spa)
Ook gel (Np) bn.; -let, -st fgtl/... c ... J 1.
fel, van kleuren, van het zonlicht As do
zunne loge staot, is hiy vaeke gil an do
ogen (Obk), Do locht kan soms zo gil
wezen (Diz), eon giBe Hour (01-NI), ft Is
gil van k/our (Bdie, Nt), It Staot d'r gil
your het is helder vriesweer (Nt)
gilde (Db, Nbk, Spa) et; -n, -s ['gilda] 1.
ambachtsgilde (Nbk, Db) 2. gezegd tegen
de Vrije Zendingsgemeente, nL bep. kerk,
in Nitrione (Spa)
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gillen - ginnegappen
gillen (in Wol en oost. vaak als Ned.
ervaren) zw. ww.; overg., onoverg.; gilde,
het gild ['gti' 1. (onoverg.) gillen, van

verieninge

gimmestiekverieninge (Nbk) Ook gin,mestiekvereniging (Nbk, Obk) - gympersonen of dieren, gillantic kcukcnmcidcn nastiekvereniging
bep. vuurwerk: Zo leuten gillonde koukon- gimmestiekzaal z. gimmestickzacl
meiden batsen (Np), Zo glIde as can gimmestiekzael (1) Ook gimmestiekzaai
macger varken (Ma, Ld) 2. (overg.) gillend (Nbk) - gymnastiekzaal
uitroepen
ginder z. gindord
gilier (1) ['giIf] - giller
ginderd (Bdie, Mun, Nbk, Np, Nt, Nw,
gilzute (Nbk, Obk) Ook gilzuuite (Nbk, 01-NI, Op, b: im) Ook ginds (verspr.),
Obk) bn. [gtlsy:ta/...y:j...; aks. wisselt] 1. geens (Mun, Nbk), ginder (Nbk, 01-NI,
in hoge mate zoet
Op, Ste), gunder (Bdie) bw. ['gtndt
gilzuuite Z. gilzute
/gin(t)s/gLs/'grndf/...A...] 1. daarginder
gimmeleerd z. gimmeloren
War is dat daor toch, gundord! (Nt),
gimmeleren Ook gimmeleerd bn.; attr., Gindord kommcn ze al an (Nw), Goons
glinmelcerd ook pred. [gtma'lrrI)I...It:ort] Iopen ok goonc henna (Nbk), Die koc wil
1. geëmaiiieerd Wij attcn as kiondor nut
eon gimmclorcn hod (Op), ccxi gimmcicrcn
patina (Bdie, Spa), ...bris1ief (Ow), ccxi
gimmciccrd washY/c (Ma), . ..scbao/ticn
(Np), gimineleren emmers (Bu, Dfo, Dho,
Obk), con gimxnelcrcn kofliopot (Obk),
...thoopot (Np), ... waskctcl (Nw), Die
kocme is gimmclocrd (El), Pt Bod was
gimmeleerd (Op)

gimmestiek de [gtmo'stik] I. gymnastiek
Gimmostick is can gocie bewoging (Dfo,
Nt, 01-NI) 2. gymles, gymelub Zittcnjim
ok op 'a gimmostiok in Bar/coop? (Nbk),
Boweging hebbon we on 'a gimniestiok

kiekon as ginds meergrds staot in

It laand

(bI), van hier tot ginder (01-Ni) * An do
ginne kaant gindord, bij do Icren slicpstion

grappig gezegd als antwoord op de vraag:
waar? (01-NI), Waor woon ic/Ginderin tic
klonio/Waor ligt dat/In It stinkgat (Ste)
ginds z. gindord
gindse Z. ginne

ginne Ook gindse (Nw, 01-NI) aanw. vn.;
zelfst. en bijv. ['gtna/...(t)so] 1. gene,
gindse Mooj' die of gindse bobbon? (Nw),
do ginne kaant(o) gene zijde, de andere
kant An die ginne kaant woont mien zuster
(Np), MY komt van de ginne kaant of
(Diz), An doginnekanto van do berg komt

(Pe-DbI)
gimmestiekclub (Nbk) - gymnastiekclub
do zunne op (Sz), van do ginne kaanto
gimmestieken (Nbk, Np) zw. ww.; kommen uit het Friestalige dee! van
onoverg.; gimmestiekte, het gimmestiekt Friesland, van benoorden de Kuunder,
[...'stik] 1. gymmen
eveneens gekscherend gezegd door Friezen
gimmestiekku rsus (Nbk) - gymnastiek- over de Stellingwervers: A jong, dat is
kursus
icne van do ginne kaanto dat is iemand die
gimmestiekierer (verspr.) - gymnastiek- Steliingwerfs spreekt (vaak iicht deniIeraar
grerend) (01-Ni) * An de ginne kaant
gimmestiekles (Nbk) - gymnastiekies
gindord, bi do loron sliopstien grappig
gimmestieklokaal (verspr.) [...'s...] 1. gezegd, als antwoord op de vraag: waar?
gymlokaai
(01-Ni)
gimniestiekoefening (spot.) - gymnastiek- ginnegabbegies (Mun) Ook
oefening
gibbegabbegies (01-NI) my. ['ginagaboxis
gimmestiekonderwies (I) - gymnastiek- /'gtha ...] I. gekheid, onzinnige, onbeteonderwijs
kenende praatjes
gimmestiekschoe (verspr.) - gymnastiek- ginnegabben z. ginnegappen
schoen
ginnegappen Ook gibbegabben (Bu, Nw,
gimmestiektoestel (spor.) - gymnastiek- 01-NI), ginnegabben (Dho, Ste, Sz) [ ... prp
toestel
/gtbagabrp/ ... ] - ginnegappen Die meidon
giminestiekuutvoering (Nbk, Obk) - stonnen daor to ginnegappen (Wol), Jo kun
gymnastiekuitvoering
a/c ni/cs zoggon of zo staon te ginnegappen
gimmestiekvereniging z. gimmestiok- (Db), Ze zatton mar wat to ginnegappon in
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ginneraol - gistig
plaese van iuustcren (Fe-Dbl)
ginneraol z. generaol
ginneraosie z. generaosie

gips et [gips] 1. gipsspaat, gipsmeel 2.
gipsbrij Hij zit in 't gips één of meet van
zijn iichaamsdeien zitten in een gipsverband (spor.), zo ook Die her et beaud in
etgijos (I)
gipsachtig (1) - gipsachtig
gipshccld (1) - gipsbeeld
gipsofdrok (I) - gipsafdruk
gipsplaete (spor.) - gipsplaat
giraffe (Nbk) [sji'rafo] - bep. dier: giraffe
giro (spor.) ['giro:, ...ow} - postgiro,
girodienst over de giro betaelen (Nbk)
girobetaelkaortc - girobetaalkaart
gironommer (I) - gironummer
giropas (I) - giropas
giroreken (Nbk) Ookgirorekening (Nbk)
- girorekening
girorekening z. giroreken
girrelen (Dfo, Dhau, Pe-Dbl) zw. ww.;
onoverg.; girreide, is girreld 'gtrjifl I.
dwarrelend vailen en verder waaien van
blad (Dfo) Bi5 oons year de butte girrelde
et blad aft/ed op ccii bulte (Dfo) 2.

verspreid vaflen van droge stof (Dhau,
Pe- Dbi) Even een bet/en ties in de panne
girrelen faoten! (Dhau)
gis (Db) de; -sen [gis] 1. gissing Wibin
op de gis in App eische dear de boss en
lop en, we wolfen vanzeis zien waor we

terecbtckwammen gissend, zonder zich
vooraf te vergewissen (Db)
gissen zw. ww.; overg., onoverg.; giste,
bet gist ['gisI)] 1. gissen, de mogelijkheden
afwegen en tot een vermoeden komen Wij
weten 't n/ct zeicer, mar wi gissen dat
gister, doe wi vot waeren, Jan an de deure
west bet (01-NI), 1k were or met, mar i/c
gisse et wel (Nt), 1k moet d'r mar naor
gissen, weten doe 1k et n/ct (Bu, Dhau,
Nbk, Np, Mun), We kim d'r we] naor
gissen, mar we weten or met krek (Dfo,
El), Et wodde mar gist (Np), Dam- 1(14/'
naor gissen (Bdie), Ze weten d'r ok n/ks
van, ze gissen mar wat (Dho), Dat kan hij
now wel zeggen, mar hij gist d'r c/c mar
naor (Spa), Ze verteilen 't met goed, de
helte moej' gissen (Ow, Sz) * Gissen kan
miss en (Dfo, Np), Gissen doet vaeke
missen (Op)

gissing (verspr.) de; -s; gissinkien ['gisirj}

1. gissing: hetgeen men gist 't Was gewoon
gissing doe wij die straote inreden om te
pith te kommen (Db), 't Is mar ccii gissing
(verspr.): Ze zeggen dan we] es wat, mar
we weten et rechte d'r niet van, en dan is
It va/ce mar een gissing (Sz), 1k doe mar
een gissing, bear! ik spreek maar een
vermoeden uit (Diz), zo ook 1k mack mar
een gissing (Nt), argens ccii gissing naor
maeken (Dhau), It Zal aitied wel een
gissing blicven het zal wel nooit duidelijk
worden hoe het werkelijk was (01-NI), Et
low wat out de gissing bet loopt anders
dan de bedoeling was (Ow)
gist Ook gas: (Bdie, Spa, Sz) de
[gtstL.c ... ] 1. gist D'r zit tevule gist in or
brood (Bu), Awwe euliekoeken baicken
doen we gist in 't besiag (El)
gisten zw. ww.; onoverg.; gistte, is/het gist
['gist1] I. door gist bewerkt worden inzake
beslag, door gisting veranderen Et beslag
van cuiiekoekcn moot alticd op een waarm
plakkien staon tegisten (Obk), Et deeg gist
in de panne (Wol), 't Deeg mos nog wat
gisten veurdat we euliebolfen bakken
konnen (Fe- Dbl), De ejgengemaekte sjem
deugde niet, ze begon te gisten (El), As
wij brommeis in een flesse doen on daor
suker op, dan kan 't fl/n beginnen te gisten

(Sz)
gister bw. ['gtst] 1. op de dag
voorafgaand aan vandaag 't Is n/ct van
vandaege ofgistcr (Nbk)
gisteraovend - gisteravond
gisteren (Nbk) ['gtstp], in niet van
gisteren wezen bijdehand, pienter (Nbk)
gistermiddag - gistermiddag
gistermorgen - gistermorgen
gisternaacht - gisternaeht
gistig Ook gestig (bet. 1: Obk, Sz) bn.;
-er, -st ['gistox/... c ... ] 1. bet proces van
gisting ondergaand Dc eiengemaekte sjem
deugde niet, ze smaekte gistig (El), Et was
net zo gistig as wat, et kwam hielemaole
omhogens (Nw), Appeisap kan in 't laest
gistig wooden (Db), Die soep n/ct staon
laoten, aanders wodt ze gistig gaat

bederven, gisten, nI. zuur worden en
bruisen (Obk, Dho) 2. ranzig, z. ook gastij
(Dfo, Dho, Diz, Ma) Et sock is oold, or is
gistig (Diz) 3. met geborrel in de buik
door darmgassen (Bdie) 't Is gistig in de
bock (Bdie)
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gistpannekoek - glaanzlg
gistpannekoek z. gisipannekoc/co
gistpannekoeke (Dho, Ma, Op) Ook
gistpannekoek (Spa) de; -II; ...koeken
['gtst...] 1. pannekoek met gist in het deeg
Vroogor baicton we gistpannokooken, now
doon we dat mit zo/f'riozend bakinaci (Op),
Gistpannekookon heart ok soak in (Ma)
git Oak gine (Mun) de; -ten; -tien
['git(a)] 1. git: bep. type zwarte kraal ... van
die zwatto gitton an ccii strungo (Nbk), Die
antra ciat schittort as con gitto (Mun), Mien
zuster bad eon git mit goold om do bals
(Pe-Dbl) 2. bep. bewerkte delfstof: git,
gagaat, in Dat maegion hour baor is zwat
as git (Op) 3. granaat (Ste)
gitaar - gitaar
gitaarmeziek - gitaarmuziek
gitaarspel (1) - gitaarspel
gitaarspeulder (I) - gitaarspeler
gitte Z. git
gitten (Nbk, Nt) bn.; attr. [gtt] 1. van git
ochtogitton kralcn (Nbk, Nt),
gitzwat [aks. wisselt] - gitzwart
glaans Ook glaanze (Dhau, Nbk) de;
glaanzen; -ien [glã:s/glã:zo] 1. glans,
spiegeling van licht op een glad oppervlak
Wat zit d'r con mooio glaans op die lappe
stof(Bdie, Pe-Dbl, 01-NI), D'r zit good
glaans op (Nbk), Dr Jigt eon mode glaans
over (Mun, Wol), ...op die kaasto (Dho,
Np, Ow, Bu), Af' do moubois eon goeio
bourt go von, dan komt d'r u'oor glaans op
to Iigen (Dfo), Dan was et krok as krogon
zo [nI. de medailles] bi5 her locbt van do
/aampe weer moor glaans (j), Do glaans is
d'r of het glanst niet meer zo, ook: door
een vervelende bijkomsligheid verbleekt
het sukses, ook doordat men or geen
nieuws meer in ziet (Nbk) 2. gezonde,
glanzende kleur, van mensen, dieren,
gewas Hzy bet good glaans op 'o baud
(Nbk), Hij wodt weer wat botor, hij krigt
weer war glaans op 'c huud (Nbk), Zo hot
eon mooio glaans op 'thaor1igen(El), 't
Peord hot we] glaans, (Ma), Zo voordon
vroogor do poerdon haevor, dan krogon zo
eon mooio glaans op 'o huud (Dfo), D'r Jig
eon mooiogiaans op die toom biggcn (Db),
...over 't grus (Diz) 3. in mit glaans, Th
wan de fit mit glaans (Nt), H,7 is mit
glaans dour Zion examen kommon (Op)
glaansriek (Nbk) bw. ['g... rik] 1. glansrijk
Th7 hot or glaansriok wunnon (Nbk)

glaansvarve (spar.) - glansverf
glaanze z. glaans
glaanzen zw. ww.; overg., onoverg.;
glaansde, het glaansd 'g1a:ziJ 1.
(onoverg.) glimmen, blinken Ft haor
glaanst mooi (Nw). Ft stok gAas lag in de
zunno to glaanzen (Ma), Do ruten glaanzen
d'r over, zo schono (Db), Do ieskogols
glaanzen in do zunno (Bdie), van ni5igbiod
glaanzen (Spa), Ft biad van do beukon
glaanst donkerrood (v) 2. (onoverg.) een
gezonde, glanzende kleur vertonen, van
gezondheid, levenslust glanzen Die zicht
d'r zo best uu4 die glaanst d'r over (Nw),
Die beer voort de koonon zovule biks, dat
ze glaanzen 't uut (Dfo), Do woidon liggon
to glaanzen in do jonge [oborwarizunno
(Op), (vaak van iemand die erg ziek is:)
Die ogen glaanzen niot moor hij kijkt met
levendig, gezond, glanzend nit z'n ogen
(Dho), Do ogen die glaanzen 'm in do kop
zijn ogen glanzen van plezier, gezondheid,
levenslust, hij kijkl fel nit z'n ogen (Wol,
Obk) 3. (overg.) glanzend maken, doen
glimmen (Dhau, Obk) Mit scboonmaekon
mosson ze vrooger do stoclon en kaaston
glaanzen (Obk)
glaanzend bn., bw.; -er ['glâ:zt] 1.
glanzend, blinkend 't Keuporgoed is mooi
glaanzend (Diz), 't Kammenot was
g/aanzond opvrovon (Ma), 't Kouporon
kotoltien woddo mooi glaanzend oppootst
(Wol), Sjongo, jongo, war hoj' dat mooi
glaanzond maokt (01-NI), mooi glaanzond
haor(Spa), Wozuilen do busson even good
glaanzond maokon mit zaand on gruno
ziopo (Dhau), Glaanzond bruun bin zo nI.
van kastanjes (v) 2. een gezonde kleur
hebbend, nI. van haar, huid, gewas
(verspr.) Die koo zicht d'rgoodglaanzend
uut (Nbk), Die zicht d'r good uut, hij is
good glaanzend (Np), 't Vee zicht d'r
glaanzend uut (Ow), Do roggoakke.rs staon
d'rgiaanzend vour(Op), Dat moonsko kook
d'r flog zo glaanzend uut (Mun) 3. (bw.)
met glans halend, winnend (Db, Nbk) Th3
hot giaanzond ot aondo haoldde eindstreep,
het einddoel (Db, Nbk)
glaanzig bn., bw.; -er, -st 'glä:zoxj 1.
(bn.) glanzig Zo her van dat mooio,
glaanzigo haor (Nbk) 2. een gezonde
huidskleur vertonend, gezondheid uitstralend qua kleur van haar of huid, of
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glad - glad
inzake gewas Dat tieS bet hew- goed
hullen [heeft het qua gezondheid goed
gedaanJ, ze is zo glaanzig op 'c buud
(Obk), Beppe zicht d'r mar glaanzig uut
(Ow, Db), Die bond is mooi glaanzi
(Bdie), Dc biggen bin goed glaanzig op 'c
buud (Nt, Dhau), Die koenen zion d'r
glaanzig uut (Op), mooic, glaanzjge kalver
(01-NI, Spa), Dat beest is flog we]
glaanzig, drekt gaot biy flog met dood!
(Sz), Die appels bin toeb flog wel glaanzig
(Nbk), Die kikt d'rgoedglaaazig uut (Ma),
daarentegen: glaanzig kieken ziekelijk,
wazig, koortsig kijken (El): Die kikt zo
glaanzig uut do ogen! (El)
glad I bn, bw.; -der, -st [glatJ 1. glad, nI.
van can oppervlakte 't Hot misschien we]
vrcurcn; kick mar uut, et kan wel glad
wezen(Nbk), 't Was glad op 'o dick (Wol),
'ties is mooi glad am to neden (Dhau), je
op glad ies waogen (Nbk, Op), ..bcgeven
(Pe-Dbl), zo glad as ccii ekkel (Bu, Nw,
Ste, Wol, Nbk), zo glad as snotte (verspr.),
as ziepe (verspr. OS, Bu, Np, Spa, Wol),
...as sock (verspr. WS, El, Ma, Nbk, Nw,
Ow), as cen spiegel (El, Op) 2- glibberig,
oak gewiekst Dat is can glad kereltien
(Bu), Dat is ccii gladde kerel, die is goed
bi5 de tied (Nw), Do man was wat dom,
mar do vrouw leek oons wat gladder, wat
lieper toe wat slimmer, gewiekster (Ste),
Pattie kun zo mooi en zo glad praoten
(Dhau, Op, Mun), ccii gladde voegel (Ow,
Spa), zo oak con gladdejonge (Nw), eon
gladden iene, eon gladde praoter een
handig pratend iemand (verspr.), Hiy bet
ccii gladde tonge (Bdie, Sz), Ic moe'n we)
oppassen mit die persoon, die is zo glad
mit de tonge (Obk), iene te glad of wezen
(Dho, Diz, El, Ld, Mun, Obk, Wol): Die
koopman is elkeniene to glad of te viug,
handig voor iedereen (Obk), Th is go glad
as spekhij is erg smerig, te vies cm aan te
pakken (Nw), 7 Is go glad as culie van
glibberig en smerig jets (Nw), zo glad as
cen aol hat is een gladde aal, hij is
gewiekst, handig en daarbij gemeen in zijn
praatjes en doen en laten (verspr.), as aol
(Dfo, Obk), een gladde aol (Dfo), Aj' mit
kaorten glad spculen, dan speul ie zo glad
as eon noute (Ste), go glad as ccii food
(spot.) 3. pienter, verstandelijk goed
ontwikkeld, in D'r zit eon gladde top op

hij is behoorlijk pienter (Spa), Die is rear
zien tied wit, die bet ccii gocie gladde kop
hij is veal meet ontwikkeld dan de anderen
(Bu) 4. glanzend, van meubels etc. Die
kachel is zo mooipoctst, hij is zo glad as
ccii ekkel (Bu, Nw, Ste, Wol, Nbk), Dat
peerd had cen goeie angel [kleur qua
gezondheid] op 'chuud, hij was zo glad as
ccii aole (Dfo), zo glad as ccii peerdekeutel
in do maoneschien (Nbk, Nw) 5. egaal Et
laand is d'r mooi glad of mooi egaal
gemaaid (Obk), Et mijen gaot mit de
cyclonmijer, et scbecrt et grös glad of 0),
Hij bet et baor zo glad kamd! (Nbk), cen
gladde stol glad yaw- doorgebrande, maar
nog wel volop gloeiende turf, eiekool e.d.,
cm in een test te dean of em de volgende
dag de kachel mae aan te maken (El, Ld,
Mun, Np, Nw, Pe-Dbl, Spa): Vroeger
mossen we glad vuur hebben in de teste
van de stove, want aandcrs rookie et
kooltien vuur (El), Dc kachel ligt mooi te
glocien, thy bet ccii mooi glad vuur (Spa),
As vuur deurbraand is, dan zit ct nog vol
vuur, dan stop ic It in de doofpot onder
wat aske en dan kuj' et de volgende
morgon weer brukon am do kachel mit an
te stikken, dan hej'glad vuur (Sz, Nw), As
do baggol deurbraand was, was et glad
vuur(Ld), vandaar: As de turf in de kachel
glad was, ging go in do doofpot, veur ?
kachc)anmaeken (Op), zo oak cen gladde
kolc (Bdie), Dc kolen bin glad (Nt), gladde
koolties (01-NI, Spa), ccii glad kooltien
vuur (Sz), cen kooltien glad vuur in de
stove year kooldc voeten (Mun) 6. kaal,
door slijtage of haaruitval Et taofclklced
was aorig glad (Spa), Hij had de schoonen
glad (Ma), Ft pak is hielemaol glad (Nw),
Die brook wodt hiclemaol glad, kael year
do kont (Nw), Aj'jc scheren big' lekkcr
glad am do kin (Sz), Hi5 bet ccii gladde
schedcl (Dfo), Hij is acrig glad bovenop
de plasse op z'n schedel (Mun), vandaar
my is zo glad as can ckkcl (Np, Ow,
Pe-Dbl), my is d'r glad bovenop hij is
kaal (Bdie, Bu, Db, Dho, El, Ma, Nbk,
Obk, Np, Nt, Op), vandaar schertsend: Ic
kun op mi5 rckencn, it bin d'r glad
bovenop (Ma, Nbk), oak Thj is d'r aong
glad bovenop (Nbk, 01-NI), Ihj is glad
bovenop (Dho, El, Diz)
Snij en slick,
mit drie daegen cen gladde dick (01-NI)
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glad - glaesdoek
glad II bw. 1. volstrokt 1k was ot glad
vergeten (Nbk, Np), Thy but bàn glad
verklwnen laotcn nI. verkleumen (Ma), H/f
is glad ommekommen heeft zichzelf geheel
verwaarloosd (Ma), Hij lag d'r glad mit
ovorhoop (b), H/f was d'r glad van
oversww- (b), Die baankc in huts was glad
vcrslctcn (Wa!), argens glad mit an wezen
beslist niet weten hoe men ermee aan
moot, zo ook argons glad mit vorlegen
wezen id.: Thy had con boel geld, b/f was
d'r glad mit verlogon (Nt) en d'r glad mit
anklauwd wozon (Nbk, b), Th3 kcndc It
glad uut do kop geheel en al (Ma), 'k Was
't daor glad mit icns (b) 2. vlot,
gemakkelijk gaand 't Lcup n/ct zo glad as
ze wollon (Wol), Die rollon zatten d'r n/ct
zo glad in, ze kenden et stok [toneelstuk]
n/ct zo best (Dho), Dat ging hour mar glad
of (El), G. had zion nije klompen al glad
do voeten uut Nbk), 't zit ('ieno) n/ct glad
't Zat n/ct glad! (Nt), 't Zit h/rn n/ct glad
(Nbk), Et is eon vlotte kerel, mar doe con
kccr zat 't met zo glad (Dfo), Om dat of te
kriegcn, zit n/ct zo glad (Ow), 't Kerwc/
zat n/ct zo glad (Pe-DbI), 't Zat niet zo
glad om dat buus kwict to woddcn (Db), 't
Zat h/in n/ct glad om dat to kopen (Dhau),
Dat zal h/in n/ct glad zitten (Nbk), Et zat
b/rn n/ct zo glad om dcprics to w/nncn mit
badriedcn (Obk), 't VIot soms n/ct zo best,
et zit 'm met zo glad (Sz)
gladachtig gladachtig
gladbosselen (Nbk) ['gladb ... ] - gladborstolen
gladde (Diz, Nbk, Np, Obk) do ['gladoJ 1.
gladheid van do weg, do paden door
opvriezing, sneeuw etc. 1k bin mit do
gladdc raer op mien gat valon (Diz), Ze is
mit do gladdc kommon te valen on hot do
boupo brctzlccn (Obk), klompogruus ondor
do klompon slaon b/f gladdc (Np)
gladdekker (verspr.) de; -5; -tien
['gladek1j 1. gladjanus, loop iemand die
niet schuwt middelen to gebruiken die not
niet door de bougel kunnen Dat is con
goo/c gladdckkcr, hour (01-NI), Die
gladdokkor wet 'm d'r alt/ed uut to redden
(Obk), Aj' in do polot/ok gaon, mocj' wol
con gladdokkcr wozon (Obk), Kick uut
your die vent, want dat is con aorigo
gladdckkor (Sz), Thy is n/ot your ion gat to
vangon, 't is we] con gladdokkor (Spa) 2.

iemand met een kaal hoofd (01-Ni) Mien
man wodt zo langzemorbaand con cob to
gladdokkor (01-Ni)
gladdig (Nbk) ['giadox] - giadachtig,
gladdig
gladdighied z. gladh/cd
gladekkel (Db, El, Ld, Ma, Np, 01-NI,
Ow) de; -s; -tien ['glatsk] 1. listige
persoon, gladjanus 't Is con gladekkcl, b/f
redt ot we! op (El)
gladhied Ookgladdighied (Nbk, vo), voor
-heid z. -hied de ['glathit/'gladaxhit] 1.
giadheid, vooral: het glad zijn door
opvriezen, ijzeien Dcur do gladh/cd [ni.
van do wog] bin we te laoto kommen
Nbk), b/f sn/f ofgladd/gh/cd (vo)
gladiezen (Bu, Dhau, Nbk, Np, Obk, Ow)
zw. ww.; onoverg.; gladiosde, bet gladiesd
['glati:z] 1. ijzeien: hot vailon van onderkaelde regen zodat zich op wogen, bomon
etc. een ijsiaagje vormt Et kon wcl es
glad/ozon w/llen, vanao vend (Dhau), Et
bog/nt te glad/ozon (Np)
gladioul (Nbk, Op, fp) do; gladiolon; - tien
[g!ad?jo:oi] 1. tuingladiool Glad/olon bin
we] moo/c bloom on, mar b/f con bet/en
badde w/endgaon zo gauw kn/kkcn (Op)
gladjanus - gladjanus
gladmaeken (spar.) - gladrnaken: vlak,
plat makon, oak glanzond maken
gladmi'jen (Nbk) - giadmaaien
gladplokken (Nbk) zw. ww.; overg.;
plokte glad, hot gladplokt ['glatplolq]} 1.
door te plukkon glad makon, met name van
eon hooiborg waarvan men do uitstekondo
halmon, plukken haai wogtrekt
gladsehoeren (Dhau, Nbk) ['glatsku:çi] gladschuron Schoo/crs konnen de kl/nko
vrocgcr wel gladscbooron, zoveulo
kwammen d'r we] (Dhau)
gladstrieken (spar.) ['glatstrik} gladstrijken 't vuurgladstr/ekcn as over do
nag brandende kolen doen in do asbak van
de kachol, zadat men do volgendo morgen
nog vuur had, in bet bijzonder: eon kooltje
vuur in de daofot doen on dat dan
gladstrijkon (Obk, Ow)
gladweg (Nbk, b) bw. [glatwsx; aks.
wisselt] 1. gladweg Zion w/ef /5 him
gladweg do baos (b)
gladwrieven - gladwrijvon
glaesdoek (OS, Bu, Dho, Nw, Np, Op) do;
-on; -ion ['gle:zduk] 1. glasgordijn,vitrage
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glaezebakken - glaezewipper
Vrocgcr zedcn ac glaosdocken in p/ak van
gedienon (Db, Np), Ic hadden vrocger ok
glaosdocken in do g/aozcn wacgen (Ow),
Dc manluden hadden zo an ? roken west,
dat de glacsdoekcn woddon d'r zwat van

(Dfo) 2. zeemleer (Dhau)
glaezebakken (Dho, Diz, Np, Nt, Nw,
Obk, 01-NI, Op, Pe-Dbl, Ste, Sz) Oak
glazebakken ( Sz) zw. ww.; onoverg.;
glaezebakte, het glaezebakt ['gIe:zobakjj
/...a:...] 1. ijzelen (inzake onderkoelde
regen waardoor zich een ijslaagje vormt op
wegen, bomen etc. Nao con vostporiodo
begint 't vacke te glaezebakken (Op), Et
glaezobaictc mar aorij (01-NI) 2. rijpen
(Obk) Et kan vannaacbt wel es
glaozcbakkon of witvriczen (Obk)
glaezckaaste (Db, Dfo, Diz, El, Mun, Nbk,
Np, Nt, Obk, Op) Oak glaezenkaasze (bet.
1-3: Bdie, Bu, Db, Obk), glazekaste
(Spa), glazekast (Sz) de; -n; ..kassien
['gls:zaka:stW'gls:znk..., oak ...'k.../gla:... ]
1. glazenkast, kast vooral voor het bewaren
van servies, met veel glas in de deuren,
kast voor glaswerk 2. huis met veel
glaswerk, zodatje or gemakkelijk doorheen
kijkt, veel kunt zien Dat huus is ok con
glaczokaastc (Db), in ccii glaozcnkassion
zitten (Db), Wij wonen in con glazokast
leder kan en mag alles van ons weten (Sz)
3. bak waarin de glazenmaker stukken glas
droeg (Mun) Daor loup hij dan, mit Zion
glaezokaaste op 'e rogge en do stop varvo in
de buso! (Mun)
glaezekaastehuus (Ld) et; ...huzen [g]...]

1. huis met veel glaswerk en waaraan men
kan zien dat do bewoners veel geld hebben
glaezemaeker (Bdie, Ld, Ma, Nbk, Obk)
de; -s; -tien f'gle:zome:k1] 1. waterjuffer,
nI. libel (niet de bruine) (Ma) 2. grate,
bruine libel, dezelfde als de wrattobictor
(Bdie, Ld, Obk) 3, degene die beroepshalve ruiten vervangt of inzet (Ld, Nbk)
glaezcn Oak glazen (WH) bn.; attr.
[gIe:ziJ...a:...] 1. van glas con glaczcn
koppien (Nw), con glaczen stolp (Bdie),

koets: Dc bocron gungen vrocgcr mit ccii
glaczcn wacgcn naor karke (Op), D'r IS
mecnsken, die moe'n in eon glaezcn stölpe
gczegd van personen met wie men heel
voorzichtig moot omgaan, die men met
fluwelen handschaenen moat aanpakkcn
(Ste), Die bange is veur tocht moot in con
if/a ozon kassien (Db), in ccii gla ozen
kouwgien zitton zeer beschermd (moeten)

leven, zich afschermen of afgeschermd
warden van do buitenwereld (Nw), in eon
glaezon buus wonen in een glazen huisje
wonen (Np), (gezegd door iemand die wil
talon zien hoe open hij wel is) Wif wonen
in can glazen buus ieder mag van ons alles
weten en craver meepraten (Sz) 2. glazig,
in IIij kikt Jo mit van die glaezcn ogon an

(Nbk) * Wic in con glaezcn buus woont,
moot niot mit stiencn gooien wie in eon
glazen huisje woant, maet geen gekke
dingen doen, tekeergaan (Diz)
glaezendak (Nbk) - glazendak
glaezendeure (Nbk) - glazendeur
glaezenkaaste z. glaozekaasto
glaezenkaastehuus (Ld) et; ...huzen;
...husien [...'k...] 1. huis met veel glaswerk,
zadat je er gemakkelijk doorheen kijkt, er
veel in kunt zien
glaezenmacken (Dho, Sz) Oak glazen,naken (Sz) ['glc:za .../gla:zI ... ] - glazenmaken * (in grappig raadsel:) D'r gung
eon bok uut glaozcnmakon, kcnncn Jim dat
wel? [na antkenning] Dan bin Jim net 20
dom as do bok, want die kondc at ok niot

(Sz, Dho)
gisezewasken (Nbk, Obk) Oak glaezewassen (Nw),glazewassen (WH) zw. ww.;
anoverg.; glaezewaskte, het glaezewaskt
['gl€:z ...] I. hot wassen van do ramen
Ecrst ho'k glaze wass on on doe lick
droogscbuurd (Spa), AJ'glaezowaskcn mit
de raegoboio dan bruuk ic con panncgien
ofschao/tion om d'r wactor tcgon to klotsen

(Obk)
glaezewasker (Nbk, Np) do; -5; -lien
[gls:zowaskç] 1. glazenwasser, ni. mode(zelfst.) Do branewienkoemo, dat is eon worker van eon glazenwasserij (Nbk) 2. in
g/aezenc, now? (Nbk), glaozen douren Da's con aorigo glaozewaskcr eon flinke
(Obk), (oak aaneen, z. glaczckaaste) eon regenbui (Np)
glaczcn kaasto kast met glazen deuren, glaezewassen z. glaozewasken
voor servies (Nbk), oak van eon gebouw glaczewasser (Wol) do; -s; -tien
met veel glaswerk (Nw), eon glaczcn ['g...was} 1. langpaatmug
wercldbol (Mun), con glaczen Waog en glaezewipper (Dho, Ma, Ste) do; -s; -tien
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glaezig - glashelder
{'g1e:zowip] 1. soort tot met tamelijk plat
bovenstuk en rechte, smalle poot (die
nogal eens - door met de zweep te slaan tegen een mit kwam)
glaezig Ookglazig (WH) In., bw.; -er, -st
['gIc:zax/...a:...] 1. glazig glaezig (uut tie
ogen) kieken, Th) kikt zo glaezig toe, bij
bet zeker wat rie/celik draank had ofhiji is
met lekker (Np, Nbk), Die vent die keek
mij zo glaezig an (Mun), Dc eerpels keken
go glaezig toe doorschijnend en glad (Ma),
bin glaezig, ze bin rn/n (Nbk, Np), Nije
eeqiels die kim soms zo glaezig wezen, ze
nemen niet vale vet (Obk)
glas et; glaezen, ook glazen (WH);
glassien [glas] 1. glas, soms ook gezegd
van soortgelijk materiaal glas in lood,
gekleurd glas (Nbk), 1k Paste c/cur een
stok glas (Ld), Mit een stok glas kuj' et
hoolt mooi gladmaeken (Obk), D'r lag glas
op 'e weg stukken glas (Wol), Die her in 't
glas trapt in een stuk glas (Dho), We
snieden een stokkien van dat glas ofrnit de
glassnieder (El), We hebben een boel glas
in buus we hebben veel ramen (en evt.
glazen deuren e.d.) (El), We bebben rnooi
glas in c/c veurdeure kregen (Pe-Dbl), zo
had as glas (Dhau, Nt, Obk, Op): 't Is go
had as glas (Op), Die is zo had as glas

(Obk), zo he/der as glas (verspr.): 't
Waeter is zo he/der as glas (Obk), 'k Bin
zo be/c/eras glas (Nbk), 't Is me zo be/der
as glas (Nbk), De locht is... (Obk) 2.
voorwerp van glas, bijv. vensterruit (en bij
uitbreiding: het raamwerk als geheel),
lampeglas, glas van een horloge, van een
bril e.d 1k heb nije glaczen in de bruit
kregen (01-NI), 't Glas van mien borloge
zit een baste in (Nbk), 't Glas van de
spiegel is ok aorig smerig (Nbk), De
b/oem en [ijsbloemen] zatten op 't glas
(Ld), staon op 't glas (Spa), D'r rnoet een
nijglas in get wodden (Dho, Nbk), Et glas
was d'r out sneden en ston tegen de more
an
). J kiopte an 't glas (b, j),
Tegen woordig baelen ze tie grote glaezen
d'r weer out on ze zetten d'r weer kleine
ruties in (Db), de g/aezen begriem en
smerig maken (Nbk, b), It zitte letter
aachter It glas (Wol), De kiender zatten
veur '1 glas to kieken (Op), Kick es deur et
glas (Ste), tot 't glas uutkickcn (Ma), Dan
hewwe die smeerlapperie terneensen met

year tie glaezen liggen (b), D'r kwammen
weer gedienegies veur de glaezen en al/es
begon d'r zo gaacbies an weer buselik out
te zien ). Die zit aachter It glas is
prostituée (Dho), ook: die persoon komt
nooit buiten (Obk), glaezen ingooien (Ma,
Nbk), Die her deg/aezen ingooidhij heeft
het bedorven (Nw), jezels c/c g/aezen
ingooien (Dho, Db, Nbk, Np), Daor hej't
gegooi in de g/aezen (Dho, Nbk, b) 3.
glazen beker, roemer etc. Ikknoffelde [Iiet
vallen en brak daarmee] gister mit
ofwasscnnog eeng/as(0l-NI), Wckregcn
wat in 'tg/as (Ld), Doe me mar wat in een
glassien (Nw), een goed glas drinken (Sz),
Hij kreeg nog con glas vol U) cen glas
waeter (Nbk), Zak oons even een glassien
drinken hae/en 7(v), te diepe in et glassien
keken hebben (Db, Nbk, Obk), zo ook te
diepe in It glas kieken (Ow, Spa), een
glassien tevule op hebben (Np, Nbk) *
G/assien op. /aotje nec/en (Db)
glas-in-lood-raem (spot.) - glas- in- loodraam
glasachtig (Nbk) In.; -er, -st f'g... J 1.
glasachtig
glasaol (verspr.) ['glaso:al] - glasaal
glasbak (spot.) - glasbak
glasblaozen (1) - glasbiazen
glasblaozer (I) - glasblazer
glasblauzeri'je (1) [...'r...; z. -i'jeJ - glasblazerij
glascontainer (spor.) - glascontainer
glasdichte (Nbk, Op) [aks. wisselt] 1.
glasdicht (Op) 2. zeer dicht, zonder naden
of kieren (Nbk)
glasdraod (1) et ['glazdrn:ot] 1. draad van
glas
glasfebriek (spot.) - glasfabriek
glasgerinkel (b) et [glasxonk] 1. het
gerinkel van glas En mit et neudile
g/asgerinkel on een baantien vol sniy
roege/de een bloempot van de
vecnsterbaan/c, tie kaemer in (b)

glasgoed (Dho) et ['xlasxut] 1. glasservies
e.d.
glashad (Nbk) bn. [aks. wisselt] 1.
glashard (fig.)
glashelder (Bdie, Dfo, Dho, Nbk, Np) In.,
bw. [aks. wisselt] 1. glashelder, ni.
uitermate schoon, helder, vaak: en
daardoor heel doorzichtig (00k fig.) Aj'dat
even schonemaeken is 't weer glashelder
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glasjee - glee
(Dfo), A 'A- et snappe? Et is me glasbolder
(Nbk), Hij bet or eons glashelder uutstokt
(Nbk), 'A- Zie 'in flog glashelder vow me
(Np)
glasjee (Nbk) de; -s [gla'sjt:] 1.
glacéhandschoen Waor he'k mien giasjees
now dan tech laoten? (Nbk)
glaskezien (Dfo) et; -en; -egien ['glas
kosin] 1. glaskozijn
glaskiste (Nw) de; -n; ...kissien ['g...] 1.
glaskist: bak waarin de glazenmaker
stukken glas droeg en andere benodigdheden Do schilder had do glaskiste op 'e
rogge; daor zat eon vaklcien onderan, mit
do stopvarve, do glaspennegics, et ha em ortiexi on zo war bonne (Nw)
glasoge (Dho, Obk, Ow, Pe-Dbl, Sz) et;
-n; ...ogien ['glaso:go] 1. glasoog Bi
sommie peon/en komt eon glasoge vow;
d'r wodde we] zegd oat daor war in zat
(Obk), As eon peerd eon glasoge hot, is d'r
eon droeve [aanhangsel van de iris] verzalct
(Sz), Eon peord mit een glasoge wodt niot
gauw kocht, mar 't is gion gobrok (Ow),
Eon poord mit eon glasoge is minder weord
(Pe-Dbl)
glaspepier (Bdie, El, Nbk, Np, Sz) ['g. .] glaspapier, nI. doorzichtige stof, zoals
cellofaan, voor verpakking van zuurtjes,
sigaren enz. (Bdie, El, Nbk, Np), ook wel
glasachtig gekleurd papier (Nbk), ook:
schuurpapier van de meest fijne struktuur
(Sz)
glasplaat z. glasplaotc
glasplaete (Nbk) Oak glasplaat (Spa) de;
-n; ...plaetien [ g... ] I. glasplaat
glasrute (Bdie, Mun) - glasruit
glassehade z. g/asschaode
glassehaede (Nbk) Oak giasschude (Spa)
de ['g...] 1. glasschade
glasseharve (Ste) Oak glasacizerve (Spa)
de; -n; ..seharfien ['g...] 1. glasscherf
glasscherve z. g/asscbarve
glasservies (Db, El, Nbk) - glasservies
glassien (verspr.) ['glasin] - drinkglaasje,
de inhoud van een drinkglaasje eon
glassien wion, eon glassien jeno vet, Hi)
bet war to diepe in or glassien keken hij
heeft wat teveel gedronken (Nbk, Nw)
glassnieder (El) ['glasnid1] - glassnijder
glastegel (Nbk) - glastegel
glastikker (Ste) de; -s; -tien ['glasttk] I.
instrumentje van een stuk stopverf met

speld en draad met aan bet uiteinde bijv.
een knoop; daarmee ketste men stiekem
tegen ramen raempienkitsen mit eon
glastikker (Sic)
glasverzekering (spor.) - glasverzekering
glaswaand (Nbk) - glaswand
glaswaark z. glaswark
glaswark (verspr. OS, Diz, Dho, Np, Op)
Oak glaswaark (Bdie), glaswerk (WH) et
['glas...] 1. glaswerk (vooral gezegd van
drinkglaasjes (Obk)) glaswark opvrioven
(Ma)
glaswerk z. glaswark
glaswol z. glaswolle
glaswolle (Dho, Obk) Ookglaswol (Dhau)
- glaswol
glaszetten (Nw) onbep. w. ['x1as€ti] 1.
inzetten van glazen
glaszetter (Nw) de; -5; -tien ['xlasetr] I.
ambachtsman die glazen inzet
glaszuver (Dho) [aks. wisselt] - glaszuiver
glazebakken z. glaezobalcken
glazekast z. glaezokaaste
glazekaste z. g/aezokaaste
glazen z. glaezon
glazenmaken z. glaezenmaeken
glazewassen z, glaezewasken
glazig z. glaezig
glazuur (Nbk) Oak glezuur (Ld) et
[gla'sy:ar/glo... ] 1. glazuur 2. op glazuur
gelijkende laag (Ld), in Et glezuur van do
oranjekoeke was glimzute (Ld)
glazuurlaoge (I) - glazuurlaag
glil. - alkorting van gulden
glede z. gleet
gleden (Dmi, Dfo) zw. ww.; onoverg.;
gleedde, her gleed ['g1udi] 1. slijten,
gleeen gaan vertonen (Dmi) Die stofg/eedt
met zo gauw (Dmi)
glee (OS, verspr. WS, n) Oak gleed (Ma,
Np) de [gh:(t)] 1. in op glee kommen
(OS, Pe-Db1) op gang komen, ook met het
work, van het werk zelf, van schaatsen As
I
t morgens zo lange duuster is, kuj'niet zo
best op glee kommen (Obk), 1k moet
morgens eerst op glee kommen (Dhau),
ook op 'e glee kommen (Db, 01-NI), an
gleed kommen (Ma), op glee wezen
(verspr. OS, Sz): Die is good op glee hij
glijdt goed, nI. op het ijs (Nbk), 't
Woordeboekwark is mooi op glee (Ow),
ook op gleed wezen (Np): Hiy is mooi op
I
leed (Np) 2. bruine kiekendief (Bdie,
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gleed - gleuve
Mun, Nt, Spa, Sz), kiekendief (n) It Is net
eon glee gezegd van can kwaadaardige
vrouw (Nt) 3. kwaadaardige vrouw (Spa)
Da's can ouwo glee (Spa) 4. z. gloot
gleed z. gleot, glee
gleensteren Ook glinsteren (Spa, Sz) zw.
ww.; onoverg.; gleensterde, het gieensterd
['gIiknstpJ'glin...] 1. glinsteren: op bep.
wijze Iicht uitstraien Etstientiengleenstert
in do ring (Wol), A 'k dan in mien
ledokaan lien op 'o zoolder zo dour ot
dakrs em kook, zag 1k do ploeg nog
gleonsteren an do locht (j), Op eon aovond
zag 1k glim worms bij eon boom, 't
ondoraendo van do boom ston belomaole to
giconsteron (01-Ni), D'r gleenstorden
traonties in hour ogen (Db), Kattoogen kun
bij aovond zo schaip gloenstoren (Obk),
Do zunne gloenstort in do raemon (Diz),
De rioni op do born on gloenstort in do
zunno (Np), 't Is zo glad, et gleenstort d'r
over (Op), AJ' tegon do zunno unkiokon,
gleonstert alIas (Op), Et gleenstert dat et
zowat doot (Sz) 2. een stark gevoel
uitdrukken, van ogen (Nbk) Do ogen
gloensterdon him (Nbk)
gleensterend bn. ['gii:stiit] 1. van jets dat
op glinsterende wijze licht afgeeft
gloonsteronde kraalties (Dfo)
gleenstertien (Db, Dho, Dfo, El, Ld, Mun,
01-NI) et; gleensterties ['giT:stçtin] 1. een
klein beetje licht D'r kwam eon gloenstortion loch I aacbter do godien on wog
(Db), D'r kornt nog krok eon gloonstortion
dour 't godien (Dho), eon gloonstortien
zunno (Ld, 01-NI) 2. een heel klein beetje,
eon sehijntje, van een waarneming of
gevoel (Db, El) 1k bob d'r mar eon
gloonstortion van zion, doe do optocht
langos kwam (El), een gloonstortion golok
bobbon (Db)
gleerhende (Ow) [gh:orbcndo], in eon
gloorbondoeen vieze smeerboel (Ow): Et is
bi5 die rnoonskon in buus eon gloorbondo
(Ow)
gleerboel (Ow) de f'glt:orbul} 1. glibberige
bedoening, van slijkachtige, doorweekte
grond In dojistor[afgesloten melkplaats in
de weiJ is 't &19 It haast eon gloorbool (Ow)
gleet (OS, verspr. WS) Ook gleed (Bdie,
Nbk), glee (Bu, Nbk, Wol), glede (Mun),
glete (Nbk) de; gleten, ook gleden (Bdie,
Mun, Nbk), glenen (Bu, Wol); gletien

[glut/.....glt:do/...to] 1. glee: bijna doorgesleten pIck in stof (van kieding) Vour
boide kniyen bet diojongo eon gloot (Obk),
W zion ni5o brook zat nao drie keer
dregon al eon gloot in (Db), Die brook was
zo vorsleton, ot weron allomaol gleties
(Ld), D'r zitton gloten in do godionon
(Nw), Dat ding kzzj' we] votgooion, d'r
kornmon allornaol gloton in (Nw) 2. seheur
in kleding (Db, Dhau, Np, Op) 3. in (Nbk)
Hij bet et weer aorig op 'e gleed is wear
beter, heeft z'n zaakjes mooi aan de gang
(Nbk)
gleetplak (Np) de; -ken; ...plakkien
['gli:tplak] 1. slijtplek in kledingstofD'rzit
eon bosto glootplaic in die brook (Np)
gleier (fp: Nt) g. lidw.? ['gIcj1?] 1.
hennegras
gleren (Ow) zw. ww.; onoverg.; gleerde,
hat gleerd ['glt:aci} 1. glanzend en glad
zijn van viezigheid, vuiligheid Do
buusdook gleorde d'r over (Ow) 2. op
glibberige wijze glijden As i5 mit klaoro
cement over do muro gleron, krieg i/ him
mooi glad (Ow), Mi] vungors die glimmon
van It vet kuj'lokkorgloron (Ow)
glete z. gloet
gletsjer - gletsjer
gleuf z. gleuve
gleufhoed (Np, Ste. Sz) ['glA:f...] - gleufhoed, deukhoed
gleupe (El, Ma) de; -n; gleupien ['gL&:pa]
1. scharnierblad bevestigd op een laandhokko, d.i. een groot hek op dam, inrit van
een weiland, erf of zandweg
gleuve Ook gleuf (Db, Ld, Spa) de; -n;
gleufien ['glA:w€, ...vo/glA:fJ 1. gleuf, ni.
sleuf (gegraven), kloof, scheur c.d.
anderszins ontstaan Die arboidors maokten
oorst eon gleuve veurdat zo do kabol d'r in
logdon (Bu), Pas op, stap niet in die gleuve
(Nt), con gleuve grovon (verspr.) 2. spleet
in hout (daarin gemaakt of anderszins
ontstaan), in de kop van een schroef,
spleetvormige opening in spaarpot, in een
brievenbus, in een buitendeur als
brievenbus e.d. do gleuve van do
briovobusse (Bdie), M- zit eon bostogleuvo
tusson die plaankon (Mun), eon gleuve in
do voonsterbaank (Wol), D'r zat eon besto
gleuve in do schutting (Wol), Do
timmorman mag we] es koomen, want do
gleuve in do vloore wodt nog groter (Sz),
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gleuvegraven - gliederig
In datpottien zit can gleuflen (Nw) 3. snee
(OP)
gleuvegraven z. gleuvegrovon
gleuvegreven (Diz, Ld) Ook gleuvegraven
(Spa) onbep. w. ['g...] 1. het graven van
gleuven 't Gasbedrief was an ?
glouvegrovon (Ld)
gleve (Dfo, Dhau) Ook glieve (Ow) de; -n;
glefien ['glt:wa, ...vo/... i: ...] 1. reet, spleet
JiIy cons boven op 'e zooIder zit eon grote
glove (Dhau)
glezuur z. glazaur
gli'j (Nbk, Obk, bo: Nw, Bu) bn.; -er, -st
[gUi (Obk), glcj (Nbk, bo)] 1. glad,
glibberig en vet (Obk) Die bonon staon
mij tcgen, ze bin guy van It vet (Obk), Die
vent is zo g/ij om do top (Nbk) 2.
doorschijnend (van huid no verwonding,
vurig: van wond (?)) (bo: Nw, Bu)
gli'jzute (Dfo, Mun, Nbk, Nw, Obk) Ook
gli'Jzuui:e (Dfo, Nbk, Obk) bn. [gui...,
ook ...cj... (Obk, Nbk)/... ] 1. in hoge mate
zoet
gli'jzuuite Z. gli'jzuto
glibberen zw. ww.; onoverg.; glibberde, is
glibberd [gltbçn] 1. voortdurend uitglijdend voortgaan We glibberen al/c kaainten
op in de modder (El), Et was d'r zo
glociende glad, we dedon niet aanders as
glibberen (Mun), Aachtor meteor weren zo
et /1ofdioldon over glibbord (v), Hi/
glibbordo van do wegnl. met een voertuig
(Nbk) 2. glijdend voortsehuiven (van
glibberig jets) Ki/ckorrit tan jo dour do
banon glibberen (Op)
glibberig bn.; -er, -st ['gltbox, ...borax]
1. glibberig It Is 20 glibberig, /7 kim Ft
haost niet beotholen (Dhau), Aj' kikkorrit
in con pottion doden, was ? een glibberio
gricmeri5e (Obk), Eon aol boo/ic niet, die
is zo glibber/g (Obk)
glidder (Db, Dho) Ook gliedertien (NQ
de; -s; -tien [ghdç/'glidtin] 1. (vaak
verkL) vet en glad stukje van bet vlees dot
men eet Mag it die morgpupe wit die
glidder d'r in? (Dho)
glidderig z. glistcr/g
gliebaene z. gliodcbaene
gliebane z. gliedobacne
glieberen (Np) zw. ww.; onoverg.;
glieberde, het glieberd ['glibp] 1. knoeien,
morsen, met name van het eten Ic woc'n
flint 20 glieboren (Np)

gliedbaene z. gliedebaenc
gliedebaene (Dho, Np, Obk, 01-NI, ZW)
Ook giiebaene (OS, Bu, Diz, Nt, Op), gEedepth aene (Nw), gliebane (WH), glierebaene (Wol), gliedbaene (Mun, Sz) ['gli
(do).....glidz... / ... ..gli:oro.....glidb...1 1.
glijbaan in een speeltuin, ook van sneeuw
en ijs of op het ijs In do snij Icuf eon
mooio gliedebacne macken, van sni5 on Yes
(Ste), Mit zoc'n gliebaono bij seboele zat
10 op 'e lone klompe (do kappe twain
veuruut), on do ore bul in an; do vocte
zonder klompe legd' ie over ? aandere bien
on twie trokkon Jo, elk M eon baand
(Nbk)
glieden st. ww.; onoverg.; is/het gleden
['glidi] 1. glijdend gaan Zoglodon do wcg
out, zo glad was ? (Ma), Hij glidt d'r
zomar henno (Nbk), We glieden uut do
bochte! (Spa), 't Pad was zo glad, we
gleden zomar van Ft ione aende naor It
aandere (Sz) 2. large stukken glijdend
afleggen, sullen, voortschuiven, meestal
met een zijwaartse beweging en na een
aanloop, ook op een speeiaal gemaakt
glijbaantje in de sneeuw of op het ijs As et
wat wintort on et ios tan baost ho/en,
beginnen do kiendor al gauw to glieden
(Dfo), As d'r sniy ligt, kun do kiendor
gliodon (Op), Do kionder bebbon eon wool
baontien om to glieden (Ow), vandaar 't
Gliodon kwam vrooger aorig op 'o klompon
an (Obk) 3. naar beneden glijden, glijdend
vallen Do maantel gleod van do kapstok
Nbk), Et koppien glood me zo out do
hanon (Nw), Laot Jo mar glieden! naar
geneden glijden (Nbk), H/7 lout de conten
in do buso glieden (Nbk), Do kraanto is
him out do hanen gleden (Nbk), Doe ze
nog even anbotten, glee et ta/f van do toe
(Op) 4. glijdend onderuitgaan (Dho) 't Is
vorrokto glad, pas op daj' niot glieden
(Dho) 5. van z'n plaats glijden (Nbk, Np)
Doe zo your do zoyculsto koer over do
plaankon dinderd was, begonnon die to
glieden (v), Jo moe'n do loddor borer
daelozctton, douk bogint MY nog to glieden
(Nbk)
gliedeplaanke (n) Ook giiedersplaanke
(n) de; -n [glido... / ... ds... ] 1. plank in
ouderwetse w.e. waarover de uitwerpselen
weggledcn
gliederig (Mun, 01-NI) bn.; -er, -st
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gliedersbaene - glimzutc
['ghdpx, ...dorox] 1. glad en glibberig War
bad 1k eon gliedcrig stokkien vieis (01-NI),
Dat laand dat bi do winter onder waeter
kwam daor gruide et biauwgrös, dat was
glad giiederi bui (01-Ni)
gliedersbaene z. gliedebaene
gliedersplaanke z. gliedepiaanke
gliedertien z. glidder
gliemen (Mun, Spa, Sz) zw. ww.;
onoverg.; giiemde, het gliemd ['glirp:] 1.
flikflooien, siijmen Zie ston zo bij die
vent to gllemen! (Mun, Sz)
glierderig bn.; -or, -st ['gii:ardorox,
...dç...] 1. glibberig 't Is me daor eon
glierderije boei, hour (Mun)
glierebaene z. giiedes5aene
glieren (Diz, Nbk, Nw, Obk, Woi) zw.
ww.; onoverg; giierde, is/hot giierd
['gIi:o] 1. met Lange uithalen glijden,
vaak ais spelietje gedaan op het ijs of in de
sneeuw Vroeger op 't scboeieploin koj' zo
mooi van do hoogte ofglieren (Obk), over
et los glieren (Diz), De kiender bin mooi
op 'e snij an 't glieren (Nw), Zuwwe even
benne te gileren? (Nw)
glierken (Nbk, Obk) zw. ww.; onoverg.;
giierkte, hot/is giierkt ['g1i:ark, 'glirk] 1.
met kleine uithaien glijden, vaak speienderwijs Ze bin an It glierken spelend
heen en weer glijden op het ijs, de sneouw
(Nbk), Do veurhaemer gherkte him uut do
haand, hij kreeg weer eon toeval (j)
gliesteren (Db) Ookglis:eren (n) zw. ww.,
onoverg.; gliesterde, is giiesterd ['glistpi
/...i...] 1. door gladheid zich voortdurend
bijna uitgiijdend voortbewegen Die gliestert over de weg (Db)
gliesterig z. glisterij
glieuwken z. giuwen
glieve Z. gieve
glimhoolt (Ow) et ['gltmho:lt] 1. hout dat
glimt door hot effekt van glimwormpjes
D'r zat ghmhooh' in de stobben (Ow)
glimken z. glimmen IT
glimlach (1) - glimlach
glimlachen (in OS vaak als Ned. ervaren)
zw. ww.; onoverg.; ghmlachte, hot
giimlacht 1. glimlachen
glimmen I zw. ww.; onoverg.; het
glommon [glirp:] 1. glimmend biinkon Et
is d'r zo schone, et glimt je tegen (Np),
Higiimt van smente (Diz), De schoonen
glimmen d'r over (Bu, Dho, Wol), Do

pannen glimmen in de zunne (El), Thy
giimt as eon peerdekeutel in do
ma on es chien van menson, voorai van
voorwerpen, bijv. van een auto die men net
in do was heeft gezet (verspr.), ook ...as
eon bonnekeutel.. (Obk), 't Ghtht as eon
spiegel (Dfo, Dho, Dhau, Nw, Ste), ...as
pariemoer (Ste), glimmen as eon okkei
(verspr.): Vroeger moss en we aided
kachelpoetsen, tot biy glom as eon ekkei
(Nw), Higiimt as eon votpanne (Np), ...as
do maone (Mun), ...as een keutei in do
maonescbien (Np) 2. glimmen van plezier
(Op, b) We zaggen de kiender glimmen
van piezier (Op), Do Jaeger ghmde! Et
schot was raek! (b) 3 glinsteren (Nbk), in
Zion ogies glommen van piezier (Nbk) 4.
gloeien (Obk) Giimwormpies glimmen in
et donker (Obk)
glimmen II (Ma, Nbk, Ow, b) Ook
glimken (Nbk, Np, Obk, 01-Ni, b) zw.
ww.; onoverg.; glimde, hot glimd
['glup:/...k] 1. kort glimlachen, fijntjes
glimlachen Higlimktezo vriendeijk tegen
mi (Obk, 01-NI), Higlimde war (Nbk),
Hi7 giimkte d'rmar wat omme (Np), ThJ
kan gemien glimmen! (Ma), Weer glimde
hij en zo gong hij benne overleed hij (b),
En doe hi) do ooide man zag giimde hij
effen (b), De baron beg on veremp old to
glimken (b)
glimmend - glimmend
glimp do; -en; -ien [glimp] 1. flits, zeer
onvoiledig beeld, een zeer goring en met
scherp deel van hetgeen er was to horen
We hebbon d'i- al een glimp van zion, mar
doe was 't weer vot (Nbk), It zag 'in nog
mit eon glimp (Dho), We konnen d'r nog
net een glimp van opvangen (Bu, Dho, Np,
Op, Pe-DbI, Ste, Woi)
glimpien (Db, Dfo, Ld) et; glimpies
['glimpin] 1. kieinoglimlach D'rkon glen
glimpien ofgozegd bijv. van eon kind (Ld,
Dfo), Thy had een glimpien op It gezicht
(Db)
glimworm (WS, verspr. OS) Ook gEmwurm (Spa) do; -s; -pien ['g...] - gumworm
gliniwurm Z. glum worm
glimzute (OS, Bu, Np, Nw) Ook glimzuuite (Dfo, Nbk, Obk) bn.; pred. [...'s...]
1. heel erg zoet Et glezuur van de
oranjekoeke was glimzute (Ld), De koffie
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glimzuuite - gloep
was glimzute (Ma), As 't glimzuto is, dan
is at 'zute bizute'(Nw)
glimzuuite z. gJimzuto
glinsteren z. gleensteren
glippen (Dho, Nbk, 1) zw. ww.; onoverg.;
glipte, is glipt ['ghpqi} 1. glippend
voortgaan, naar binnen gaan D'r stonnen
een hiolobool moonsken bij do kassa, en
hij glioto d'rgauw even tussondour (Nbk),
Hi7 glijotc d'i- stiekem in (Nbk) 2.
ontglippen, laten wegschieten Et bottion
vul stokkend, at gloto him uut do haven
(Nbk), wat gl4'pon laoton (Nbk), Th3 leut
do slango glijopen (1) 3. uitglijden,
glibberen (Dho)
glipse (Bdie, Bu, Dfo, El, Ld, Nbk, Np,
Obk, Op, Ow, Ste) de; -n; glipsien
['glipso] 1. snee, spleetwonde Hij her con
bide glioso in do haand (Ste), -over do
baand(El), ...00n malleglioso in do haand,
111J kroog eon boste ghoso in do vingor mit
zion mes (Op)
glissen (Nt) onbep. w. ['ghsçt] 1. uitglijden
We kwammon vanmorgon nog to glisson,
et bad eon botien view-en (Nt)
glisserig z. glistorig
glisteren z. gliesteron
glisterig (verspr. WS, Obk, b) Ook gutsterig (OS, Nw), glisserig (DhQ, Mun,
01-NI, Spa, Sz, k: Ste), glidderig (Op) bn.
['glistox/ ...i ... .. gltspx, ...sorox/'gltdpx] I.
(enigszins) glad, glibberig, van straat,
steep etc., door vriezen glad geworden 't
Was war gliosten, et straotion (Nbk)
glistertien (Np, Nw) et; glisterties
['gltstçtin] 1. een heel klein beetje van jets
(Np) Wij krogen eon klein glistertion sukor
in do thee (Np) 2. een klein versleten
plekje in stof (Nw) D'rzit oon glistertien in
(Nw)
gloede z. grooto
gloedni'j (Nbk) bn. [aks. wisselt] 1.
helemaal nieuw Oonze Klaos doe 'kmaendagmorgon eon gloedniy broekion an (Nbk)
gloeidraod (Nbk) - gloeidraad
gloeien Oak gluuien (Db, Dhau, Mun,
Nbk, Spa, Ow, Wol), giujjen (Dm1, Nbk,
Obk, Op), gluien (Dhau, Diz, Nt, 01-NI,
Pe-Dbl) zw. ww.; onoverg.; gloeide, het
gloeid ['g1uj/...y:j ... / ...Aj... ... rj ... ] 1. Iicht
uitstralen door het gloeiend zijn 2. zeer
warm zijn, ook: een brandend of tintelend
gevoel geven, bijv. als gevoig juist van

felle kou 't Glujt d'r over (Nbk), De
wangen gluuien mi (Dhau), ...gluuien mij
d'r over (Wol), Aj' good koorts hebben,
gluuionje wangen d'r over (Db), Wat is at
vanaovond gloeiondo kook!, do haven
glooion me d'r over (El), Do oren gluien
miian dokop(Pe-Dbl), Mien gezicbt katz
seins zo gluuien van do hadde wiend
(Mun) 3. branden zonder vlam Do koolties
vuur gluuion nog wat (Nt), Do kachel ligt
mooi to gloeien (Spa)
gloeiend I Ook gluuiend (Obk) bn.
['g1ujit/....yj...J 1. zodanig verhit dat het
gloeit, licht uitstraalt 2. gloeiend beet
Daenk d'r omme, die soep is gloeiend
(Nbk), in do glociondo zunne in het felle,
zeer bete zonlicht (Nbk), een glooiondo
hitte (Nbk)
gloeiend II (El, Ld, Mun, Nbk) bw. 1. in
sterke mate Wat is et vanaovond glooiende
koold, do haven gloeien me d'r over (El),
Do koufie was gloeiend hiete (Ld), It Was
d'r wel zo gloeionde glad, oat we deden
niot aanders as glibboron, go woon lop on
was d'r niot bij (Mun), Dan bin we d'r
gloeiend big! (Np), als bepaling bij vloek:
We] gloeiend, glooiond godvet.. (Nbk)
gloeierig (Nw, Pe-Dbl) ['glujçox, ...jarox]
- gloeierig Wo bin glooierigom 'theufd
gloeilaampe (spor.) - gloeilamp
gloep Oak gloepe (bet 2: Np, Obk, bet. 3:
Np) de; -en ['glup(o)] 1. tocht, wind van
een sterke zuigende kracht Doe do deuro
dicbto, want daor komt zoo'n roro gloep
wog (Obk), As do douro op do kior staot,
komt d'r con gloep koolde binnon (Db), op
'e gloep staon op de tocht staan, op een
plaats staan waar de wind in hevige mate
langs trekt (verspr.): Jo staon daorkrek op
'o gloep (Nbk), Wij stonnon aorjg op 'o
gloop bij de busbalte (Db), Die boompies
kommon niot an do gang, die staon percies
op 'o gloep (Dho), in de gloep staon id.
(Dfo, Dhau, Nbk, Obk): Hij ston krck in
do gloop van do wiond, mar now is hi in
do /ito gaon (Dfo), op 'o gloop zitton op
een plaats zitten waar het tocht, waar het
sterk doorheen waait (Db, Dho, Ma, Wol),
out do gloop van de plaats waar het tocht
(Dhau, 01-NI, Ow) Jk gao oven uut do
gloop wog, 't is mi bier to koold (Dhau),
Jongion, komt toch uut do gloop vandaon
(01-NI), Wogaon oven uut dc gloep staon
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gloepe - gloeperd
(Obk) 2. kier, deuropening, vooral: de
ruimte direkt achter de deuropening van de
kelder waarin men proviand bewaart, nI.
met één of meet kleine schappen links
en/of rechts (Np, Obk, Op, Ow) Do
zooltpot staot in do gloepe op et urn in do
kelder d.i. net om de hock achter de
deuropening (Obk), Rek me datpannegien
even an, et staot in do gloepe (Np), op 'e
gloep staon op een k ier staan (Op, Ow):
Hi] lout do deure vaeke op 'e gloep staon
(Op), Do deure staot op 'e gloep (Ow), 1k
ston in do gloop en doe kon ik him nog
b-ok zien om bet hoekje, in, achter een
kleine opening (Np) 3. heimelijke bedoeling, in uut do gloep stiekem, onopgemerkt, heimelijk (Db, Dfo, Ma, Np, Obk,
Spa, b): Die stille kroegies van vroeger,
daor gong uut do gloep nog wel es lone
henna (Obk), Diejonge kwam out do gloep
weg dekiassein(Db), ...het out de gloep
eon kookion pakt (Np), op do gloep staon
(Dfo, Dho, Np, Nt, Obk) heimelijk,
stiekem (ook spiedend): Ze stonnen daor
op 'a gloep mar ik had ze we] zion (Dho),
As d'r vrooger eon jong ste/legion aargens
in eon stookhutte zat to vri]en mocbten
bepaoldejongen uut de baurt web graog as
op do gloep staon (Obk), to gloep stiekem
(p) 4. gaande beweging, in in do gloep
bezig zijnd met lets anders, uit de loop
weg, zo af en toe (Np): We hebben
vanaovend in do gloep nog even wat daon
(Np), ook uut do gloep Id. (Db, Obk, Spa,
b): Do kraanteman kan uut do gloep nog
web wat reken ties van do iesciub beuren
(Obk), out do gloep weg et eten koken
(Db), Dat is aorig out degboop gaon (Spa),
uut do gloep te hooi en te gras (b)
gloepe z. gloep
gloepen (verspr.) zw. ww.; onoverg.;
gloepte, het (bet. 1, 4)/is (bet. 2, 3) gloept
['gluprp] 1. stiekem ergens naar kijken,
vaak achter iets vandaan, anderen met
korte kijkende bewegingen bespieden
(verspr-) om 't hoekien gboepen (El, Spa,
Ma), AL. kon vroeger zo onder do pette
weg gboopen (Obk), Do buurvrouw staot
a/tied achter et gedien tegboepen (Sz), Hij
staot daor mar to gboepen de hieltiod
(Nbk), H;] gboepte even in huus, doe bij
veur at raom langes loop (Nw), Hi] gloepte
d'r a/tied even in (Nbk), Die jonge mag 's

aovons graeg In] de ra em en staon te
gboepen (Op), even (mit 'n bilk) naor
binnen gboepen (Dhau, Nw), Hi] staot
aitied mar to gboepen en to boron (Nt),
Daor staot hi] ok weer tegboepon (Spa) 2.
sluipen, er stiekem vandoor gaan, langs
gaan, binnenkomen (El, Mun, Nbk, Np,
Nw, Obk) d'r out springon of d'r banges
gboepen (Mun), Ongemaarkt gboopen ze in
buus (Np), 1k gboopte even naor binnon
(Nw), Pas op do zegouners, ze kim d'r
zomar ingboopen (Obk), Hi] gboepto d'r
stiekem tussenuut (Nw, El), .. .(tussen)deur
(Nbk), Do katte gboept d'r zo hanthg dour
overal tussendoor naar binnen (Nbk) 3. net
even te voorsehijn komen (bo: Nw) 't
Kwam d'r even uut gboepen (Nw) 4.
floepen, van wind De wiend gboept net om
de boeko van 't huus (Diz)
gloepend (Dfo, Dhau, b) bw., bn.; attr.
[gluprpt] 1. in sterke mate 't Is eon
gboeponde dougniot (Dfo), eon gboependo
bongor (b), Hi] is gboependgemien (Dhau)
gloepend(e) Ook gloep ens (verspr.),
gloepense (Sz) bw. ['gluptJ ...ipdo
Pglupxps(o)] 1. enorm, in sterke mate Da's
gloepons mooi! (Nw, Spa), Die jonge is
gboepens ondeugond (Diz, El), Et doe me
gboeponde zoor (Mun, 01-Ni, Wol), Hi]
was gboependkwaod(Nbk), 'kHeb me web
zo gboepenso zeer daon (Sz), 1k had
gboopens piene an mien zwöllendo doem
(Pe-Dbl), 't Is gboepond(o) kooid,
... gboep ens koold (verspr.), 'k Heb et
hontion gboepond othlaft, want ik woddo
opstornaot! (b), 't Spect mi] toch zo
gboepend (b) 2. zonder dat iemand het
merkt (Dho) Wat is hi] toch weergboopons
to warkgaon (Dho)
gloependeweg (Ste) bw. [glupqidawex;
aks. wisselt] 1. stiekempjes gaand, sluipend
Hi] komp d'r gboep onde wag insboopen
(Ste)
gloepens(e) z. gloopend(o)
gloeperd de; -5; gloepertien ['g1upt] 1.
stiekeme schelm, ondeugd, vooral speels,
positief bedoeld, meestal van een kind:
Watbi]'eongboeperd!(Bu, Nw), Wateen
kbeingboopertien! (B die), Klein gboopertien
toch! (Nbk), Dat jongion is zoo'n Heine
gboepord, ie kun ok met kwaod op him
wooden, mar et stikt him tot do ogcn uut
(Obk), Die kleine I. van do boron is toch

EM

gloeperig - glooiing
zoe'n k/cinc glocper4 et straoit hew- de
ogen uut (Db), g/ocperd op 'c naacbtboot
gezegd tegen of van iemand die niet veel
te doen heeft, niet veel werk heeft (Obk) 2.
geniepige, gemene vent, gluiperige kerel Ic
kim 'm nict vertrou won, hij is con gloeperd
(Wol), Die koopman moeJ' eon betien in do
gaten ho/en, et is zoe'n gloeperd (Obk),
Die gloepord van eon omkczeggcr U), D'r
bin g/oepc.rds bi) die /cuj'niet vertrouwcn!
(Nw), Et is ten grotcg/ocperd! (Nt), ...een
gem one gloeperd (Mun, Spa)
gloeperig (verspr.) Ook gloepig (bet. 1:
Dhau, Mun) bn., bw.; -er, -St ['gluppx,
...pnx/'glupox] 1. gemeen, vals, gluiperig
eon gloeperig kereitien (Ow), It kim 't an
zion kop we] 2/en dat biy niet deugt, bi
kikt zo gloeperig wit do ogen! (El, Obk),
Dat dat kiend wat ondeugend is, is niet
arg, mar d'r zitten van die g/oeporic
strekon in (Up), 1k hool niet van dat
g/oepie godoc (Mun) 2. ondeugend (in
speelse zin) (Dhau, Dho, Nbk, Nw, 01-NI,
Spa, Wol) cen gloeperig fongien (Dho),
Dat kiend bet eon g/oeperigkoppien (Spa),
Ze kiektgiocperig uut de ogen (Wol), Dat
kicine kiend kan soms zo gloeperig kieken
(Nw), Ze kim van die g/oeperige din/des
doen (Nw)
gloepien (Sz) et; gloepies ['glupin] 1. flits
k Hebbe d'r ok mar net eon gloepien van
zion (Sz)
gloepig Z. gioepeng
gloeps (Db, Dhau, Dho, Diz, Ma, Mun,
Nbk, Np, Obk, Up, b: Im, In, p) bw.
[glups] 1. gluiperig, gluips, gemeen,
ondeugend (Db, Dhau, Dho, Ma, Obk, Op.
b: Im, In) Hiy kan Jo verrekte gloeps
anzien (Dhau), Th3 deugt met, hij k/k
gloeps uut do ogen (Ow, Dho), Hij sleug
do katte gloeps mit con stok (Up) 2. kort
en onverwacht ( Dhau, Mun, Nbk, Up) Th
komt d'rzo gloeps an (Dhau), G/oeps! en
ze waeren mij al veurbi(Mun), ook in to
gloeps terloops, zo even erbij (Nbk, Np,
Obk, Up) Dat moot d'r to gloeps even
tussondeur (Nbk), Zi kwam mar even to
gloeps NY oons binnen va/en (Up), To
gloeps he* him even zien (Np)
gloepstat (Np) de; -ten; -tien ['glupstat] I.
ondeugend meisje, ondeugende jongen
gloepstats z. giocpstattcnd('e)
gloepstattend(e) (Bu, Np, Nw, 01-NI, Ow,

Ste) Uok gloeps:ats (Bdie, Dho, Pe-DbI)
bw. f'glupstati7t, ...12d/ ... Stats] 1. stiekempjes en bedeesd gaand, druipstaartend Hi
komp Cr gloepstattendc an (Ste), m7
kwam g/oepstats an/open (Dho), Hiy is
gloepstattcnde votgaon (Np), HJ7 kwan, d'r
gioepstattend mit an (Np), Gloepstats
kwam dc bond anzetten (Edie)
gloepwiend de; ...wienen; ...wientien
['glupwint] 1. wind die floepend am een
hoek komt (vooral gezegd van wind om
gebouwen), wind die met viagen gnat,
rukwind Op 'c Bets on in de auto mocj'mit
con gloepwiend slim op Jo stuur passen
(Obk), 4/' an It winkelen binnen in
Draohtcn komt de gloepwiend van ale
kaanton op Jo an (Db), 'k Kwani dour do
gloepwiend haost to va/en (Nt), Do
gloep wiend kwam om de hoeke van 't buus
(Ld), 1k ston kick op 'c gloepwiend (Np),
con koo/do glocpwicnd (El), 1k zit in eon
gloepwiend, ik moot bier weg (Dho, Nw),
Tusscn do buzen bef' vaeke eon
gloepwiend (Wol), D'i- staot eon rare
gloepwiend bier tussen de bokken (Spa),
.oen gomene gloepwiend (Sz), 't Is bier
a/tied zoe'n rere gloepwiend (Ma),
Vanda ego wi5t d'r eon ma//c, koolde
gloepwiend (Up)
gloeren (Dfo, Nbk) zw. ww; onoverg.;
gloerde, het gloerd ['gIu:op] 1. gluten,
loerend kijken Die staot to g/oeren wat
daor binnen daon wodt! (Dfo)
gloete z. groete
glooien zw. ww.; onoverg.; glooide, het
glooid ['glo:oj] 1. glooien Etpattien in de
twin dat moot wat glooien, om 't waetcr
votiopen to Jaoten (Obk), Ze ]aoten de tuun
mooi glooien (El), Die sloot glooit twic
meter (Np), Do kaant van do sloot moot
good glooien, aanders zakt hiy uut
(Pe-Dbl), con sloot glooien de kant van de
sloot glooiend maken (Obk, Ow), Etglooit
d'r noga/ wat (Nbk), Die weg g/ooit aori
(01-NI)
glooiend (Nbk) bn., bw f'gio:oji)t] i.
glooiend
glooiing (verspr.) de; -5; glooiinkien
'gio:njtJ 1. glooiing van een brug, dijk,
sloot, heiling, ook op natuurlijke wijze in
het landsehap do glooiing van do zoodiek
(Spa), Do glooiing van die sloot is you] to
steil (El), Dc glooiing onder do broggo was
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glop - glunderend
wit blauwe stienen opmaekt (Op), Aj' bij
do Ijongerbrogge naor beneden gaon op 'a
flets, dam gaoj' mit eon vaort biy do
giooiing daele (Obk), D'r zat eon mooie
glooiing an do dick (Pe- DbI)
glop Ook gloppe (Nw, Obk, 01-NI),
glöppe (Dhau) de, et; -pen; gloppien
['gi3p(o)/... n ...] I. nauwe opening, smalie
doorgang, vooral: in bosrand, heg, boswal,
muur, ook in een hooivak; ook: nauwe
gang waardoor het tocht (Nbk): Dat is ten
snierige oolde glop, die gang (Nbk), dour
do bos een glop macken (Ow), Gao mar
dew- die gloppe, die is wat roomer (Nw),
Jo lain daor wel even deur do gloppe
kroepcn (01-14I), HI) Joerde dour eon
gioppien in do mure (Ste), We bebben ten
glop in do bode (El), D'r zit een glop
tussen et buus on do hooiborg (Spa), ...een
glop tusson do schuro on 'tbuus (Ma), As
wiy in 't veurjaor eon glop in tt hujvak
hadden, kwaa'nmen daor dejonge kalfies in
(Db) 2. weggetimmerde hoek op een
zolder, gebruikt ais bergruimte (Wol) Zet
die ooido spuiegies mar aebtor It glop
(Wol)
gloppe, glöppe z_ glop
gloria ['g1o:orija)], in Lang zuion ze
Jo von in do gloria
glorie de ['gio:Dri] 1. praoht Laot jow
glorio toch in ore (bi), in voile glorie in
voile glorie, in voile pracht, bloeiend en
gezond, ook: stralend door een voile variiohting, voliedig veriicht Do bruid was in
voile glorie (Dfo), Doe ze eon niie jasse
an had kwam ze in voile glorie anzetten
(Sz), Beppe gong mit hour gooiden
ooriozer op in voile glorio naor de karke
(Db), Die ooide meensen bin nije woke
zestigjaor trouwd, mar ze zitten d'r nog in
voile glorie bij (01-Ni), Do bioemetuun
ston in voile giorie (Dhau), Die boom staot
in voile glorie te bluuien (El), Do tuun
staot d'r in voile glorie M (Nbk) Et hiele
dog, was in voile glorie mit dat feest was
prachtig of voiledig veriicht (Obk), zo ook
eon kastboom in voile glorie voliedig
verlicht en versierd (Bdie), Dat bole buus
staot in voile glorie alie lichten zijn aan
(Diz, El, Spa, Wol, Op), ...braant in voile
glorie Id. (Nt), zo ook Ze zatten aLte
aovens in voile glorie, mit aio gedienen
los en alit laampen op (Pe-Dbi), Die

bebben de boel in voile glorie staon (Nw)
en In voile glorie badden zij et ioebt op
(Ma), Mit kasttiod badden wiy oonze
kaemer, mit al die locbies en zo, in voile
glorie (Db), d'i- in voile glorie veurstaon er
heel goed voorstaan (Ow), in a/fe glorie
(Dfo): Et feesttorrein was in aile glorie
veriocbt (Dfo), It Was aiemaoie in de
giorie(Dho) 2. glans, voortreffelijkheid, in
mit gloria glansrijk, op voortreffelijke
wijze mit glorie siaegen (Db), mit glorie
over do sioot springen (Db), I wun et, mit
glorie (b)
glorieus (Ste) [xlo:ari'JA:s], in do droeve,
blijde en gioriouze gebeimon ni. van de
rozenkrans (Ste)
giorievol (Ste) bn. ['xlo:orifol], in de
droeve, blijde an glorievoie gebeimon nI.
van de rozenkrans (Ste)
gioven z. geleuven
giuien Z. gioeien
glujjen z. gioeien
giund (bo: Bu, Nw) [xlAnt], in D'r zit nog
con betien glund in her gloeit nog een
beetje, met name inzake nog gloelende
brandstof onder in een kachel
glunder (verspr.) bn., bw. [gifld] 1.
glunderend Dat oolde meensko bet zoe'n
glunder koppien (Obk), Do kienderstonnen
mit glundore ogies naor et mooie
speuigoed to kieken (Dfo, Ld, Sz), Hi kiic
zo glunder, hiy beT zeker eon good zin
(Pe- Dbl), Dat meisio kik d'r aitiedgiunder
uut (Sz), Dat kiend kikt glunder uut de
ogen (Op), De bond zit zo glunder to
kieken now wij eon stukkien wost eten
(Spa), Hiy bet glundere ogies in 't heuld
staon (Nbk), eon glunder gezicbt zetten
(Dhau)
glunderen ['giAndfçi] - giunderen Th3
glunderde van wiile (Op), It Glundert 'iv
tot do ogen uut! (Ma, 01-Ni), Die is zo
bliede mit Zion kedogien, die glundert d'r
over (Nw)
glunderend (verspr.) bn., bw.; -er
['giAndftJ 1. op giunderende wijze, glunder Doe ik gister eon kiepe bakken had
keken de jonges zo glunderend (Db), Hi)
keek glunderend naor do film (Diz),
Giunderend koek M mi3i an (Nbk), my
kik glunderend uut do ogen (Bdie),
Vanmiddag kregen ze eon paoskiepien, ze
bin glunderend votgaon (Sz), Naodat hij
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glunderig - gniep
de eerste piles krcgcn hadde, ston hi d'r
glanderend bij (Spa)
glunderig (verspr.) bn., bw.; -er, -st
['glAndpx, ...darox] 1. glunder, glunderend,
op glunderende wijze een glunderi Hand
(Bdie), glunderige ogles (Nw, Op): Ze
koken mit glanderjge ogen naor 't nije
speulgoed (Op), Et macglen was bliede mit
de nije fiets the ze kregen badde, ze keek
d'r temeenste zo glunderig naor (01-NI),
Hij zag d'r zo glunderig vat (Dfo), I. kan
slim glunderig kieken, veural as Iiij eon
mooi macglen tegenkomt(Db), Watkieki5
d'r glunderig wit (Dhau), Die kikt song
glunderig vat do ogen (Dho, El), Die kikt
zo glunderig toe (Ow, Nw)
glundig bn., bw.; -er, -st f'glAndoxJ 1. erg
heet, gloeiend heet (OS, verspr. WS) 't Is
glundig(e) hiote, ie kunjo de mond d'r wel
an branen (Ma, Nw, Nbk), Die is aonig
glundig op 'e tivpe iichtgeraakt (Bdie,
Obk), een glundie meld hitsig, geil (OS,
verspr. WS): Zic is zo glundig, in dnic
menuten bej' een eigeer (Sz), ook van een
man: Manluden die a/tied sach ten de
vrouwluden an zitten, dat bin glundige
pikeurs! (v) 2. gioeiend (Dho, Nbk, Np)
een glundig vuurtien (Dho), d'rglundig bij
wezen er gioeiend bij zijn (Np), mit eon
glundige nan/dc en een verbraande draod
gezegd wanneer jets niet erg goed
gerepareerd is en dus we] weer snel kapot
zal zijn, vooral van het herstellen van
kleding (Dho, Nbk) 3. erg kwaad (Bu, Diz,
Dfo, Dho, Np, Nw, Obk, Ow) 11i31 wodde
zo glundig, IVY sleug d'r op Jos (Dfo), 1k
was zo glundig op die vent! (Dhau), Dat
wief bet een peer glundige ogen kijkt fel,
boosachtig, haast agressief (Nbk, Dho), zo
ook War hot die kleine meid eon paer
glundige kiekorties (01-Ni), Hij keok
glundig toe van kwaodhied (Ow), Hi'j is
glundig b/k (Np), Hij kikt glundig vat do
ogen boosachtig let, enigszins agressief
(El, Nbk, Pe-DbI, Diz), zo ook ...uat de
kop (Nt), Hi3i hot do ogen glundig in de
kop staon (Np), Ze het van die glundige
ogles fel, priemend, levendig (Obk),
twinkelend (Np), MY is glundig op 'e tiope
erg kwaad (Bdie), Ze is zo glundig as een
kaeter (Obk) 4. fel van kleur (Dho, Dfo,
Mun, Nw, Obk) War glundige k/eaten
zitten d'r in (Dho), De zunno gong zo

glundig rood onder (Obk), De arbeiders op
de wog bebben togenwoorthg van die
ghmthe jassies an, dan kuj' ze in do
veorte Zion (Dfo)
gluren (spor.) zw. ww.; onoverg.; gluurde,
het gluurd 'gly:or] 1, (recent ontleend)
glurend waarnemen
glutenmael (Bu, Np) de, et 'glytmc:l] 1.
maismeel voor veevoer
gluton (01-Ni, Ste) ['xlyton] - gluton
Vroeger baj' gluton om mit to plakken en
stiesel yew- ? bebang (Ste)
gluuien z. gboeien
gluurder (spot.) ['gly:ord] - gluurder
gluurken (Mun) zw. ww.; onoverg.;
gluurkte, het gluurkt ['xlyrkp, ...y:o ...] 1.
glurend kijken
gluuwken z. gluwen
gluw (Obk) [glyM], in Thy had keken as
eon gluw als een duivel (Obk)
gluwen (Nbk, bI) Ook gluuwken (Nbk),
glieuwken (Nbk) zw. ww.; onoverg.;
gluwde, bet gluwd [glyMgfl, ...yMrp
/'glyMkfl/'glia%kfl] 1. loeren, gluipend
kijken, meestal achter lets vandaan Ze
staot altied aacbter do gedien en to
gluuwken (Nbk), Dat kiend zit a/tied dear
It raem to gluwen (Nbk), Th3i gluwt naor
binnen (bi)
glycerine (Ste) - glycerine
gnaffeien (Nbk) zw. ww.; onoverg.;
gnaffelde, het gnaffeld ['gnafi] 1. (van
paarden) elkaar speels een beetje bijten Do
peerden staon war to gnaffeben
gflas z. knas
gnauw z. knauw
gnauwen z. knauwen
gnihbelen (bi) zw. ww.; overg.; gnibbelde,
het gnibbeld ['gntbçi] 1. stiekem ergens
iets bij weg nemen Jo moe'n mij d'r niet
war bij weg gnibbelen, hear! (bI)
gnieberd z. gniep end
gniefelen z. gniffe/en
gniefelig (Db, Dhau) bn., bw.; -er, -st
['gnifjox] 1. achterbaks, stiekempjes Wat
doen die jongen gniefe/ig (Dhau), 1k gao
niot bi datp/oegion zitton, die doen a/tied
zo gniofe/ig (Db)
gniefelwark (v) et ['gnifl..j 1.
priegelwerk Die middag zatten zij on zion
mem superk/eine viaggies to maeken; eon
gniefelwarkien van bob ikjow daor (v)
gniep Z. goniep
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gniepens - gnobberd
gniepens (Db, Diz, El, Np, Nw) bw. Nw, Wol) do; -5; gniezertien ['gni:zj(t)
['gnips] 1. op venijnige wijze pijnlijkIk /'k...] 1. iemand die steeds spottend om een
krceg de doeme tussen de dewy, wat dee
dat gniepens zeer (Db)

gnieperd Ook genieperd (Np), gnieberd
(Dfo) de; -5; gniepertien ['gnipt/go'nipçt
/'gnibfl] 1. geniepige persoon, geniepigerd,
ook huichelaar Die kerel is toch zoe'n
gnieperd! (Nw), It Is ccii grote gnieperd!
(Pe-DbI), ? Is me ten gnieperd, ickun 'in
niks vcrtrouwcn (Pe-DbI), Een gnieperd
kan mit et iene oge lachen en mit 't aander
goelen (Ow) 2. overdreven zuinig, gierig
iemand (Sz, b: In): ff7 is we] erg zwiig
boor, 't is een echtc gnieperd (Sz)
gnicperig Ookgenieperig (Bdie, Db, Dho,

Mun, Nbk, Np, Obk, 01-NI, Op, Ow) bn.,
bw.; -or, -St ['gnipox, ...porox/ga'nip...] 1.
met toenemende vrieskou, tel, venijnig
koud Doe ik op 'e lets votgong, wat was
die wiend gnieperig koold (Op, Db), ? Is
acrig gnieperig vanmorgen (Mun) 2.

achterbaks, op slinkse wijze (aig., niet
WH) H1J komt d'r nooit van recliten mit op
e lappen, mar dot et altied op een
gnieper%e meniere (Obk)

gnieps (Bu) bn., bw.; -or [xnips] 1.
geniepig, slinks Hij is watgniqps,-hij kan
je stiekem lcniepen en et vel even drien en
d'r gewoon bij lachen (Bu)
gniesterig (Nbk) bn., bw.; -or, -st
['gnistpx] 1. Iicht smalend lachend een
betien gniesterig lachen (Nbk)
gniezen Ook kniezen (verspr. OS, Dho,

ander grijnst Hij is een grote gniezerd!

(Ma), MY dee we] of MY bekommerd om
oons was, mar in wendi was hi) een

gniezerd (Op) 2. stiekem, achterbaks
iemand, die men daarom niet mag (Dfo,
Nbk, Nw) 't Is we] een gniezcrd, beur!
(Nbk), Vertrouw him mar met, et is een
grote gniezer! (Dfo) 3. z. lcniezerd
gnilTelcn Ook gniefelen (Diz), kniffelen
(Obk) zw. ww.; overg., onoverg.;
gniffelde, het gniffeld ['gnifJi./'gni ... ..
1. (onoverg.) gniffelen 2. zich achterbaks
kleinigheden toeëigenen, stiekem kleine
dingen stelen (Bu)
gniffelig (Nw, Wol) bn., bw.; -er, -at
['xntfftx, ...falox] 1. gniffelend
gnit z. gnob
gnob (Nbk) Ook gnU (Obk) et [gnop/gntt]
1. (verz.) donderbeestjes of evt. andere,
zeer kleine vliegjes 2. kleine exemplaren,
met name van aardappelen, appels e.d.
(Nbk) It Is mar van dat gnob (Nbk)
gnobbe z. gnob
gnobben I (Np) my. ['gnobrpj 1. kleine
lastige vliegjes, met name donderbeestjes
gnobben II (Dfo, Diz, Op, Ld, Ma, Nbk,
Np, Nt, Obk, 01-NI, Op; bet. 2: Bu, Ow,
Ste) Ook knobben (bet. 2: Bu, Nbk) zw.
ww.; overg.; gnobde, hot gnobd
['gnobqilk...] 1. op een (bijna) oneerlijke
wijze inhalig zijn, zich ongevraagd,
achterbaks kleinigheden toeëigenen,
stiekem kleine dingen stolen, gappen

Diz, NI, Nw, Op, Pe-Dbl, bo: Bu) zw./st.
ww.; onoverg.; het gnezen [gni:ziI'k...] I. Stelen zol hi n/ct doen, mar hi) kon wel
grijnslachen (zonder geluid voort te es watgnobben (Op), Hij kan 't met Jaoten
brengen), meesmuilend lachen (b: im, p) om to gnobben (Nbk), Meensken die
H17 zat d'r aorig on, te gniezen (Nw), Hij gnobben /aoten et vaeke bij kieinjheden
ston mar zoe'n betien te gniezen (Mun), le (Obk), Die jongen gnobben aYes NJ
hoeven met zo te gniezen, want ik hebbe mekaer (Np), In de supermark gnobben ze
jow a! lange deur ( Obk), Ze gnezen alt/ed vaeke (Ld), Hi/ gnobt alles MY mekeer
an (Dho), Th3 kon It gniezen met laoten (Ma) 2. knagend bijten of elkaar spools
(Nbk), De !cnie van die broek begint aori
bijten, van paarden (Bu, Nbk, Ow, Ste) Et
te gniezen eon gat of winkelhaak vertonen peerd gnobt an de paol (Nbk), De peerden
(01-NI), Aj' zo kniezen, lick ie wel een
aepe (Pe-Dbl) 2. stiekem fluisteren,
roddelen over jets, iemand (Nw) Ze zitten
daorzo stiekem te kniezen (Nw), . ..gniezen

gnobben mekeer, dat gelft hour een noflik
gevuul (Bu), De peerden staon bi]
mekaander te gnobben (Ste)
gnobber z. gnobberd

(Nw)
gniezer z. gniezerd
gniezerd Ook gniezer ( Db, Dfo, Oho,
Nbk, Ow), kniezerd (Dho, Diz, Ld, Np,

gnobberd (Bu, Dho, El, Ld, Ma, Nbk,
Obk, Op) Ook gnobber (Db, Np, Nt, Obk)
de; -s; gnobbertien ['gnob1(t)] 1. iemand
die veel kleinigheden op snelle, behendige
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gnobberen - God
wijze bij zich stoekt, iemand die op
(bijna) onooriijko manier inhalig is Da's ok

Nbk, Obk, 0p, Spa), God beweer me!
(Dho, Nw, Ste, Obk), God mag weten waor
een li/like gnobber, altied d'r op wit om ik dat laoten heb ik zou beslist niot woten
eon aander te benaodielen (Db), Die waar ik hot hob gelaton (Nbk), vandaar
gnobberd is bij 't eerlike of(Ld)
ook: God mag It weten! (Ma, Op), Hael
gnobbercn (Np) zw. ww.; ovorg.; God d'r mar biy an, et veraandcrt d'r toch
gnobberde, hot gnobberd ['gnobp] 1. biJ niks van (Db), Hij doet net of hij God
elkaar gappon Die gnobbert al/es bi5 zelf is (Spa), It bi/ God nict wetcn (Ma),
We hoeven oons nargens wat van an te
mekeer (Np)
gnobhcri'je (Nbk) do [gnob'tj, ...bo'r... j trekicen, we lop en biere in Gods vrie
1. hot stolen van kleino dingon
netuur ( Nbk), van God glen kwaod weten
gnobberig (Bu, El, Nbk, Np, 01-NI, Ow, hij doet alsof hij nergons van woot, maar
Sz) bn.; -or, -st ['gnobçox, ...borax] 1. op ondortussen, hij heoft zo achtor do
eon oneerlijke manier inhalig zijnd, ellobogon (Db, Diz, Ow, Nbk), ook: hij
stiokorn zich kleino dingen tocoigonond Jo trekt zich norgens wat van aan, kent geen
moe'n wel een betien ow 'in daenlcen, want enkelo norm (Nbk), van God en alle
hij is wat gnobberig ( Sz), Iemoe'n met zo meensken verlaoten oonzaarn en vor buiton
gnobberig wezen (Bu)
do bowoonde wereld (Obk), ...en alleman
gnoffelig z. knoffelig
ver/aoten (Bdie, Np), in do wereld van God
gnot (Nw, b: in) tw. [xnot] 1. uitroep van binnon do normalo, natuurlijko voorstolling
verbazing: gut Gnot, dat wus ik niet ( Nw) van zakon (Nbk, Sz): Dat kan 'k me in de
gnuiflachen (Op) zw. ww.; onovorg.; wereld van God met indaenken, dat mag
gnuiflachte, hot gnuiflacht [gncrjflaxjjJ 1. bessien weten (Sz), We daanken God op
fijntJes lachon, glimlachon
blote knijen ( Nbk, Nw, Dho), Gods water
goal - goal
over Gods akker laoten lopen (Spa), Die
God do; -on; gottien [gotj 1. (g. my.) do lee!? zonder God noch gebod hij looft op
god van christenen on Jodon Mien hatte en goddolozo wijzo, hij looft niot volgons
mien bide wezen jubelen tot de levende ethisoho normon (Db), zo ook Hi5 goft ow
God (b), Want God wees de meensken elk gien God en gebod ( El), ... om God noch
hour plak, mar mij leut hij de illusies (ba), gebod ( Nbk, Np, Pe- Dbl, Sz, Dho), Hi7

'k Mag de naam van God niet üde/lik
gebruken (Sz), de almachtije God (Nbk),
God almachtig (Nbk), God daanken, ... op
'e Note knien daanken (meugen) ( Nbk),
an God ge/oven (Nbk), in God ge/oven
(Nbk), As God et wil (..) zo God wil,
Gods zegen (Spa), God zij met ons!
(spor.), uitroepond: 0 God!, God o God.',
Och God, daor wus it niks van! (Obk), 0
God (..) (El), 0 God, help me tocb gozogd
biJv. wanneor iemand ziok is (Nw), Ogrote
God! (Nw), Grote God, dat is me dam- ok
wat! (Np), God, wat ccv toestaand ( Bu),
Here God! hoe is hot mogoliJk, mooton we

dit ook nog moomakon, dit gaat to vor!
(Nbk, Np), Oe Here God! id. (Diz, Nbk),
0th God nog toe, is It zo slim! (Dfo), Och
God, dat zullen we toeb niet bopen ( Db),
God nog an toe! (Bdie, Dho, Ma, Nbk, Np,
Nw), God al/c meensken nog an toe (Obk),
God nog es toe (Nbk, Obk), (Wel) God
allemacbtig! boo bostaat hot, hoe is hot
rnogelijk, dit gaat vool to vor e.d. (Diz,

wet van God noch zien gebod (Bu), ...noch
gebod (Nbk), Hiy get niks ow God en
gebod ( Bdio),je van God noch gebod wat
antrekken ( Ow), Zuken om wait en bidden
God daj' 't niet kriegen twin en work

zookon maar oigenliJk hover niets doon
(Nbk), Die lee/las God in Frankriek(Nbk,
Bu) 2. godhoid anderszins It Is eon halve
god in zion omgeving zo kiJken hoog togen

horn op, hij wordt bijna aanbodon (Nbk),
zo ook iene as eon god vereren (I) * De
meens wikt on God bescbikt (Ld), Jeder
zorgt veur bimzels en God veur oons allen
(Diz), God verzuken is do duvel in buus
haelen (Mun), As God op et iene aende
van do wioplaanke zit, zit do duvel op et
aandere aende, daenk daor onime op hot

moment dat bet good gaat moot Jo bosoffon
dat hot lot Jo woldra weer ongunstig kan
zijn (Sz, Mun), 1k zegge mar niks, mar
God heurt miy brommen 1k zal or vorder
niet op ingaan, maar ik bon hot or bop.
met moo eons (Nbk), (van eon boor met
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goddaank - godsgeschink
pronk en pracht in het voorhuis maar met
een slecht, armoedig bedrijf; ook
algemener: als je or aehter de schermen
kijkt, biijken ze in armoede te leven:) Veur
war bliefje, aacbter God help miy (Nbk),
(schertsend) God allemacbtig/Stront is
kracbtig (vaak wordt het tweede deel van
deze verbinding gezegd door een ander die
reageert op het eerste stuk) (Nbk)
goddaank (Nbk, Np, b) Ook goddank
(Nbk, Spa) - goddank
goddank z. goddaank
gudde z. gorre
goddel Ook garret (Nbk, Np, Ow), garde
(bet. 3: Sz) de; -s; -tien ['g4J/... rJI'gordo]
1. gordel om het middel Dope/is/c dreug
vroegor eon saobol an de goddel (Obk), Jo
moe'n do gorrel even vaastedoon (Np), do
goddel anhaelen (Ow) 2. buikriem bij een
paard (El, Np, 0p, Spa): Jo moe'n etpeerd
do goddel war vaaster anstrupen (Op), Jo

nioe'n die goddel beter anhaelen, want
aanders vaaltje et zadel d'r of (E!) 3. riem
bij paardetuig (Dfo, Nbk, Sz) 4. taille

(verspr.) 'ii rietne om do goddel doen
(Bdie), Bijf boksen ineugenje n/ct onder
goddel stoten (Op), Sonirnige oo/dercn
hebben we] es uutslag an de goddel, dat is
dan goddolroos (Bu), Waor zit et, ho von of
onder do goddel? nI. gevraagd indien
iemand lets mankeert (01-N!), vandaar
ook: Bin jow wol good boven de goddel?
goed bij je verstand (01-Ni)
godde!juffer (Spa) de; -s; -tien ['gDd...]
1. blauwe of groene libel, ook wel hetz.

als wrattobicter
goddeloos - goddeloos: verdorven, niet
overeenkomstig godsdienstige opvattingen

Wi hebbon verkoerd daon on goddeloos
baandeld ( b), (zeifst.:) (.) deur do
goddeloze schuldig to verklaoren (b),
Overscbot is your dogoddo/ozen wat ervan
overblijft steit niks voor, is van lage
kwaiiteit (Bu)
goddeiroos (Dfo, Nbk, Obk) ['goç!lro:os] gordeiroos
godding (Dfo, Diz, El, Ma, Mun, Nbk, Np,
Nw, Obk, Op, Ow, Pe-DbI, Sz, b: un) Ook
gording (spor.), gorring (El, Nw, Obk),
gorre (bet. 4: Sz, bet. 3: Dfo) de; -s;
gordinkien [ga(f)uj, ook'go...(spor.)
Pg3ruJ/'garo] 1. gording, ni. dwarshout in
gebint, in de !engterichting van bet dak,

gesteund door baiken verbonden met een
bintstijl, ook de spanten steunend en zelf
liggend op de hanebaiken (Diz, El, Nbk,
Obk, Nw, Pe-Db!), ook onder de
onderkappe en daarbij mstend op
dakschoren, sehuin opstekend vanaf de
bintstijl (Nw), ook sehuin omhoog lopende
steunbalk aan de voor- of achterkant van

het dak Eon gorring zit togen et dak am
]opt over do longto van et dak (Nw), Dour
eon goeie gording was do kappe van do
schuro stevig (Pe-Dbl), D'r moe'n eon peer
nije gordings onder do kappo (Diz), Do
gorringgaot van dehook van demurenaor
et oelebod(Obk) 2. zware verbindingsbalk
waarop het dak rust, !iggend op de
bintstijien en deze verbindend (Np) 3.
karbeel tussen bintstijl en de zware balk
daarop die beide stijlen verbindt (Dfo,
Nbk) 4. balk van plm. 16 cm breed en 6
cm dik (01-NI, Sz)
goddorie (Nbk, Np) tw. [go'do:ori] 1.
(minder ruw clan godvordarnn,o) potverdrie
Goddorie nog es an toe (Nbk)
godetia (Nbk) [go(a:)di:tsija] - godetia
godgaans In.; attr. [gtxâ:s]- godgans
godgaans(e)liek z. godgaanselik
godgaanselik (verspr.) Ookgodgaanseiiek
(Bu, Db, El, Ow), godguansliek (Np),
godganselik (Sz), godgaanslik (Wol) bn.;
attr. ['gotxä:sa!ak/ ...likI...gansoiok/...] godganseiijk
godgaanslik z. godgaansefik
godganselik z. godgaanselik
godgeklaagd z. godgcklaegd
godgeklaegd (verspr.) Ook godsgeklaegd
(verspr.),godgeklaagd (WH) [aks. wisse!t]
- godgeklaagd
godsamme (Nbk, Np) - godsamme
godsdienst (spor.) ['gndzdi:st] - gothdienst: religie, godsdienstige overtuigin
godsdienstig In., bw.; -er, -st [g3dz'di:
stox] 1. met betrekking tot de godsdienst,
op godsdienstige wijze godsdienstig wark
(I)
godsdienstvri'jhied (I) - godsdienstvrijheid
godsdienstwaanzin (Nbk, Spa) de 1. veel
to ver doorgevoerde konsekwenties van een
godsdienst, als waanzin ervaren
godsgek!aegd z. godgeklaegd
godsgeschink U) - godsgeschenk H. kreeg

et k/end gauw op on nam ci as eon

IM

godsgruwclik - goechelkonte
godsgcschink mit in huus (j)
godsgruwelik (Nbk) Iaks. wisselt] - godsgruwelijk
godskes (01-Ni) tw. ['gotskos] 1. potvordrie, tjeminee Godskes, wat bob ik eon
pionc in do bock (01-Ni)
godslasteraar (Spa) - godsiasteraar
godslastering (1) - godsiastoring
godsmeugelik (Nbk) Oak godsmogelik
(Nbk) [aks. wisselt] - godsmogelijk
godsmogelik z. godsmeugelik
godsnaeme ['gotsn:ma], in in godsnaemc
in godsnaam, in vredesnaam Nbk, Np):
Schei in godsnaeme wit mit dat gotiepel
(Np)
godsonmeugeilk (Nbk) Ook godsonmogelik ( Nbk) [aks. wisselt] - godsonmogelijk
godsonmogelik z. godsonmeuge/ik
godsterdankje (Ste) tw. [g3tstda1Jkja] 1.
uitroep die afsohuw uitdrukt GodsterdankJe
wat is hot toch ma! woof! (Ste)
godswil (Nbk) ['gotswd}, in om godswil
uitroep bij zeer dringond verzoek
godswonder (Dho, Nbk) - godswondor
godverdomme (Nbk, Np) - godverdomme
godverdorie (Nbk, Op) tw. 1. potverdrio
(minder ruw dan godverdomme)
godvergemi'j (Nw) Ook godvergemie
(Nbk) tw. [gotfç'gi:mij/... mi] 1. potverdrie
God vcrgcmix ;vat hcJ' weer deun an
sin cren west wat ben je weer zuinig
geweest met hot beleg, met hot verven e.d.
(Nw)
godvergemie z. godvcrgcmi/
godvergeten (v) bn. [aks. wisselt] 1.
gruwelijk, enorm die godvorgeten bonde
(v)
goechelaar z. goocho/er
goechelder z. goechelor
goechelderi'je (Nbk) de [guxfdo'rtjo,
...dç --- ] 1. (enigszins negatief) bet
goochelen (ais kunst) 2. (Id.) hot uitermate
handig met jets omgaan
goechelen zw ww.; overg. (bet. 2 3, 4),
onoverg.; goechelde, hot goecheid ['guxi]
1. de kunst van het goochelon in do
praktijk brengen Die man kan good
goechelen (Nw) 2. handig en/of bedriogolijk jets doen Mit do cicfcrsgoecholen is
ok eon kounst (Ow), Hi5 was slim handig,
hijkon haost alles your mekacregoechelen
(Op), Br zal zion of ik dat your mekaor

goechelen kan (Nt), Die is wel zo handig,
die kan goechelen mit de naa!de (Dho),
Wij bin as groepien ok wol Cs an
goechelen om bepaoldo zinnen veur
mekoor to kriegen (Db) 3. iets snel, maar
niet degelijk, provisorisch in elkaar zetten
1k bin mit mien verstelwark even an
goechelen west (Dhau), Die man goochelt
ot mar wat in mckoor zet hot slordig in
elkaar (Db, Nbk), Dat hoj' roor bij mekere
goecheld (El), Hij goechelt de boel raer in
menaandor (Diz), Hi) goechelt d'rraor mit
omme (Wol), Jo kun gauw wat innenneer
goechelen (Nbk), van silos wat bij mekcor
goochelen (Ow), Hi) gocche!t d'r reor
tussendeur al iou hut hem normaal
gesproken niet zijn geiukt, min of rneer
toevaliig komt hij or toch door, redt hij het
(Wol, Obk), ook gezegd wanneer men zich
door druk verkeor begeeft (Wol) 4. door
onhandig, onoplottond to zijn z'n spulien
kwijt taken (Nbk, Spa) Waor heJ' do bool
now weer benne goecbeld, Jo! Wat bij' ok
een goechelkonte (Spa) 5. van do invlood
van sterko drank gotuigon (Si) As! begint
to gooch c/on, dan is as rogel glen lone
meet nucbteren (Sz) * Good goechelen is
log bodrog men kan denken handig to zijn
in eon aantal zaken, maar voelal Inept het
toch verkeord af (Ste)
goecheler (verspr.) Ook goecizelder (Nbk,
Ow), goocheiaar (spot.), goecheiaar
(spor.) do; -s ['gux(d)or, ...(d)/'go:xa:r,
...xol... . guxj...} 1. iemand die do
goochelkunst beoofent 2. iemand die
onhandig met jets bezig is, iots prutsond in
elkaar zet o.d. (Nbk) NowJe, ie bin ok eon
oofdo goecholder! (Nbk)
goechelkarre (Dho, Nbk, Nw, Np, Obk,
Sz, hI) do; -n; -gion ['guxjkara] 1.
woonwagen van eon kermisroizigor,
kermiswagen, vaak enigszins oud,
bouwvallig (Nbk, Nw, Obk, Si) Op
Schotormaark kwam vroeger nogal es een
goechelkarre (Obk), bij do goechelkan-c
lopen niet erg snugger zijn (Dho) 2. cud
woonwagentj e (Np)
goechelkeunsien (Nbk) - goocholkunstjo
goechelkonte (Obk, Spa) de; -n; ...kontion
['guxjkonta] I. van iemand (vooral kind)
die door onhandig, onoplettond to zijn zn
spuilen kwijtraakt Waor heJ' do boel now
weer henne goecheld, Jo! Wat bi' ok een
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goocholkonte (Spa) 2. handige vrouw of

man (Obk)
(Dfo) de; -n; ...tentien ['gux
tcnt] 1. kermistent met voorstellingen van
eon goochelaar
goecheltente

goechemerd z. goochemerd
goed I et; -eren (all, bet. 1,

4) [gut] I.
spullen, huisraad, stukken behorend tot
inventaris e.d., bezit Mar we kriogen do
Pets en gaon naor et oolde stec; daor
vienon we niet zo veule moor van et ooldo
good (Obk), roorond on onroerend goed
(Nbk), in gomiensebop van goodoron (1), 't
ooldorlik good erfgoed van de ouders: Hij
hot et ooldorlike good ovomoumon (Nbk),
vaast good vaste goederen, land en bedrijf:
Do ooldsto zeuno bet 't vaasto good
ovorneumen (Nbk), 0/bliovon, 't is mien
good (Diz), Da 's aandonnaans good, daor
mooj' oIblioven (Nbk) Zij bet mooi goed
in butts mooie spullen (vazen, servies, kiok
etc.) (Np), 'k Bin wol wies mit mien good!
(01-NI), Die hebben zoo'n protte
ooldorwots goed, ze meugon wol wat
oppassen (Dho, Obk), Zo bobbon toch wel
zovule goed in buus! (El), Boppo hot flog
biel wat mooi good (Db), ? daegolikso
good spullen voor dagelijks gebruik (Db,
Nbk), ook otdaogse goed (Nw), Zehebben
al zion good op een waegon zet, doe kon
hi5 ophoopolen (Nbk), oon min stok good

eon naar, min iemand, eon ellendeling (Np,
Ste), eon roor stok good eon onverschillig
of vervelend iemand (Ste, Nbk), have on
good iemands bezittingen, z'n hele hebben
en houden (Ld, Spa), Verbs oons van
oonzo bang naor geld en good (b), mien
boogsto good hot allerbelangrijkste goad,
nI. God (b): Mien hoogsto good, mien bulp
in nood, mien trooster as eon Hoit vow- ft
batt mien iewij bocht on bevon (b) 2. eet-

griop al heel wat good innewnon (Op), Die
modosionen was vies good (Diz), Die zab
web reergoed spiffen furieus zijn en dat in

woorden uiten, enorm foeteren (Nbk, b),
zo ook: 147 spijdo ma! goed (Ste) 3.
kledingstukken, wasgoed, strijkgoed, stoffen voor kleding, beddegoed e.d. 1k moot
nog even aaindor good andoon (Nw, Dhau),
Wat hoj' daor mooi goed your eon jak (p),
schoon good schone kleren of schone
lakens en slopen (Nbk, Nw): 'k Heb al
schoon good op bedde daon, hour (Nbk),
1k bob nog wat good Jiggon to wassen on to
stricken was- en strijkgoed (Nw), Et witte
good mos vroeger abtiod on 'e bloke (Spa),
Do kleren gongen vrooger niet zo gau w ton
aondo, want doe badden zo best good (Op,
Obk), Dit pak kleren is van best good
(Dfo), Dat is good good! goeie stof, goeie
kieding (verspr.), D'r was slim mooi good
op 'o mark (Dho), Dat good Iigt daor mar
op oon hope (Bu), Hij bet vandaege Zion
gooio good an zijn zondagse kleren, zn
beste pak (Nbk, Np), zo ook MY had Zion
besto good an (Bdie, Ma), ...zion daoiso
good an de kleren die op gewone dagen
worden gedragen (Nbk, Np), Jo kun altied
Jo gocie good niot an (Spa), ook 't knappo
good (Np), 't zundagso good (Nbk, Np),
Wat hot dat moonsko eon boel good in do
kaasto (Obk), Heft good al an do lionde?

wasgoed (Nbk) 4. produkten, handelswaar
1k kan dit good an do straotstienen niot
kwiot (Ld), Wat hot die vrouw oon [d.i.
veel] good in do koffer (Bu, Nbk), ffii hot
eon protto good (Np), Bij oon slochto mark
kuj" et good niot verkopon (Ow), Die
koopman bet best good (Nbk), Dat is best
good waj' daor hebben (Nw) 5. ongedierte,

allerlei soorten dieren, ook van kinderen of

jonge volwassenen D'rzat bovend good op
'e plaanten, He hobbo d's- van abbos an daon,
mar ik kon 't niet kwietwodden luis op
blad en bloom (Nbk, Obk), 't Is albemaolo
bovondi good v1iegjes en ander ongedierte
goed van dokter had, mar et wil mar inks (Dhau), ft Is wat kboin good [nI. van
opkn app on (Obk), Boppo moot niet vissen] mar bier zitten oors web dikken,
vergeten good in to nemon (Dhau), Mien heur (b), We zitten ondor dat good! (Np),
goeie man, bej' zovoul good van doktor Dat good vervrot Jo abbos (Np), Dat goed
krogen? (Db), Dat goed koj'bij de gaoper goonsdo mij mar om 't boufd (El), Bbiof
kopen, on aj' dan koozepione badden, mos mar uut do buurt, bij hot levondig good on
Jo d'r wat op smeren (Dho), Ze hebben d'r T houfd luizen (Dho), Bij do ramp in
wat good your had (Dho), ¶k Hebbe your do Zeobaand is able goed verzeupen levende

of drinkbare stof(fen), medicijn(en),
za1ies, smeerseltjes, andere vloeibare of
kneedbare materie Do andievie is zo bitter,
dat good is niet te eton (Dhau), 1k bob
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have (Op), We zitten onder de moezen,
waor datgoed wegkomt! (Np), We hebben

goed aj' gezond binnen (Dhau), je to goal

doen zich to goed doen (Nbk), wat to
de tuun vol mo/len zitten, dat goed kuf' goede ho/en (verspr.): Ik bob gien bonderd
met meer kwietwodden (Sz), Die koppel gulden bij me, dat bool ie nog to goede,
kalver, da's mooi goed (Spa), As dieren oak gezegd wanneer men iemand ooit nag
van minder kwa/iteit binnen, dan wodt d'r lets betaald zal zetten, Een taartien van
we] es zegd. Vat goed is niet to gebruken' jowjaordag bebben we nog to goed (Nbk)
(Dfo), long goed jongvee, cok de jonge * Geld en goal is eb on vloed het kan
dieren van een huis, boerderij, soms
speciaal voor lammeren en biggen: 1k bob
een hoop jong goal (Bdie), Ze bebben al
hie] wat van dat jonge goed (Nbk), ook
van kinderen enjonge volwassen: Dat goed

verkeren inzake geld en bezittingen (Op),
t Oolde goed moot eerst an aende gezegd
wanneer een oudere bet werk wil doen
Lp.v. een jongere, als con oudere als eerste
een beurt neemt bij werk of bij een
wil tegensworig gien smerige hanen meer risicovol karwei (Nbk), It moe'n nooitgien
bebben (b), een hoop jong goed flunk wat goed mit kwaod verge/den (Sz), Wie goed
kinderen of jongvee (Bdie), It Jonge goed doet, goed ontmoet (Nbk), Aandermaans
is aorig tierig de kinderen zijn dartel, goed is a/tied beter hetzelfde lijkt bij een
levenslustig (Dhau), zo oak Die bebben ander altijd mooier, beter, lekkerder (Nbk)
nogal wat jong goed om de deure lop en goed II bn.; beter, best; verb vorm: goeie,
(Nw), 't kleine goed de kleine kinderen my. daarvan: goeien [gut] 1. voldoend aan
(Mun, Nbk) 6. kleine planten Dat goed wil de te wensen eigensehappen, aard Hij bet
nietgrujjen (Nw), Dc tuun staot inienend een goed wief (Nbk), It Bin goeie
vol mit dat goed (Nbk), Kweek, aj' dat kamnjeraoden (Nbk), 't Zit niks to goed in
goedin de bouw bebben bi'nog niet klaor de varvenjet erg goed (Nbk, Np), 't goeie
(Op), Dat goed dat doet et goed, hour argens in zien (wil/en) (Nbk), ...in iene
(Mun), gruun goed gezegd van onrijpe zien (willen) (Nbk), De eeipeis bin goed
appels, peren, aardbeien en ander fruit (El), een goeie scbriever, goed hool4 een
(verspr. OS, spar. WS): Je hebben vuus to goed book, goeie men]eren, een goeie
yule van dat grime goed eten (Np), oak smack, een goeie ba/c een goeie mop, Et is
van sparretakken c.d. ter versiering, bijv. him niet gauw goed (verspr., Nbk), 't Is
van een wagen in een optocht: Zehadden him gauw goed hij is snel tevreden, hij is
mooi gruun goed op de wagon (Nbk, Spa) weinig kritisch, heeft snel vrede met iets
7. bet tegengeste!de van kwaad Hij bet et (verspr.), oak: hij stelt geen hoge eisen,
over goed en kwaod en over zwaore tieden vooral inzake z'n elgen prestaties (Ma), an
(v), (gien) verschil weten tussen goed on de goeie kaante staoxr gezegd wanneer
kwaod S. het goede Thy bet dam- veal men kennelijk heeft gekozen voor de
goedsdaon(Nbk), Daorhe'kgoedandaon juiste, eerlijke, demokratische riehting,
(Nw), 1k kan daorgien goed meer doen ik groep, bijv. inzake de tweede wereldheb het daar voor altijd verbruid (Nbk), oor!og (Nbk, Np): Die meensken stonnen
Mit iene een gesprek ho/en, dat mag ik an de goeie kaante (Nbk), Die sommen
graeg, daor doej' vaeke wat goods van op bin goed zijn korrekt gemaakt, Ze bet ten
(Mun), Dat bet bear gien goed daon (Nbk), goed figuur (Nbk), in goeie staot, Hd bet
Daor bet hij met yule goods /eerd (Nbk), een goed verstaand, hi kon best Jeren op
Hi zal daor we] met yule goods uuthaeld schoele (Obk, Pe-Dbl), Die appels blieven
bebben (Nbk), Daor komt niks gien goods lange goed gaaf (Nbk), ...kuj' lange goed
uut vot (s: Obk), War ston hear bier to ho/en id. (Nbk), etgoeiepakhet beste pak
waacbten? Met veui goeds, dat was griT (Nbk), Al zien goeie goed was in de was
(v), Mar wie 't goeie in him zien bet, nemt zijn betere kleren, zijn nette kleren (Nbk),
de pette year him of (b), 't Goeie! alle Die is good! (spot.), oak: Dat is een goeie!
goods, gezegd als men weggaat (Nw, Ste): (Nbk), Die wodtgoed, mompelde hij (ba),
Now, 't goeie hour! (Nw), '1 Goeie mar, Hoe gaot et, is 't een betien goed mit je?
hear ( Ste) oak 't Goode (Bu, Dhau) 9. (Nbk), Daor bi'niks to good year j knot
voordeel, belangrijk bezit 't Is een groot zon klus heus wel doen, ofdenkje dat bet
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beneden je waardigheid is (Nbk, Pe-Dbl),
MY is good your zion brood wil maar alto
graag werken om do kost to verdienen, om
inkomsten to verkrijgen (Obk), En sand die
tied vient hij himzels wat to good your zak
smerik want (b), zo good as bijna: Is zo
good as k/aor (Nbk),
Is zo good as half
twaolf(Np, Ste), Die baozo is zo good as
niot to zion (Np), 'F Is zo good as zekor,
niot zo good wozon of niet anders kunnen
dan, doordat eon ander eist of doordat men
zelfzo wil en niet anders (verspr.): Zo was
niot zo good of zo mos con koppion kofflo
mitdrinkon, Zo was zo good niot of ze mos
dat doen! (Nbk), Zo was met zo good ofzc
wol
hebben, ...of 20 mos or zaokion
opknappon (01-Ni), ...of zo mos allo
daogon ofTen naor do oolde moonskon
(Obk), as goold zo good van zeer goede
kwaliteit (01-Ni) 2. geschikt, dienstig,
nuttig flat soul is good togon rimmotiok
(Nbk), Eon ha ssobassion is good your do
worms nI. om to gebruiken tegen (Ste),
is niet good om altiod zovuul to oton
(Nbk), Is eon gooie raod (Nbk), (zelfst.
verb.) Zo hebben oons al 20 vaoke ton
goede raodon (vo), Net good!, Dat is
nargens good vow (Nbk), Wie wet, waor
et good your is (Nbk), Daor bin Be good
your! de leuke dingen zijn voor anderen,
die rotklus mag 1k opknappen, met
vervelende dingen word ik opgeseheept,
(zelfst.) d'r con goeio an bebbon gezegd
van eon goede worker, ook: iemand die
veel oplevert anderszins (Nbk, Obk): Do
kastoloin haddo eon gooio an him 09, op
eon gooio dag 3. rechtschapen, oppassend
en/of eerlijk Hi5 is eon good moons (Nbk),
Dat is oon good maogion (Dhau), Ft Is eon
hielo goeioJongo (El), (zelfst.) Do goeion
moe'n et mit do kwaoien ontgo//on (Nbk),
do goeion niot to nao do goeden niet te na
gesproken (Nbk), Hi7 is d'r n/ks to good
your hij is heel wel in staat om die slechte
daad uit te voeren (Nbk), to goodor trouw
(spor.) 4. goedig, voorkomend, goedhartig
Is con gooio vent, Jo, Is eon goeio man,
hour (Nbk), Och, mien goeio man/, En die
gooie s/okkord trapte drokt op 'e rem (b),
con goeie sul (Nbk), to good van
vertrou won wozen, Dat is eon good
meensko, die goft hour hiolemaolc wog (El,
Obk), Die is good your hour (Nbk, Nw),
't

't

t

It

Ft

't

Ft

't

my is 20 good, Jo kim al/es wol van 'in
kriogon (Sz), * Wil wol zo good wezon on
wacbt even op je (Spa), 0th mien gooio
man...! beste man, denk eraan dat... (Nbk),
Gooio gonaodo! e.d.: hoe is hot mogelijk!
(Bic, Mon, Nbk, Op, Spa, Sz, Ld): Wol
gooio gonaode, daor komt hi5 ok nog an!
(Op), Goeio gonaode, wat eon rommol.'
(Spa, Bdie), Hij is to good your disso
woreid hij is to good voor anderen, hij is
niet hard genoeg, hij is te eerlijk en/of
meegaand (Nbk), enigszins meewarig van
doden: Die was to good vow disse worold
(Nbk), 1k bin to good van vertrouwen west
(Nbk), Die korel is zo good as bolle zeer
goedig (Dhau), ...as hotter id. (Nbk), ...is
zo good as kooko Id. (verspr. WS, Nbk,
Obk), ook gevolgd door ...mar krapan zo
zuuito maar hij kan ook heel anders nit de
hook komen als het hem to gortig wordt,
hij kan ook vinnig zijn (Nbk), zo good as
eon schaop (Np), ...as eon Jaom (Np) 5.
gezond (na ziekte gezegd:) Hi7 is nog niot
good, hi kikt nog wat ofwezig (Nbk),
verder vooral in niot good ziek, misselijk
ed. Laest woron bid wat moonskon niot to
good, zi5 baddon do griop (Dfo), Big' niot
goed?ben Jo ziek? voel je je niet lekker?
(Nbk), 1k wor niot good ik begin me zo
beroerd, misselijk to voelen (Nbk), 1k bin
lang niet good, Be gao weer op boddo
(Nw), * Vale mi5 lange niot good (Np),
...niks to good (Nt, 01-NI), ...met
he/omaole good (Ste), D. was vioden woke
niet al to good, hi); had naargons gion zin
an (Obk), Dat maogien is niet good ze is
ongesteld (Obk), Dan bif niot good, af
zoks zeggon niet bIJ je verstand (Nw) 6.
flinkJo good ho/en zich good houden, ook
in: /71ij haddo zoe'n will, hij kon him niot
moor good ho/en hij kon zijn lachlust niet
meer bedwingen (Nbk), Zo hebben hour
vandaogo good hulbon ze hebben zich funk
gehouden, ze hebben zich goed gedragen,
good hun best gedaan (Nbk), (ook inzake
langere tijd:) Zo hebben hour good hublon
gezegd bijv. van vee: ze hebben her good
gedaan, ze zijn flunk gegroeid (Nbk) 7.
voordeel opleverend argens borer van
wodden (kunnon) 8. niet boos (Bu, Mon,
Sz), in good op, ...mit Nao die ruzio bin
ze weer good op mekoer (Bu), Ft Was mis,
mar zie bin toeb weer good on mokoor
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(Sz), Zie bin we] good mit mokaero, geloof
ik (Mun) 9. gegoed, welgesteld, voornaam
en rijk Hij bourdo tot degoeio boorestaand
(Op), 41 con rieke boorezoune woron of
aandors van goeie koinof () ) 10.
terecht, billijk argens con gooie roden your
hebbon (Nbk), Et is zion good recbt 11.
akseptabel, aanvaardbaar, zonder minpunt
Good!, Is t good, bolt? (Np), Ok good.',
Al/o5 good on we!, Is 't now good?, Zo is
It we] good, hour zo is hot in orde (alg.),
ook: flu is het wel mooi geweest (Nbk), 't
Is good, bear, ik wi] wel zo lange
waacbten (Db), good godrag, Zion godrag
is good (Nbk), Da 's ok eon jabreur! Die is
al/es good! (Ste), goed kominen in orde
geraken: Zol et we1 good kommen ? zou het
niet mis gaan?, Zol et wel weer goed
kommen? zouden ze wel weer op
vriendschappelijke wijze met elkaar om
kunnen gaan? zou hun relatie weT weer
worden zoals hij was?, H. dochto dat al/es
nog Wel woor good kommon go] tusson
hour 0) 12. gunstig, voorspoedig 'kHadde
d'rmeerstalgooieeiefors vour(j(v),Hij
maokt oon gooio kaans (Nbk), eon goeie
uutslag, een good jaor, in Zion goeio
daogon (Nbk), Dat was nog in do gooio
tied, do goeie, ooldo tied, Dat had eon
good ding west as zo dat daon hadden eon
goeie zaak (Nbk), eon goeio zacke id.
(Nbk), lo hadden 't d'r good van eten en
drinken (verspr.), Hiy was gistoraovond
nog slim koorsij, mar MY hot now eon
gooie naacht had (Nbk), good nis, eon
good boricht, eon goeio naeme, et good
mit iene mienen, (zelfst.) 't goeie your
hobben mit iene gunstige bedoelingen
hebben ten aanzien van iemand (verspr.):
Buurman had at goeio mit oons your, hij
struido zoo/t year oons doe 't glad was
(Db), eon good woortion year lone doen, in
eon good blattien staon bij ieno (Nbk), eon
goeie indrok maeken (wY/on), Mien dag is
good gezegd als iemand een gelukkige
omstandigheid heeft gehad, bijv. bij een
koop, hot zion van een geliefde, ed.: Zo
hadde hij op iono dag do weitasso soms
vol snijopen, en dan was zion dag dubbo]d
goed 0), in gooie doen kommon (Nbk, Sz),
Do Hoer geft gonaode on ore; et gooie
ontdot hij niet an wic ge/s good /even (b)
13. in grote mate, aanzienlijk Hi7 verdient

een good loon (Np), eon goeie wake ruim
eon week (Np, Nw, Ste), Dc anstolling on
do penning kroeg ik mit eon gooie maond
(b), good wat Die mecnsken bin It we]
neud;, ikza/zc mar good watgovcn (Db),
k Heb do bond vanmorgon mar good wat
goven, we bin vandaege vot west (01-NI),
'k Hob 'm good wat goven, want et ston 'm
tepriozen wat as hij daon hot (Nbk), ione
good wat op 'e donder goven (Ld), ... op 'o
buudgoven, (Pe-Dbl), Hij moot good wat
on 'e hood hobbon (Wol), iene eon good
pak op 'a donder goven (Ow, Ma), 'k Hob
'in con gooio mop toodiend (Np) 14. in
Gooio Vridag, do gooic woke do week
voor Pasen * (schertsend inzake het verkouden zijn) Eon goeie Fries is altiod
var/co/on (Ma), Wat good is moet goed
b//oven laten we niets afdoen aan lets dat
eenrnaal goedgevonden is, men moet niet
onnodig kritiek leveren (Ma, Nbk, bl, b),
Al to good is buurmaans gok (Nbk, Nt), 't
Is zo good, zo kwaodje doet hot weT, maar
't was rnisschien beter om het maar niet to
doen (Np), Eind good, a/good
goed III bw. 1. zoals vereist wordt Gaot et
good?, Gaot et eon botien goed mit
buarman? (Db), Et was acFig goed gaon
(b), Dat kan aenlik niet good dat is
eigenlijk niet passend, dat gaat eigenlijk zo
niet (Nbk), Zo good en zo kwaod as et
gaot (Nbk), Hi5 is good gek/eod (Diz), Die
k/oren stonnen migrifokgocd), 'k Hob
et kalf even drid in de koe, on doe was It
d'r zomar; 't lee/I nog good, en It is eon
vecrska I/ion ), good en wet We weren
good en we] thuus, en doe be/den ze al nog
maar net (b, Nbk), A/los good on we!, mar
(..) bet kan wel zo zijn, maar ( ... ) (Nbk),
good (mit iene) kunnen goed kunnen
opsehieten (met iemand): Wij konnen
alt/ed oo zo good mit oonze buren (Obk),
Die meonsken kun good mit mekaander
(Np), Ja, we tan good! Id. (Nbk), ook
good mit mekoor woddon kunnen (Dhau,
Nbk): Oonzejongen [ook: kinderen] kun
good mit mokoer wodden Id. (Dhau), Die
beido kun good mit mokaander opschioton
(Bu, Diz, Dho, 01-NI), Ze kun good mit
mokoer overweg (Ld), Zo kun It good mit
mekaer vienen (Wol), zo ook Zo kun good
akkcdoren id. (Spa), Hiy kan niks to good
mit do vingers van eon aander zienos
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goed - goed

oIblieven (Sz), Ze liggon mokeor good
(Np, Nbk), Dat lit mi); a eorlik bin, ok
we! good (b), krek zo good evenzeer, voor
hetze!fde, Good, mario zillion d'r toch wat
an doon moeten toegegeven, mast ( ... ) etc.
(verspr.), mar goe4 good zo! 2. in ruime
mate, in tamelijk hoge mate Dat maegion is
good gruuid (Db), Die koopznan is good
vortrouwd (Ld), Ze bin good vut do hoeke
kommon ze zijn royaal geweest, hebben
flunk wat gegeven (Dho, Diz), We zetten
de bloompios dan ok good buten U) Hij is
good biy in aanzienlijke mate pienter,
holder, scherp (Dfo, Ld, Nw), Th1 is good
Mj do tied Th is good bij do tied, dat zo
konnen him ovoral your brukon (Obk), Hi
is good biy zion vorstaand (Dfo), ... bi7 de
pinken good uitgeslapen, bijdehand (Db,
Dho, Nbk), my is niot good biy zwakbegaafd (Nbk), Wie zoks dot, is niot goed
biy is gek (Nbk), Jo weton 't zels ok wel
bi'inderse good (b), ? Sannotorie betaelt
griT moraokel goed (b), Hiy zat goed in do
slappe was (Ld, Pe-Db!, b), zo ook Hij zit
d'r good bi (aig., Nt) en Die ,neonskon
zitten good biy 't spa] (El), . . in do spuflen
(Mun), Die kun et wel good doen, die
zitton d'r waann bi (Ma, Ow, Nw), Thy
kan d'r good geld your bouren (Sz), Do
kooiker bet vlodon jaor goed wat enten
vongon (Np), Hij zit good in do kleron is
in mime mate voorzien van kleding (Np),
Die koo zit good in It vlois (Diz, Ld, Ma),
...is good bevleisd zit good in hot vlees
(verspr.; ook aaneen geschreven), ook van
mensen, dan soms als enigszins x-uw
ervaren (Nbk, Nw), Do !aandbeor was met
trouwd on !eofde d'r good van (i) my
raekte toch met goed thuus in do stad
(Nbk), Daor kuj' niot good biy dat is
moeilijk to begrijpen (Nbk), Ikkan d'rniot
good bi); doe mij do ledder es ik kan or
niet goed bijkomen (Nbk) 3. in zeer hoge
mate 't Is good koold, vandaege (Pe-Dbl),
't Is goed koo!d weer (Nbk), 't Is goed mis
mit 'I weer (Ld), 't Was goed mistig
gisteraovond (Wol), 't Is good an do regen
(Bdie), We hebben een good miii vourjaor
(Db), En dan eon woke goed winter, on
dan hej' mooi ies (j)' Die is good ziek,
boor! (Spa), Die bet good your do kont had
(Np), Die is valon, 't is good ankommon!
(Dho), Dat verwiot trok hiy him good an

(Op), my is good op Zion drewordhij heefi
eon goode bui (b) 4. zonder moeite, zonder
problemen, best we! Jo hadden hiel good
weten leund daj' bier niot zomar kommen
mochton (Nbk), Aj'nog niet klaor binnen,
wil ik good wel zo lange wacbton (Obk,
Sz) 5. juist, sekuur, precies Mit do vr.ryo
haand vuu!do by effon of do deuce we]
goed in 't slot valen was (b), H wus cent
niot good wat zo d'r an haddo (b), my
weegt zion woorden altiod good wat hij
zegt is weldoordacht, hij formuleert
voorzichtig en juist (Nbk), good op jo
teflon passen (mooton), Zo 'k daor goed
wezen?zou dat do plaats zijn waar ik naar
toe moot (Nbk, Np): Zo'k bier goed
wezen? 1k schioto do zustor an die doonde
is mit do thee (v) 6. duidelijk Now, ie kun
good rookon dat do booren an 't jan-on
binnen (Nbk), kot on good (spor.), Good!
duidc!ijk! 7. gunstig, gelukkig,
voorspoedig tt good mit ione vourbebbon
jemand gunstig gezind zijn, do beste
bedoelingen ten aanzien van iemand
hebben (verspr.): /7 kun It nog go good
vourhobbon mit do jongen, Maras zo niot
luusteron willen, dan schiet ij d'r niks mit
op (Dhau), Now ho'k ot zo good mitjo
your (Spa), Dat treft good! (Nbk), ot good
maokon (spor.), ot d'r good of brengon, f
Hope dat et jim good gaon zal (Wol), ot
good hebben een good inkomen hebben,
welgesteld zijn, in goede leefomstandigheden verkeren, met name het voldoende
on good kunnen eten (verspr.): In now
hebben baost aYe moonskon ot good (j),
A ieno kriogon kon [n]. een vrouw of
huishoudsterJ die zol ot good bij mi
hebben (j), Elk bet ot good op 't hoden (b),
Jo haddon ot d'r good van eton on drinken
je werd daar in mime mate voorzien van
voedsel en drinken (Nbk), Ze woton niot
hoe good zo 't hobbon, dat was in mien tied
we] sanders! (i) 8. mooi, eon aangename
indruk opwekkend Die jasse zit jo good
(Nt), Wat was zo mooi on krok et zwatto
s/on hour zo good Zoks dot ot good in
do kraan.re maakt indruk (1) 9. op de juiste
wijze, zoals hot hoort It Zit wei good (Nbk)
10. in enige mate overschreden, met
betrekking tot eon tijdstip, periode, maat;
zéker wel als men do aangegeven maat in
aanmerking neemt Now is otalgoed mid-
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goedaardig - goederbeste
dag en nog is dat tiend niet tbuus (Sz), 't
Was good middag dat ze d'r waeren
(01-NI), 't Is good drie ure (Wa!), Die toe
geeftgoed3o liter melk(Spa), Die lappe is
good drie meter, d'r tan best con fart uut
(Dhau), H/7 het now good 'ii we/cc tbuus
west ruim een week (Nbk), 1k bebbe good
eon are waacht (Np), good on wel nag
maar net, nauwe!ijks (Nbk): I/c was good
on we) thuas, of daor begon et to regenen
(Nbk), good zo groot as (verspr. WS, Obk,
Nbk): Dat kezien is good 20 groot as T ere
(Obk), Hij is good 20 groot as zion bruur
(Dho), Die bond was good 20 groot as een
ta/f (Op), Die akker is good 20 groot as
die d'r naost list (Spa), Hij is good zo
groot as twee turven 't is een klein kereltje
(Obk, Sz) * Gauw on good is eon /ceunst
wie jets snel doet ]evert meestal in op de
kwaliteit (Nbk), Hadde on good.. id. (Op)
goedaardig z. goedaorig
goedaordig z. goedaorig
goedaorig Oak goedaordig (verspr.,
vooral bet. 3; all, in bet. 2), goedaardig
(Spa) -or, -at [gut'o:arax, oak gud...
/ ... rdax/ ... a: ... ] 1.
goedaardig, inzake
personen, dieren Die bond is goedaori
(verspr.), eon goedaorig maegien (Bu),
vrouwgien (El), eon goedaordig kerakter
(Dho) 2. (van een bijenvolk) niet snel
stekend (bs: Obk) 3. goedaardig: van
ziekte, gezwellen Zo ze zeggen is Ft een
gocdaordig gezwel (01-NI), Die ziekte die
bij bet is vogel goedaordig (Wol), Bi5 et
onderzuuk b/cot et goedaordig to wezen
(Ow)
goedhedoeld Oak niet aaneen bn. [gud
bad...; aks. wisselt] 1. niet met verkeerde,
gemene bedoelingen alderhaande goedbedoelde plaogerien (vo)
goedbevleisd Oak niet aaneen bn. [gudba
flejst; aks. wisselt] 1. good in het vlees Dc
slaacbter het graeg eon goodbev/eisd
besien (El)
goedbloed ['gudblu:t] - goedbloed Die
man dat is zoe'n goedb/oed(Db), eon loris
goedbloed (Db, Spa), eon Jan goodbioed
wezen een goedbloed zijn (Op), zo oak
Janus goedbloed (Op)
goeddiels (v) [aks. wisselt] - goeddeels
goeddoen st. ww.; onoverg.; het goeddaon
['gudü:n] 1. aangenaam zijn, als prettig
ervaren Et dee mien jaegershatte good (b)

2. nuttig zijn voor iemands welzijn Dc
zec)ocht bet him goeddaon (Nbk)
goedelik Oak goelik (Nbk) bn., bw.; -er,

-at ['gudjak, ...dalak/'gulok] 1. goeiig,
goelijk con gocdeh'tgezichien (Dhau), Ze
het eon goedch't utcr)it (Diz), Ft Is een
goedeik mannegion, mar as hij de
verkoerde masse op bet, is It ecu minne
(Sz), It Is eon cchte kwaojonge, mar tocb
hethij ccxi goode/it teraktcr(Op), Hij bet
eon goode/ike aord (Diz), Af F a! te goedeh't
binnen, ]open ze mit bozen en scbocnen
over je binne (Db), Ze ti/ct d'r nogal
goedcb't uut (Ow)
goeden (Ste) bn.; attr. ['gudi] 1. van
dezelfde stof als waarvan de jurk, jas of
brook is gernaakt, met name m.b.t. de
bijbehorende riem een )cren riom en con
goeden n'em, (zelfst.) 1k bob bier niet con
goedon bi5 (Ste)
goedens Oak goelens (Spa, Sz) ['gudi7s
/'gujzs], in in goedens zonder kwaad em/of
hatelijk to doen, op vriendelijke wijze
(verspr.): in goeiens zeggen boo af' d'r over
daenkon (Spa), In goedens heb ,kPxndFr op
wezon dat hij mis was (El), We zu/Jen
perboren et in goedens over to brengen
(Dho), In goedens bobbon we otnog es een
keer good dewpraot (Nbk), HAy nc/I we) in
goedens hij wil wel toegeven, is wel tot
een kampromis bereid (Np), In goedens
verteldo it th dat, mar et vu) niet in goeio
eordc (Bu), oak: zodanig dat or nag niks
mis is, op een redelijke manier (Ste, Sz):
Die benanen lwjF niet in goeiens op eten,
dan bin zo a) eerder verrot (Sz), k Bin zo
bange da wwe do boeromoes niet in
goedens op kriegen niet op tijd op krijgen
zodat de planten to lang blijven staan en in
kwaliteit verminderen (Ste), mit goedens
Id. (Diz): YcHeb d'r mit goedens ovcrpraot
om et op to Jossen (Diz), uut goedens met
de bedocling good to doen: Ze beuden uut
gocdons an om die meenston te he/pen,
mar ze hobben d'r niet yule daan/c van
ondervunnen ( Obk), oak: op vriendelijke
wijze zn mening kenbaar makend (Bdie,
Db, Ld,Nt, Sz): Uut goedens bob ittogen
die fonges zegd dat ze niet moor
proppcschioten mosten (Db), Uut goedens
bet hij zion miening an 'm gevcn (Db)
goederbest z. goederbeste
goederbeste (Dfo, Dho, Diz, Nbk, Np, Nw,
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guederdeugd - goedig
Op, Sz) Ook goederbest (verspr.) [gudç
'est(o)], in uut goederbeste om redenen
van bestwil, met goede bedoelingen 'kZeg
or out goederbest, mar 1k zol daor mar met
bennegaon, die meensken staon met zo
best anscbreven (Obk), Uut goederbeste
ging 1k even M5 'in an, mar thy wol met
mit (Op), Uut goederbeste raod ik ze an
om weer an It work to gaon (Sz), Now
moef' niet kwaod wodden, want ik beb dat
uut goederbeste daon (Nw), 'k Het uut
goederbeste daon, on nóg verkeerd! (Nbk)
goederdeugd (Np) [gud1dA:xt; aks.
wisselt], in It uut gocdcrdeugd doen uit
goedheid, met de beste bedoelingen
goederen (Nbk) my. de ['gudpJ 1. hetz.
als goeiierentram, z. aldaar
goederentram (Nbk, Nw) de; -men;
-megien ['gudpitram] 1. tram speciaal voor
goederenvervoer Degoederentrani komt d'r
an (Nbk)

goederentrein - goederentrein
goederenvervoer (1) - goederenvervoer
goederenwagon (Nbk) - goederenwagen
(bij tram of trein)
goedergeefs z goedgeefs
goedertieren (b, 1) [gud'ti:op] - goedertieren: barmhartig, goedgunstig
goedertierenhied (b), voor -held z. -hied
[..'t...] 1. het goedgunstig, welgezind zijn
Alle paeden van de Heer bin
goedertierenhied on trouw veur wie zien
verbond en zien getugenis beweren (b)

goedgeefs (Dho) Ook goedergeefs (Obk)
[ ... Igudç... ] - goedgeefs
goedgeefshied (v) Voor -heid z. -hied
[gut'xt:fshitj 1. het goedgeefs zijn
goedgelovig (Nbk) - goedgelovig: licht
geneigd zijnd anderen to geloven
goedgeunstig bn., bw.; -er, -st
[gut'xA:nstox] 1. welwillend War bin dat
goedgeunstie meensken (Dfo), Ze hebben
'in wel goedgeunstig west, bij bet nogal
wat kregen (El), De veurzitter was miy
gelukkil goedgeunsti (Sz), Ze waeren 'in
allemaole goedgeunstig gezind (Mun, Nt,
01-NI, Spa, Pe-Dbl), It Weer is me inks
gocagounstig an now toe (Bu), Wij bopen
dat Jim goedgeunstig over oons verzuuk
beslissen zullen (Op), Hij beschikte d'r

goedgeunstig over (Np), Ze hebben
goedgeunstig beslist (Bdie), Ilij het et
goedgeunstig opneumen (Np) 2. gunstig,

zodanig gesitueerd dat de kans op sukses
groot is Hi7 zit daor goedgeunstig op een
goeie plek (Dho), De wiend zit
goedgeunstig (Diz, Dat laand hjt we]
goedgeunstig (Ow), It Lilt d'r we]
goedgeunstig bij het ligt gunstig, ook: het
staat er good voor (Nbk), Die zitten d'r ok
goedgeunstig bi) wat geld betreft (Db),
een goedgeunstig bericbt een gunstig
bericht, vooral: een gunstige uitslag van
een medisch onderzoek (Obk, Db)
goedhattig bn.; -er, -st [guthatox] 1. good
qua inborst, goedig
goedheiligman (Nbk, Sz) de [gut'hcjlox...}
1. Sinterklaas
goedhied Voor -heid z -hied de ['guthit
1. rechtschapenheid, het oppassend of gunstig gezind zijn Hiy was de goedhied zels
hij was één en a! goedheid (ook ironisch:
maar ondertussen!) (El, Nbk, Np), Grote
goedhied Grote goedhied nog an toe, wat
wodt die /ocht mm! (Obk), Grote
goedheid, dat wus 1k met! (N t), Wel grote
goedheid, ze luusteren verthkkeme met
(Dho), 0th, grote goedheid, daor hebben
we him ok nog (Nw), Grote goedhied en
gien aende, now zit It hiele gaoren in do
tieze (Ow)
goedholen st. ww.; wederk.; het
goedhullen ['gutho:Ii] 1. zich goedhouden
Now, boo! Jo mar good en tot kiek es!
gezegd ten afscheid (Diz) 2. flunk bezig
blijven, good funktioneren, het good doen
(van mensen, dieren, planten) (Obk, Nbk)
Mar ze but hour goed, en mit do hope dat
hij Jovend en wel weer tbuuskommen zol,
sleug ze hour d'r in de oorlog deurbenne
(J), 1k bob wel even dooM: hoe komt et,
mar die plaanten hullen heur good (Nbk)
goedig Ook goeiig (Bdie, Nbk, Nw) bn.;
-er, -st ['gudax/gujax] 1. goedig, een
goeierd zijnd Hij zegt niet makkefik nee
en hij boolt him lange stifle, hij is nogal
goedig (Nbk), Die man is haost wat to
goeth, want daor maoken do meensken
misbruuk van (Obk), vandaar Hij is wat an
do goeiige kaant is haast wat to goedig
(Nbk), lo moo 'n ok weer met al to goedig
wezen (Mun), It Was oen goedig oold
meenske (Np), Hij is we] zo goeii (Nw),
Dat is slim goedig yolk (Diz), zy bin met
moor zo goedig as vroegcn' (Ld) 2. van

tamelijk goede kwaliteit (Bdie) Dalgrondis
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goedkeuren - gociedag
wel goeijge grond (Bdie)
goedkeuren zw. ww.; overg.; kourdo good,
her goodkeurd ['gut1c&:ri] 1. goedkeuren na
kouring iiiy is goedkeurd vein- dc dien st nI.
voor militaire dionst 2. juist vinden, geen

et aor'j behemm cien am or weer goed to
praoten (Sz)

goedschiks (Nbk, vo) bw. ['gutsktks] 1.
zondor togenwerking As 't nietgoedscbiks
kan, dan mar kwaodscbiks (Nbk)
docht, mar goedsoortig [aks. wissolt] - goedsoortig

bezwaar hebben 1k had It niet
ac hebben mien bouwanvraoge toe/i
goedkeurd (Nbk), Hi7 knikte goedkearend

(01-NI)
goedkeurige z. goedkeuring
goedkeuring Ook goedkeurige (Ste) do;
-s [ ... ... k.&:ongo] - goedkeuring: het
goedkeuren, do toestemming 'k Heb flog

goedsoortig vee, goedsoortige eerappels

(01-Ni), Oonze koppel kiepen is van
goedsoortig slag (Db), 1k beb zien dat daor
goedsoorrig spul bruukt is (Dho)
goedvienen I or ['gutfi:] 1. toostemming

Zonder zien goedvienen zuwwe dat niet
doen (Np, Nbk), zonder daj' van to veuren
glen goedkeuring vein- mien bou wan vra age scbriftelik goedvienen van de scbrlevcr
kregen (Nbk)
kregen hebben (1)
goedkomnien - goed komen
goedvienen II st. ww.; overg.; hot
goedkoop (Nbk, Nw, b) bn., bw.; ...koper, goedvunnon 1. goedkeuren 2. zich niet
-st [gutko:p] 1. niet duur, ook van vorzotton togen, goon problomen hebben
personen, bodrijvon etc. Daor koj' mot Ic hoeven mit oons glen rekening te
goedkoop an, ... of We hebben een ho/en, wij vienen or welgoed(Nbk) 3. iots
goedkope kapper (Nbk), een goedkope her besto vindon Doe mar zoas Ic 't
winkel (Nbk), Over de greens is een goedvienen (Nbk)
goedkoop plakkien am to winkelen (Nbk), goedwillend (Nbk, Np, v) Ook
Zuwwe, as we to winkelen gaon, disse keer goedwillens
(Nbk) bn.; -or, -st
mar es niet zo goedkoop doen? (Nbk) 2. to [gut'wtht/...Ins] 1. goodwillond 'EcrJlk is
gemakkelijk, flauw een hiel goedkoop, eerlik,' zee hi overdreven goedwi/fend
flauw grappien (b), een goedkoop (v)
argument (1), Man, doe toe/i niet zo goedwillens z. goedwillend
goedkoop! woinig verheven (Nbk)
goedwillig (Nbk) bn., bw.; -or, -st [gut
goedlachs (Nw) - goedlachs
wtlax] 1. gewillig, steeds boroid zijnd tot
goedleven (Bu) ['gutli:brpJ, in (een) forth rneowerkon (Nbk) Die is we] goedwiiljg,
goedieven iomand die zich steeds tegood daor /criej' gien spill mit, the wil al/es we]
doot aan oten en drinken, niet hard werkt doen (Nbk)
en hot or ook overigons good van noemt goedzak do; -ken; ...zakkion ['gutsak] 1.
(Bu)
goedzak, gooio sul, ook van huisdioron,
goedmaeken zw. ww.; overg.; maekte voo OonzeN is con goedzak, daorfcuj'wel
good, hot goedmaokt ['gutme:kpj 1. doen mit de kiompen overhenne fopen (Db),
vergeton, onbolangrijk doen zijn door jots Oonze bond is toch zoe'n goedzak (El), 't
positiefs 1k heb It weer goedmaekt dour Is een loris goedzak ( Ld)
een bossien bloemen mit to nemen, En dat goedzeggen (Nbk) et ['gutseg] 1.
maekte or hielendal goed vein- de hiele goedkeuring, in P. moot zien goedzeggen
woke (j) 2. financiool dekkond makon (b) d'r over doen (Nbk)
A dan ineugen de kiepen 't we] goegel z. gaegel I
goedmaeken ni. do winst op do kippon (b) goeie Ook goejuj: ni. nadrukkolijk bij
goedmoedig (Nbk, Ld, Nt) bn., bw.; -er, afschoid (Nbk) tw. ['guj/gujAj] -st [gut'mudox] I. trouwhartig, goodhartig, goodondag (als begrooting of bij hot
goodig
woggaan) I keek nog war notsk, mar zee
goedpraoten zw. ww.; overg.; praotte toch ok mar 'Goeie' (b), Goeie! Dc jokte!
good, her goodpraot ['gutprD:otlj} 1. schertsond als groat gezegd door kennissen
goedpraten Nee, or vaalt niet good to die onder elkaar zijn (Diz)
praoten waj' daon hebben (Nbk) 2. zo goeiedag (OS, vorspr. WS), ookgoeiendag
praton dat do verhouding weer good is (Sz) (Nbk, Mun, Np, Nt, 01-NI, Spa) tw. guja
As iene wet zegt wat niet deugt, moot bij 'dax/ ...ji ...] 1. wens tot do aangesprokono,
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goeiemiddag - goelzwaan
ter begroeting of bij vertrek: goedendag
Goeiodag mit mekacre (Pe-Dbl), lone
goeie(n)dag zeggen iemand groeten Nbk,
Obk, Wol), mekaander glen goeio(n)dag
meer zeggon elkaar niet meer groeten, als
gevoig van onenigheid (Nbk, Obk, Wol),
vandaar Now, of or veurbiy is woot 1k niet,
mar zo zoggen mekoer tomeensen weer
goelodag (Nbk), ook als uitroep: fa,
gociedag, dat zof we] wi/len nou zeg! toe
maar even! (Pe-Dbl)
goeiemiddag - goedemiddag
goeiemorgen - goedemorgen Gooiemorgen!: ironiseh gezegd als reaktie op
jets dat in tegensteiling is met de positieve
verwaehting: 1k docht, hij zal dat allionig
we] even anbrongon kommen, mar goelemorgen! Hij bloefzowat tot an molkorstiod
(Nbk)
goeien z. goon end
goeienaaeht (spot.) Ook godenacliz
(verspr.) - goedenaeht
goeienacht z. goeienaacht
goeienaovend Ook goelenavend (spor.),
genaovend (Nw) [guja'nn:bipt/...a:brpt
- goedenavond (lone) goeionaovend zoggen, lone gooienao vend woonskon
* (gekscherend) Goeienao vend, schiomeraovend, beJ' hatstikko donkor ok zion?
(Nbk, Np)
gocienavend z. gooionaovend
goeiendag z. goeiodag
goeiens z. goedons
goeierd (Nbk, Spa, b) de; -s; goeiertien
[gujçt] 1. goedhartig iemand, goeierd
goeiig z. goodjg
goeiighied Ook goediglieid (Np), voor
-heid z. -hied de [gujaxhit/'gudax...] 1. in
in do gooiighiod grote goedheid, in 's
hemelsnaam, als 't niet anders kan, vooruit
dan maar Now snap ik in do goeiigheid
niet boo ze bi5 die praotios kommon (Sz),
In do goci%hied, boo] now es op van
kribbon (Obk), hoe bcJ't your mokeer
kregon om Jo zo smori to maeken (Db),
Wat dooJ' daor now toch in do goei7ghied
benno to gaon (Ma), 04 In do goeiigbeid,
daor komt zi ok nog an (Nw), In do
goeiigbeid, dan mocJ' dat mar doen (El),
...dan moo'n we daor mar op an (Dho), Dat
moot dan mar, in do goeiigbeid! (Nt), Laot
dat, in do goeligheid nog an toe! (Mun) 2.
hot goelijk zijn In mien goeilgbeldbe'ket

woggovon, on now be* d'rspiet van (Wol),
* Heb It aut do goollghiod daon on doe
was otnognietnaordezin (Dfo), Dat bo'k
wit gooiibied daon, mar daankbor, how
mar! (Bdie, Nw, Mun), 1k bob dat In do
gociigheidnog daon (Bu)
goejuj z. gocie
goelderig z. goelorig
goelehalke (Obk) [gulo...J - huilebalk:
kind dat voortdurend huilt
goelebek (Dfo, Obk) de; -ken; -kien
['guio...] 1. kind dat veel huilt
goelen zw. ww.; onoverg.; goelde, het
goeld [guli] 1. huilen (van dieren) As d'r
on weer in We locbt zit, kan eon bond soms
zo goclon (Obk), Do bond goelde
vannaach4 zol d'r binnonkot lone
wcgraeken?(Obk), Die bond van do baron
die gooldo, 't Ilk we] eon doodgoolor een
hond die door huilen een sterfgeval
aankondigt (Sz), D'rgocldo eon vos in do
vocrto (01-NI) 2. huilen, wenen (van
mensen) HJy gooldo 't wit, zo Ic/k was hij
(Ma), Kleine bonder goelon gauw (Op), 't
Goolon ston 'vi naodor as It lachen (Nbk,
Ow, Ld), goolen van bliodschop (verspr.),
k Kan d'r we] ommo goolen 1k vind het
meer dan erg (Nbk), traonen mit hilton
goolen (Nbk), Zo goolt mit et lone oge on
zolachtmit etaandereze praat mooi, maar
ze meent er niets van (en met mike
mensen moet men voorzichtig zijn) (Np),
goolen as eon klein kiend (Nbk, Ste) 3. een
gierend geluid maken van de wind of
anderszins (Bu, Diz, Nt, Nw, Obk, 01-NI)
Soms kan do wiond om do hooke van
huus goelon (Obk), Do wiond goelt in do
schostien (01-NI), Die bromtollo goolt d'r
over (Diz), Thy ridt zo haddo mit zion
motor, die goolt d'r over (Nw) 4. (van
bijen) bep. geluid maken wanneer gezocht
wordt - veelal rend het vlieggat - naar de
koningin die weg is (bs: Dfo, Obk, Op.
Ow)
goelerig (Db, Nbk, b) Ook goelderig ( Ste)
['gul(d)arox, ...I(d)1oxJ - huilerig
goelik z. goedolik
goelogies (Dho) my. {'gulo:xis} 1. (inzake
een kind:) behuilde ogen H4 wat boJ' toch
goelogies (Dho)
goeltoppe (Dho) de; -n; ...toppien
['guitcipo] 1. bromtoi
goeizwaan (Bu) de; ...zwanen; -tien ['guI
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goelzwaene - goezen
swâ:nJ 1. hoelzwaan, wilde zwaan
bi5 huus fanges (Ld), flat moot in con
goelzwaene (Dho) de; -n; ...zwaentien gocze gaon zeer snel plaatsvinden,
['gulsw:na} 1. persoon die voortdurend gebeuren (Bu), Do kookpot kookt in con
built, jammert of klaagt
gocze (Spa), in icne goeze in óén snelle,
goene(n) z. goenend
doorgaande beweging, aan één stuk door
goenend Ook goenen (verspr.), goene (Nbk, Wol): 'kBin in ionegoeze deurgaon
(Nbk, bo: Bu), goeien (Spa) onbep. vn. (Wol), as con gocze zeer snel, hard en
['gun:(t)/'guno/'gujçij 1. een onbepaald intensief (verspr. OS, Np, Op, NO: Do
(maar niet groot) aantal mensen, ook wiond vlit as con goeze om do hock van
sommige, een klein aantal exemplaren D'r t huus (Obk), Do katten vleugen as eon
kommen goonen an (Nw), (Joenc hadden gocze om oons huus (El), Hi5 lopt as ocn
dattion van die honnen (Nbk), D'r bin gocze (Nbk), As con goeze gong th d'r
a/tied nog goenen die lopende naor schoelo over (Nbk), 'k Hob hour zion fietsen, as
gaon (Obk), D'r bin goenend die ot a/tied con gocze vlcug ze d'r vandeur (Dho), 't
bctor woton (Nbk), Lessond zag ic nog wol Vuur braant as een gocze (Ow, Op), Do
es goon en haneboken, mar dat is now kookpot kookt as can gocze zeer hard (Nt,
zowat vcuthij (Nw), Goenond bebben et Ste) 2. bep. speeltuig voor kinderen: eon
a/tied slim mit heurzels (Dhau), D'r bin knoop of stukje leer dat men door eon in
goenend Ln [ni. van een aantal appels] die elkaar gedraaid touw te laten ontspannen,
al rottorig binnen (Nbk)
doet goozen, suizen, snorren (Dho, El,
goetien et; goeties ['gutin] 1. niet nader Wol) Pas op, dat zcje do gocze niot in 't
aangeduide stof Wat is dat your god/en haon ho/en (Dho), We hcbben con goeze
(Nbk) 2. jonge kinderen, jonge dieren maokt (Wol)
Moej' toch Os Zen, wat is dat toch eon goeze It (Sz) tw. [gu)za] 1. Jokroep voor
mooi goetien gezegd van kinderen (Nw, eon gans
Dho), 'tkloin(e) goetien (verspr. OS, Dho, goezebroek (Bdie, Mun, Ow, Pe-Dbl,
Nw, Nt, Op, Pe.-Dbl): 'tKloincgocticn van Wol) do; -en; -ion ['gu:zabruk] 1. domme
do ldcuterscboe/c wodt mit eon bussien persoon (Bdie, Mun, Ow, Pe-Dbl) 2.
baold on brocbt (Obk), Dat kleino goetien nietsnut, loegloper (Wol)
moot mar in do keuJcen zitten (Ld), 't Goezegat g. lidw. ['gu:zagat] 1. grappige
Goetien kan to kccr gaon! gezegd van benaming van eon vrouwspersoon in eon
kinderen (Nbk), zo oak: 't Goction is mar bep. volksrijmpje, z. onder Gcsien
weer aorig roer (Nt), t Is eon drok goetien goezelen (Bdie) zw. ww.; onoverg.;
(Bdie), Ocb, dat goetien is do hide middag goezelde, is goezeld ['gu:ziJ 1. snel
zo lief an 't spoulcn (Db), We kriegcn ergens langs gaan Do trein goczoldc bi
slocbt weer, want dat jonge goetien is zo mi /angcs (Bdie)
ba/stung (Sz)
goezeri zw. ww.; onoverg.; goesde, is
goevernante (I) [guwç'nanto, ...v ... ] - bet/is (bet. 2, 3) goesd ['gu:zçi] 1. eon stork
partikuliere onderwijzeres die oak de suizend geluid maken, suizen Doktor moot
opvoeding van de kinderen nit eon gezin do oren mar es uutspuitcn, want die goczcn
verzorgt
do lesto tied zo (Obk), Et kan me soms zo
goeverneur [guwf'nA:or..., V1...] - goever- rcor goczen in do oren (Dho), Zoep in do
neur (inzake bestuur of leger) En do orcn kan 20 Ic/then goezon (Spa), 't Goest
goovorneur van Drente zol d'r ok cten (s: me in 't hcufd gezegd bijv. wanneer hot
oost.)
iemand te druk is, waarbij hij zich niet
goeverneur-generaol (1) Ook goeverneur- good voelt (Nw), Raos toch nict zo, et
ginneraul (I) - goeverneur-generaal
gocst me in do oren (Nw), Die moziek vicn
goeverneur-ginneraol z. goovcrn cur- i/c zo scharp, et goost mij dour 't heuld
gonoraol
(01-NI), Dc ketel goest (Nbk, Obk), Dc
goeze I do; -n ['gu:za] 1. snelle, gonzende, kookpot staot to goezcn maakt hot geluid
suizende beweging in con gocze in een van koken (Spa) 2. bruisend, suizend
snelle, suizende beweging (Nbk, Ld), oak: stromen, hard stromen 47' over do sluus
in eon ogenblik: In eon gocze vligtdekatte

fietscn kuj't wacter houren goezon dour do
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goezer - golf
rinketten (Nw, Obk), Et waetergoest under
do brogge dew- (Wol), Et waetor goost me
over do gouten (El), ...dew- degeuton (Sz,
Ld), Et waeter gUest naor beneden (Dhau),
't Waetor goosE daor dour dat gat (Bu), Et
is eon dikko bujfo, hear et es goezen!
(Dho), vandaar: Et goest d'r out (Np, Nw),
Do regon goesde out do locht (Nt, Spa,
Nbk), A.!' op boddo hggen, hear ie do
ivgen op 'e dakpannon goozen (Ma), 't
Rogendo zo, et goesde d'r over (Ma) 3. een
hard gonzend, gierend geluid maken, als
gevoig van een gierende vaart, met grote
kracht suizen, in suizende vaart gaan Do
auto's goezon je an de baud veurbiy (Diz),
Hi5 ktvam om butts bonne goezon heel
hard lopen (Wol), Die auto goost do dick
daolo (Nbk), Hzi ridt zo baddo mit do
motor, die goost d'r over (Nw), In do
oorlog goosdon oons do koogols om do
oron (Db), Ze goozon me fangs do oron
(Bdie), Th) goesde d'r langos (Nw), Do
hadfiotsors goesdon d'r over (Dho), Jo kun
daor van die belliko mooi naor bonedon
goozon (Mun), mit et touw goozon door
rondslingeren hard doen suizen (Nbk,
Obk), D'rkwam eon wiondhozo an goozon
(Nbk, Dhau), Jo kun do bujjo houron
ankommen goozon (Ste), Hour, do wiond
guest dour do bomon (1), ...om huus benno
(Pe-Dbl), Hear do bomon osgoozon ni. als
gevolg van de harde wind (Dhau) 4. suffen
(Bdie) Wat zit ie daor to goezon! (Bdie) *
(gezongen bij het karnen, wanneer water
werd toegevoegd:) Hossobosso kaarneklosso/Do batter wil niot broezon/Doc d'r
dan wat warm waotor bi5/Dan zal 't wol
boginnon to goozon (Pc- Dbl)
goezer z. goozord
goezerd (verspr.) Ook goezer (bet. 2:
01-NI, Spa, Sz) de; -s; goezertien
['gu:zy(t)] 1. dom, suffig iemand Die
goezerd bet aLtos in do warre schopt (Ld),
War 'n goozord! (Nw), eon grate goozerd
(Dho, Diz), eon raoregoozerd(Ste) 2. bep.
speeltuig voor kinderen: een knoop of
stukje leer dat men door een in elkaar
gedraaid touw te laten ontspannen, Iaat
goozon, d.i. een suizend geluid maken
(Diz, Mun, Nt, 01-NI, Spa) Wi5 maokton
we] eon goezord van eon Jeortion, mar ok
we] van eon knopo (Diz), Hef' mien goozer
ok Zion? (Spa), Die goozer is een heel

vormaok your die jongon (01-NI)
gofferd (WS, verspr. OS) de; -s; goffertien
['gofçt] 1. onverschillige, lompe persoon,
ook brutaal en grof gebouwd, dik en dom
of Iui iemand Dat wief is ok eon dikke
gofford! (Spa, Dfo), Dat is eon thkko
gofford van eon peord een grof gebouwd
paard (Ma, Diz), Eon more gofford is dat
(Ste), 'n go/Ford van oon mese (Bdie), Et is
we) eon beste kerel, mar vow- zion kiondor
is et eon grate go/Ford (Sz), Eon dam
aontion stok moonsko is con go/Ford (Np)
2. (ruw) neus (verspr.) Die bet eon goeie
go/Ford year do kop (Obk), ...een difle
gofferd.- - (Sz), HO bet eon go/Ford van oen
neuze (Db, Ld), ff15 sloug 'm mit do vooste
your Zion go/Ford (Op)
goh (Db, Nbk, Spa, Sz) tw. [go] 1. ach
gunst, hoe is het mogelijk Gob, dat bad 1k
nooitdocbt(Sz), Gob, dat was ikniot(Db)
goj (verspr.) Ook guie (Dho), gui (Dho),
gojje (Bdie, El, Ste, Nt) tw. [goj
/'gcej(a)/'gojo] 1. uitroep van verbazing,
ook van teleurstelling Ocb goj, hoj'je zeor
daon (Ld), Goj nog toe, hoe kan dat now
weer (Dhau), Goj kiond, wat zioj' d'r weer
out (Db), Goj, dat haddo 1k niot docht
(01-NI, Op), Gojje, gojje, wat is 't slecbt
weer (Nt), Gojjo, dat was ik niot (El),
Gale, guio, 1k kon dat nargens vien on
(Dho), Goj nog an too, now be'k do bow-s
vorgeton (Bdie, Obk), Oaf nog es toe!
(Nbk, Np), 0th gof nog toe (Ma)
gojje z_ goj
gok de; -ken; -kien [gok] 1. kansje, gok
Zuwwe es con gok doçn? (Nbk), Et is eon
gok
gokautomaat (1) - gokautomaat
gokken zw. ww.; onoverg.; gokte, het gokt
['gok] 1. gokken (om geld) Thy gokt net
zo lange tot hij do bears beg her (Diz) 2.
het crop houden, het wagen Zuwwo d'rmar
op golden dat hi met meorkomt?Zuwwo
mar votgaon? (Nbk)
gokkeri'je de [...'r...; z. -i'je] 1. het
gokken, z. go/den
gokverslaafde (v) de; -n ['g...] 1. iemand
die verslaafd is aan gokken (nI. kansspel
spelen)
golf I Ook golve (Obk) de; golven; -len
[gu(1)3f/'g31(3)wa, ...vo] 1. golf op het
water grate golven, lange golven (Nbk), de
golven de (golven van de) zee: HI)
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golf - goochemerd

verdwean in de golven (Nbk), Dc golven
gingen zo boge, we dusten met mit at
botien over (Np), In 't treggat gungen
flinke golven (Nt), et gaot in golven met

gommeni'je (Ste) tw. {gomo'nijaj 1.
uitroep van verbazing Wel gommenije!
Daor komp hi] ok nog an! (Ste)
gommes (Db, Dhau, Mon, b: lm) tw.
['gomos] 1. uitroep van verwondering
Gommes! War ccii groot peerd! (Db),

golfbewegingen, bijv. van de ekonomie
(vo) 2. plens, gulp, flinke hoeveelheid
water of andere vloeistof Ikkrecg ccii golf Gommes nog toe, hoe bin Jim dat doen!
waeter binnen (El), ...ccn golf (wacter) (Dhau)
over me bennc (Dho) 3. golf in het haar gommesdaegen (Db) Ook gommedaegen
Hij had ten nctuurlike golf in 't haor (Ld), (Mun) 1w. ['goma(z)de:gjj] 1. uitroep van

moolegolven in et haor (Ste), Die moetdc
golf in 't haor bebben golven in het haar
(Wol), Wat be' it mooi haor, dc golf ht
d'rpracbtig in (Sz), Ic bebben can mooie
golf in 't baor (Spa) 4. één der golvingen
in een golfplaat Dc golven van die platen
bin ok nict I/eke (Spa) 5. geluidsgolf e.d.,
ethergolf, golflengte (Nbk, Nt) de kotte
golf (Nbk), de radio op de aanderc golf
zetten (Nt) 6. een grote toevloed, stroom,
vooral van autos, mensen In die tied komt
d'r eon grote golf toeristen naorAppelsche
(Nbk), een golf auto's (Nbk)

verwondering Gommesdaegen nog an toe!
(Db)
gompepier (spor.) - gompapier 1k hal' al

ccii raanticn gompepicr om et dekselplakt
(El), IV moc'n ft mond es wat bolen,
aandcrsplakken wi] d'rgompcpicr op (Db)
goinraantien (Ow) et; ...raanties ['g ... J I.
strookje, randje gompapier pepier mit ccii

gomraantien (Ow)
gondel de; -s; -tien ['gondJ] 1. vaartuig als
bekend nit Venetië 2. boot bij een
gondelvaart
gondelvaort (Nbk) - gondelvaart: tocht
met net als praalwagens toegeruste boten
langs een waterweg
gonderig (Np) bn.; -er, -st [gondpx] 1.
een beetje onnozel, simpel Dat mccnske is

golf 11(1) et 1. golfspel
golfbad (spot.) - golfbad
golfbaene (Nbk) - golfbaan
goitheweging (spot.) - golfbeweging
golflengte - golflengte
een betien gondcrig (Np)
golfplaete (spot.) - golfplaat
gong (I) - gong: slaginstrument om het
golislag (Nbk) de 1. het slaan van de begin of eind van jets mee aan te geven
golven
gongelstok (Dhau) de; -ken; -kien
golfspculder (I) - golfspeler
['goqstok] 1. wandelstok Oons he/s gaot
golve Z. golf I
nooit vot zondcr gongclstok (Dhau)
golven zw. ww.; onoverg.; golfde, het goochclaar z. gocchcler
golfd ['gol(o)bm] 1. golvende bewegingen goochem Ook goechem (Nbk, Obk) bn.,
maken Es wacter golft in de tobbe, aj' d'r bw.; -er, -st ['go:xqi, ...mI'gu...] 1.
war in gooien (Nw), Dc rogge staot to goochem Die is aorig goochem (Diz), Dat
golven (Ld), 't Zaod golfde over It laand hcJ' aorig goochem bcdocht (Ma), Et was
(01-NI), Es golfde miy hot genoeg (Ma), een goochemc slag van him om ct zo an to
Et golft d'r aorig over, et its nI. bij dooi, pakken (Dhau), Dat is eon goocbemc zet
wanneer het ijs zwakker wordt (Nbk) 2. west een handige zet (haast gemeen) (Ste,
een golvend oppervlak vertonen 4/' wader Wol), m7 kan d'r goochem hi] kommen
tekenen moet et war golvend wezen (Ste) met jets op de proppen komen, met
3. watergolven (Op) Vrouwluden /aoten origincle oplossingen komen e.d. (01-NI),
heurhaorgraeggolven 4. golf spelen (Op) Dat het hi] goochem bekckcn (Spa), con
golving (Nbk) ['gD!wrr), ...viifl - golving
goocheme kontlikker iemand die een erg
gom de, et [gom] 1. gum, vlakgom 2. stomme streek heeft uitgehaald (Spa)
gomlaag op enveloppen, postzegels ed. D'r goocheinerd Ook goecizemera' (Obk) de;
Zn he/emao/e gina gom an dat pep/er (Sz) -s ['go:xipft, ... öm..J'gux...] 1. goochem,
gommedaegen z. gommcsdaegen
handig iemand, ook gezegd als men wil
gommedorie (Ste) tw. [gom'do:ri} 1. benadrukken dat iemand lets onhandig
uitroep van verbazing Wel gommedoric! heeft gedaan, dat hij stond te suffen Die fat
Daor komp hi] ok nog an (Ste)
bin n/ks wiesmacken, want dat is wel
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goodwill - goold
zoën goochenierd (Obk), It Was niet zoe'n
goochemerd, die jonge (Dhau), HiJ is
nook cci, goochemerd west (Op), Now, it
bin me ccii goochemerd een suffig,
onhandig iemand (Nbk)
goodwill (1) - goodwill: welwiliendheid
gooi de; -en; -gien [go:ajJ 1. worp Ft was
con goeie gooi d'r bicef mar ienc kegel
staon (Diz), argens cen gooi naor doen
(Nbk): k Zal die bacne we! aid icriegen,
mar iaot ik dFr mar es ten goof naor doen
(Nbk)
gooi-en-smiet-wark- gooi- en- smijt-werk
gooien zw. ww.; overg., onoverg. (in verb.
met mit); goolde, hot gooid ['go:oj] 1.
smijten, gooien Wit kan 't veerste van
oons gooien (Np), Pas op mit snijba lien
goofen, daenk om de giaezen (Db), De
baiiefn dekorfgoofen ni. bij koribal (El),
We zuiien de boei mar in de sioot gooien
(Nt), mit de deure gooien (Nbk), geld over
de baike gooien (Nbk), de hoef d'r henne
gooien ophouden, stoppen met hot werken,
en evt. hot gereedsehap e.d. zomaar ergens
neergooien, er niet langer moe werken en
het laten slingeren (Nbk), vandaar Ze
goofden or ark dFr op Ft iaeste henne
(Obk), Ze moe i me gien roet in Ft eten
gooien (Dho), Ft schaop gooft or lief d'r
uutgezegd inzake de naar buiten komende
baarmoeder bij het lammeren (Nw), alles
dFr out gooien ongeremd alles uiten wat
men al eerder had willenlmoeten zeggen
(Nbk), W liet nogal con hoef kropaore in
? grös, omdat hijgien stikstofgooit nI. als
kunstmest strooit (Obk), d'r mit de pette
naorgooicn ergens z'n best niet voor doen
(Ma, Nbk, Np, Op, Wol), DFr is gien
gooien mit de pette naor or is geen
beginnen aan (Np) 2. werkzaamheden
uitvoeren waarbij leggen, laden e.d. te pas
komt Zuwwe die pannen d'r gauw even op
gooien: gezegd bij het leggen van pannen
(Wol), Ze hebben die dick dwas dear oat
stoic bos gooid (Nbk), Ze hebben eta dam
in de sloot gooid (Ma) 3. gooien bij een
spel, met eon dobbelsteen, een hal Wie zol
de meerste ogen gooien mit dobbeien (Db),
Wie mag cent gooien mit staba!? (Nbk) 4.
tot één yolk verenigen van twee
bijenvoiken door een iemker, in de
zwaarms bij mekeer gooien (bs: Dfo,
Obk), ...op mekaandergooien (bs: Dfo)

goold Ook gout! (WI-I) et {go:itlgomt] 1.
goud mit gooid beiegd (Db), mit gooid en
pariemoer iniegd Q), 't Is van goold ten
hatte van gooid bebben gezegd van
goudeerlijk, oprecht en betrouwbaar
iemand (Nbk, Obk), Et her naost gooid
legen hot Iijkt goud, maar dat is hot niet
bepaald, ook in ruimere opvatting: het lijkt
meer dan het is (Db, Obk), (van een
persoon) as goold zo goed zeer integer
(01-Ni), van materiaai: zeer good, degelijk
(Obk), 't Is zo zuver as gooid (Mun), zo
ecrhic as gooid (Dfo, Diz, Nbk, Np, Nt,
Sz), ook as goold zo eeriik(b), blinken as
gooid (Rdie, Bu, Diz, Ma, Mun, Sz,
Pe-Dbl) 2. van goud zijnd materiaal goold
op sneegoud op snee, d.i. met goud aan do
rand van het biad (Db, Dho, Ste):
Naemkaorties badden ze vroeger mit gooid
op snee (Dho), Eta karkboek was gooid op
snee, d'r waeren d'r ok die waercn rood op
snee, dal was goedkoper (Ste), Die is mit
goold bebangen (Dhau, Obk), A! was heur
gat mit goold besicugen, dan wo ze nog
niet hebben (Obk), Hour kont is mit gooid
besleugen ze is erg rijk, vooral van
doehters van rijke boeren gezegd (Obk),
Die mient ok oat ze goold om de kont her
ze pronkt met fraaie kleding, maar in feite
leeft ze in armoede (Db) 3. goudgeld
Waacht even, beste man, 'Ic betaeie jow mit
gould (H) 4. geld, rijkdom goold weerd
wezen zeer waardevol zijn: C. was veu4r de
club goold weerd (1), BIke schep vol stront
was now gooid weerd (1), Ft is veur gien
goold te koop hot is niet te koop, zo
dierbaar is hot me, zo belangrijk is hot
voor me (Db), zo ook 'A- WY 't year gien
gooid missen (Db), 'Ic Wil him nict miss en,
nog veur gien gooid (bl) 5. gouden kleur
zo gcel as goold (Np) * Ft is niet alles
goold wat d'r biinkt (Bdie, Dhau, Dho,
Diz, Nt, Obk), It Is nict aitiedgoold... id.
(Db), 'tls allema ole glen... Id. (Bu, Np, Sz,
El), .'tls nietallemaoie... (01-NI, Spa, Ste),
'tlsalgien... id. (Ld), Demorgenstond bet
goold in de mond (Diz, Db), Eigen heerd
is goold weerd (Diz, Db, Op, Pe-Dbl),
Spreken is zuiver, zwicgen is gooid (Dho,
Nbk, 01-NI, Spa, Sz, Up), Vroeger baj'
hoolten karken en een gooiden geloofiNow
hef gooldcn karken en ecn hoolten geloof
(Nt)
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gooldachtig - gooidsmid
gooldaclitig (spar.) - goudachtig
gooldaoder (1) - goudader
gooldballe (Np, j) do; -n; -gien
[go:Idbalo] 1. bep sappige peer 'k Zie do

gooldballen nog an do boom zitten, on S.
goft 00115 eon scho/kvol(j)
gooldblond (Nbk) [aks. wisselt] - goudblond
gooldhroons (Nbk) ['go:ldbr6: 5s] - goudbrons: gebruikt voor hot opbronzen Ic

hadden goold- of zilverbroons in kicinc,
vierkaantc dousies; dan baj' nog wat eu/ic,
on in eon klein bottion dat d'r bJJ bourdo,
wodde ot broons en do colic mongen en
dan /coj' et bnzl-cn (Nbk)
gooldhruun (ba) [aks. wisselt] - goudbruin hour goo/dbrune kruun on hour
/us4ge lath (ba)
goolddclver (1) - gouddelver
goolddief do; ...dieven; diefien ['go:Idi:f]
1. gouddief 2. z. gauwdief
goolddieswecr z. gauwdiovcnwocr
gooldeerlik (Bdie, Nbk, Np) [aks. wisselt]
- goudeerlijk
goolden Oak gouden (WH) bu.; attn
['go:lq, ...1di/'gomdt] 1. van goud, evt.
verguld It Is van goold hour, 't is eon
goolden (Nbk), goolden knopon ( p), con
goolden tied ( Spa), eon goo/don tiontien
(Nbk), con gooldon golosie (Dfo), Die het
goolden hanen or is werkelijk niets dat
hij/zij niet kan (Np), Et is Zion goo/den
uw-tion gezegd van eon toestand waarin
iemand flunk kan verdienen (Np), mien
goolden ure do gelegenheid am to
benutten, am to doen wat 1k zou willen
doen (oak inzake verdienen) (Nbk), oak do
goolden ure (vo), Hij hot ccii goolden dak
op '1 butts een hoge hypotheek (Db, Dhau,
Obk), zo oak ...eon goolden dakkion...
(Ld), Do kiopon mit do gouden oier (Spa),

Die viouw die was vrooger a/tied mit
goold optackold, die nuumdon zo Goolden
G. (Nbk), do Goolden louw (I), eon
goolden brulloft (Nbk), et goolden poorhet
gouden paar (Nbk), (zelfst.) 't Kan wol eon
goolden, mar ok we] eon iozoren wodden
dit zaakje kan fink wat opleveren, maar
hot kan evengoed mislukken (k: Ste)
gooldenregen (Nbk, h, fp) - goudenregen
Do gooldenrogon b/twit (Nbk)
gooldlesaant (Nbk) - goudfazant
gooldgeel (Nbk) [aks. wisselt] - goudgeel

gooldgeld (I) - goudgeld
gooldgrever (Nbk) - goudgraver
gootdgruun (Nbk) [aks. wisselt] - goudgroen
gooldhaentien (Nbk) et; ...haenties ['go:lt
h:ntin] 1. bep. zangvogel: goudhaantje Et

bin al/emaol gooldbaonties bi oons in do
bos (Nbk)
gooldkleur (Nbk) - goudkleur: goudgele
kleur
gooldkleurig (Nbk, Np) [aks. wisselt) goudkleurig
gooldkust (spar.) - goudkust
gooldiiester (Np, bi) - goudlijster, wielewaal
gooldmerel (El) - goudmerel, wielewaal
gooidpepier Oak goudpepier (WH) goudpapier Van gooldpopior maokte ic
vroeger storrogies in do kastboom (Nbk),
eon stock [bep. hoofdddeksel] van
goo/dpepior (Nt)
gooldpries - goudprijs
gooldrenet (Nbk) - goudrenet
gooldreserve (1) - goudreserve
gooldringenette (Nbk, Ste) ['g... rujancta]
- goudrenet
goolds(e)bioeme z. gooldsjobloome
gooldschaoltien (Nbk) Oak goudsc/iaoa!lien (Spa) ['go:Itsko:aItin/'gMt...], in a/los
op eon gooldschao/tien wegen (moeton), zo
oak e woorden... (Spa)

gooIdses z. gooldsjobloemo
gooldsje z. gooldsjobloomo
gooldsjebloeme (Bu, Dho, El, Np, Nw,
Obk, Spa, Sz, fp) Oak gooldsbloeme (Bu,
Dho, Mun), goolze/iloem(e)
(Bdie,
Pe-DbI), gooldsebloeme (Ste, Wal, fp),
goudsjehloeme (verspr. OS, Diz, 01-NI,
Op. Spa, h, fp), goudsebloeme (fp),
gooldsje (Np), gooldsies (my.: fp),
goollieshloeme (bI) do; -n; ...bloemegien,
bloempien
[t go:ltsjoblumo/'go:Idz...

/'go:lza... ...tsa... / ... DM ... 'gDxltsn... 'go:ltsjo
/'go:ltsisi'go:ltiz... J I. goudsbloem Vroogor
zotton zo do gooldsjobloomon togon de
murc togen do mieghommels ( Ld, Obk),
We zion mar wat goo/dsjobloomon, dat is
good vourpisbemols (Dho), In 't voudaor
vorbou won we goudsjob/oomon (Dfo), We
zitien ondor do goo/dsjos (Np) 2. in wi/do
goo/dsbloomen wolverlei (fp, Dho)
gootdsmid Oak goudsmid (WH) do;
...smeden I. goudsmid
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gooldstok - gorreidrank
gooldstok (spot.) ['go:Itstok] - goudstuk
gooldvarve (Obk) de ['g...] 1. bep. type
verf, met gouden kleur
gooldveurraod (verspr.) - goudvoorraad
gooldvink(e) (Nbk, Ow) do; ...vinken;
...vinkien ['g..] 1. bep. vink: goudvink
Gooldvinken bin knoppepikkors pikken nI.
van bloemknoppen van o.m. do tuinazalea
(Obk)
gooldvis (Nbk, Nw) Ook goudvis (WH) hop. vis: goudvis
gooldvisglas (Nbk) - goudvisglas
gooldviskoeme (Nbk) - goudviskom
gooldvulling (spor.) - goudvulling
gooldweerde (Nbk) - goudwaarde
gooldzuker (v) - goudzoeker
gooltieshloeme z. gooldsjebloemo
goolzebloem(e) z. gooldsjebioeme
goonzen zw. ww.; onovorg.; goonsde, het
goonsd ['go: 5zii] 1. gonzend klinken It
Goonsde me dew- do kop (Np, Bdie), ..Jn
do oren (Mun, Nt), Do bien goonzenje
urn do oren (Dhau), --in do beide (Ow), Do

vliogen die goonzen, we kriegen vast regen
't Goonst van do vliegen (Nw),
Hour die zwaarrn bison es goonzen (Ste),
t Is krek et goonzen van bijen as d'r eon
protte vrouwludon bijmelceer binnen (Db),
Ze hebbon ci zekor over miji want do oren
goonzen mi5 d'r van (Bu), Af' 's morgens
op bedde liqgen on ie kun met slaopen,
dan kuj' do auto's do weg langos hew-en
goonzen (Sz), Moej' hew-en, io kin do
bujje heuren goonzen gezegd bij een
naderonde onweersbui (Ste), 't Goonst van
bodrievigheid (01-NI), It Goonst van
geruchten in oons dorp (Pe-DbI, Wol), 'k
Hebbe al wat heurd goonzen or geruchten
(Dho),
I

over gehoord (Np)
goor bn., bw.; -der, -st [go:or] 1. smerig,
vuil eon goor huus, War bangt die was

goor an do liende (Wol), War bin jowgoor
ow de kop (Wol), Die kik d'rgoor out Id.
(Nw), Et is zo goor, otis lange niet schonc
(Ste), Et wasgood kan ok goor out do was
kommon, dan is et lange met schone
woddon (Ste), Daor bij die meonsken kik
or d'i- goor uut ziet het er smerig, goor ult
(Ste), Sommige rneenskon kun d'r sorns zo
goor uu!zien (Ste), 't Is daor eon gore boel
(Np), con gore streek eon vuile, gemene
streek (Nbk, Ste), ...rotstreek (Wol), gore
praot vieze, schunnige praatjes (v) 2.

ongezond, vaal van gelaatskleur (vorspr.)
Et meenske zag goor van oiondo (Mun),
MY kikt goor (Nbk), ...goor toe (Ma, Ow),

Dat macgion hot gien mouth Hour op 'e
huud, ze kikt d'rgoor uut (Nt, 01-NI, Ste,
Bu), Wat zicbt die goor toe (Nbk)
goording z. gone
goorhied (Nbk) - goorhoid: smerigheid
goorn (vorspr. OS, Bu, Np, bo: Bu) do; -5;
-tien [go:rn] 1. hoekjo land doorgaans
omgeven door boswallen, tegen hot erf van
do boerderij gelegen (meestal weiland voor
kalvoren, lammeren, schapen, ook vaak als
moestuin in gobmik), soms ook omgoven
door bos (Dfo), niet zelden nog in gebruik
als vcldnaam Do goorn bi5 oons thuus was
vroeger do moestuun (Dhau), It Goorntien
moot nog hujd wodden (Ma), In do oolde

gehuchten hadden zo vroegor goon ties
(Ow), Bi5 oons in do buurt lz't 't Heine
goorntien (Ld)
goornakker (Bu, Dfo, Dhau, Ld, Ow) do;
-s; -tien ['g...] 1. akker op of viak bij een

goorn
goorngrond (Bu, Dfo, Dhau, El, Ld) de
['g... J 1. grand doel uitmakond van eon

goorn
gournhoek (Bu, Dfo, Dhau, El, Ld) do;
-on; -ion ['g...huk] 1. stuk land meestal
met goorn aangeduid, of doe, hock
daarvan
gootdissel z. hoidissol
gorde z. goddel
gording z. godding
gorgeldraank z. gorreldraank
gorgelen z. gorrelon
gong z. gorrig
gorre (Bdie, Db, Dfo, El, Ma, 01-NI,
Pe-DbI, Spa) Ook godde (Sz), goording
(01-NI) do, -n; -glen ['goroL4..
/'go:ordirj] 1. buikriem van paard degorro
vaastedoen (Bdie), Do gorre met to stief

antrekken, dan bet

't

peerd d'r last van

(Db), Jo moe'n do gone nog een paer

ga ttios antrekkon, aanders verschofdo ziio
(Pe-Dbl) 2. z. godding
gorrel z. goddel
gorreldraank (Dfo, El, Ma, Nbk, Np, Nw,
Ste) Ook gorgeidraank (vorspr.), gorreldrank (Spa) ['gor .../'gorgi ...] 1. (vaak
verkL) gorgoldrank even eon gorreldraankicn macken (Ste)
gorreidrank z. gorroldraank
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gorrelen - gottig
gorrelen Ook gorge/en (Wol) zw. ww.;
onoverg.; gorrelde, hat gorreld ['gori (OS,
Np, Ste, elders spot., ...o... (verspr. WS),
ook ...r1n (Diz, Nbk, Bdie, Pe-DbI)/...} 1.
gorgelen (van de keel, mond) It bob good
krcgon van dotter om to gorro/en (Nbk),
mit zoo/ten waeter gon-e/en (Nbk, Np),
gone/en mit wacterstof(01-NI, Bdie)
gorrig (verspr. OS, Bu, Diz, 01-NI,
Pe-Db1, Wol) Ook gong (Dhau, Nbk) bn.,
bw.; -er, -st ['gorax (Dfo, Dhau, Nbk),
...o. (Nbk, 01-NI, Pe-Dbl)] 1. (inzake
gelaatskleur) vaal, ongezond, grauw,
ziekelijk (verspr. OS, Diz, 01-NI) eon
gorrike k/cur (Nbk), HIY kikt gorrig toe
(Dfo, El, Ld, Nbk), Die is ok gorrig om do
kop (Dhau), Buurman is zeker niet al to
good, hij kickt d'r zo gorrig uut (01-NI),
War vuu/ it mij gorrig! (Dhau) 2. vuil,
niet net, versleten (Bu, Db, Dhau, El, Obk,
01-NI, Ow, Pe-UbI, Wol) Die jurk kuj'
met Meer naoretfeestan hebben, hij wodt
zo gorrig (Db), Die maantel kit gorrig
uut (Pe- Dbi), Wat zion die gedienen d'r
gorrig uut (Dhau), '/c Moot nodi nijo
get/lone,, hebben, do oo/den kiekon Jo zo
gorri an (01-Ni), gorrig your do dag
kommen (Ow)
gurring z. godding
gort I at [xa(ñt.J I. gortachtige korrels in
gortig vlees, spek (01-NJ) 't spot met own
om etgort (01-NI) 2. z. gotte
gort II (Nw) tw. 1. uitroep van
verwondering
gosje Z. gossie
gosjemenikkie (Nbk, Np) [gDsjama'nlki] gosjemijne
gosjeniijne z. gossie
gosscpietien Z. 805510
gossie (Nbk) Ookgossiemijne ( Nbk, Spa),
gosjeinijne (Nbk, Np, 01-NI, Spa, Wol),
gosje (01-NI), gossepietien (Np) ['g3si
I...'mcjna/gasja... .../gasa'pitin] - gosjemij ne
gossiemijne z. gossie
gotte Ook gort (in verb.: 01-NI, Spa) de
['gota/ga()J 1. gort, gepelde gerst, of
gerecht daarvan PareltJessoep moot gotto in
(Spa), Ze kriegcn daor we/ es gotte mit
melk (Wol), gotte in de bonesoep of snort
(Nt), Dan kookte Ic wader in do ketci van
thee of to/lie, on dan twain do gottcbusso
&, in en do gotte woddo dan gaor(Ste), 41'

do gotte [nI. nit de gottebusse] atten twain
d'r eon scheute melk over (Ste), Vandaege
zu//on we mar es thkke gotte eten (Nbk,
01-NI), Dikke gotte mit stroop is heerlik
(El, Dho), van baever tot gotte (Nbk, Np,
Spa): Zo tennen meteor van baever tot
gotte (Np, Spa, Nbk), ook ... van haovor on
gotte (Dfo), ...gort (01-NI, Spa), Do gotte
is gaer gezegd wanneer men ruzie krijgt:
nJ. wanneer hat teveel wordt, wanneer het
lemand to gek wordt (01-NI), ook dcgottc
geer hebben Id. (Ld, Obk); ook gezegd
wanneer men in verwachting is (Db), zo
drouge as gotte (Nbk, Wol), ook van een
droge persoon gezegd (Nbk)
gottebri'j z. gottenbriy
gottebusse (Ste, bI) de; -n; ...bussien ['g...J
1. gortbus, d.i. een kleine bus bestaande nit
twee geheel in elkaar to sehuiven delen
met kleine handvatten; in hat kleinste deal
kwam de gort, terwij] het grootste deel
erom been werd gesehoven, waarna het
geheel in de ketel kwam te hangen zodat
de gort gekookt kon worden tezamen met
het thee- of kofflewater
gottegot (El, Np) [gatogot; aks. wisselt] gottegot Oh gottegot, dat was me war (El)
gottemaeker (1) de; -s [ug...] 1.
neringdoende die gort maakt Centen your
do bakker on do gottemackor wacren d'r
niet moor (I)
gottenbri'j (ZW, Dhau, Dho, Diz, El, Nbk,
Nw, Obk, 01-NI, Ow) Ook gottebni'j
(Dfo)
de [go'b... 'g...] 1. gortebrij,
gortpap, met karnemelk of melk gekookt
Gottonbn mae/ct do vrouw mit melk of
soepo met melk of karnemelk (Ow), Do
kionder Jusson graog gotten bri3l wit stroop
(01-NI), ZIJ kriegen haost aJ/e daegon
gottenbrij mit melk (Obk)
gottensoepenbri'j z. soopengottenbri
gottepap (spor.) - gortpap
gottepoede (Bu) de; -n; -gien ['g...puda]
1. gortzak, all. nog bij vergelijking van lets
dat groot, wijd en zakkig is, bijv. van
wijde kleding War toch eon gottepoede
(Bu)
gotties (Sz) tw. ['gtis] I. heremijntijd
gottig bn.; -er, -st ['gatox] I. erg,
onbehoorlijk, to var gaand Ze begonnen
meteor daor out to sche//en, dat wodde
flu)' to gotti (Obk), Dat is mij gottig
genoog ow zoveule ge/d uut to geven your
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gotwost - graanzen
zo&n vodde (El, Dho, Dfo), Dat laand was
mitcgottiin do pries (01-NI), Nowhet
hij or toe/i wcl wat al to gott/g mae/ct (S to,
Ma), Om dat d'r ok flog biji to doen wodt
mij to gotti (Ste, Nbk), Th3( is lang nict
gottig Lang niet gek, hij is leep (Op) 2.
garstig (Ma) Dat spek is nicE lckkor, et is
watgottr(Ma) 3. tuberculous, meostal van
vee, vaak in eon ver stadium (Bu, Dfo,
Nbk, Nw, Ow, Spa, Sz, Wol), ook van
mensen (Bu, Dfo, Obk, Ow), oak grauw,
ziekelijk anderszins van mensen (Bu, Db,
Np, Obk, Ste) of dieren: con gottigc koo
(Nbk, Nw, Spa, Sri), Die man sit in can
verkoorde bum! [hem mankeert lets, hij is
ziek], die kiktzogottig too (Obk), Hijkik
d'rgottig uuthij ziet or sleeht uit (Bu, Np,
Ste) 4. Iijdend aan leverbotziekte (Pe-Dbl)
gotwost - gortworst
gotzak (Ste) do; -ken; -kien ['gotsak] 1.
scheldwoord: rotzak
goud z. goold
gouden z. goolden
goudpepier z. gooldpopior
Gouds (Nbk) bn; attr. [g3Mts] 1. Gouds
Goudso kozo (Nbk), Goudsepiopen (Nbk):
Goudso piop en nuumdon zo we] nouswaarmors; so weron klein on zatten dichto
bij do mond (Nbk)
goudschaoltien z. goo/dschaoltion
goudsebloeme z. gooldsJebloome
goudsjebloeme z. goo/dsjobloomo
goudsmid z. gooldsmid
goudvis z. gooldvis
gover z. goverd
goverd (verspr.) Ook gover (b: In) do
['go:fy(t)] 1. kring, vooral in in do goverd
in do kring, bijv tend het paasvuur (Nt),
vooral gezegd wanneer bruid en bruidegom
aan bet eind van of tijdens een bruiloft in
do kring komon te staan (waarbij do kring
ronddanst (Wol)): Nao ofloop van con
brulloft wodde et bruudspocr vacke flog
cifon in de govcrdncumon (Dfo, Obk), As

kringspel do goverd (ook in do gover
geheten (b: In)), waarbij degene in do
goverd (nI. de kring) eon meisje nit do
kring koos en waarbij een lied in het
Nederlands werd gezongen (Spa, Sz); ook
als spel met een blinddoek bekend, waarbij
do goverd moest tikken (Mun) 3. bep.
spel, z. onder bet. 2 4. tikker bij eon bep.
spel: z. bet. 2 (Mun)
gr. - afkorting van gram (ook zonder punt)

en graod(on)
graachte z. gracbte

graaf (verspr.) - graaf of titel van een
graaf
graafschop (v) - bep. gebied: graafschap
graag z. graogll
graaien ['gra:jl] - graaien: met do handen
rondtasten, grijpen, ook: inhalig nemen Th31
graaido eon ciorko eke mit et trommegien
on maokte d'r kotte metton mit (b), Die
graait a/los bij mekere steelt alles bij
elkaar (Dho)
graan z. graon
graanjenever (verspr.) - graanjenevor
graanpries (spor.) - graanprijs
graanschure (1) - graanschuur
graanspot (verspr.) Ook granspot (Sz) de;
-ten; -tien [grà:spat/grans...] 1. gezegd
van jemand die voortdurend door de neus
sprcckt (soms met een bijgedachte aan het
onnozel zijn van zo lemand)
graanzen zw. ww.; onoverg.; graansde, het
graansd ['grâ:nzi] 1. snauwen, mopperen,
van zich af bijten Wat kan die korol
graanzen (Bdie), Jo hoevon nicE so to
graanzen, wij maggen dit toch we] zeggon!
(Pe-DbI), Jo moo'n nicE so op die kiondor
graanscn (Op. Bu), Is or now out mit dat
graanzen! (01-NI), Bij hot eon min sin,
thy graanst mar war! (Dhau), Jo hoovon
nicE so to graanzen, ie kriogon toch Jo zin
niot (Obk), Dat wioldat graanst d'r over
(Ma) 2. een doordringend, krassend geluid
maken (vooral van een radio e.d.), ook
goenond trouwen, kommen ze in do goverd krassend, onduidelijk of enigszins door de
(Nbk), We hebbon ze in do goverd (Dhau), neus spreken Do radio graanst, hij staot
As lone zovule Jaor trouwd was, dan zoden niot good ofstold (Bu), Do grammofoon
so: 'Allomaolo in do goverd" (Np), graanst (Ld), Zot die radio mar uut to
Vroeger nammon we grote W in do go void graanson (Ma), Do moziok graanst Jo dour
op et ics, dat was ten oerbctoon your him do kop (Db), Th3i was zo vorkolen, hij
(Ld), Ze stonnen d'r in eon hiele goverd graansdo d'r over (Nbk, Wol), Hij graanst
om toe (Ow) 2. kring gevormd bij een spel d'r raor over (Nt), As mien buurvrouw
(Bu, Nbk, Pe-Db!), nI. in bet bijzonder bet prao4 dan graanst so dour do nouzo (Diz,
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graanzer - graeg
Db), Die praot niet dudelik, hij graanst
tevule (Bu), Die graanst ok aorig hij praat
door de neus (Np), Dc host die graanst zo

maakt eon geluid zwaarder dan piepon, d.i.
bij een aandoening van do luchtwegen, als
hot vastzit' (Nw) 3. zouren van eon kind
(verspr. OS), jeuzelend geluid maken, van
eon koe die meer voer wil (Db, Dfo, Nbk)

zo ook geld to grabbel gooien gezegd als
men z'n geld niet verstandig gebruikt,
verkwistend is (Ste), op 'e grabbel gooien
to grabbel gooien (fig.) (Ma, Wol): Jo
gooien zo je bole toekoxnst op 'e grabbel

(Wol)
grabbelen Ook zw. ww.; overg., onoverg.;
grabbelde, hot grabbeld ['grablv] 1. bijeen
Opholen van graanzen, eers gaoj' mar grabbelen, grabbolend halen uit Wat
buten (Obk), Die koe graanst, thy wi! meer konnen do kiender grabbelen, doe Zwattc
bebben (Db), Die koe graanst c/c bieltied Piet peperneuten uutstruide (Fe- DbI), De
an (Dfo, Nbk) 4. een aanhoudend nijdig Jongen mossen d'rom grabbelen (Dfo), c/c
geluid maken, van een hood die kwaad is hoel viogge bij menaander grabbelen
(Ste) Eon bond kan graanzcn asbijkwaod (Mun), ICuunderse pepemeuten grabbelen
is, dan trekt hi de !fr,pe op, dan Jat bi de (Spa), 1k zag wel dat ze war uutbeur tasse
tan en zien en bromt (Ste), Fag mar op, grabbelde (Nbk) 2. tastond in iets woolen,
want die bond graanst! (Ste)
romrnelon Hijgrabbelde mar in mien tasse
graanzer z. graanzerd
omme(Nbk)
graanzerd (Bu, El, Ow) Ook graanzer grabbelmaande (Db) do; -n; ...maantien
(Dho) do; -5; graanzertien 'g6:nz1(t)} I. ['grabj... J 1. mand met do ftinktio van eon
iemand die krassend spreekt, door do neus grabbelton Veur eon kwattien konnen de
spreekt Dat is me ok cen graanzer! (Dho)
kiender grabbelen in do grabbefmaandc
graanzerig Ook graanzig (Db, Mun) bn., (Db)
bw.; -or, -st ['grâ:nzax, ...zorax/'gra:zax] grabbeltonne {'g...] - grabbolton (meestal
I. snauwerig, mopperend (verspr. WS) Wat met zaagsel om kadootjos uit to grabbelen)
d'r an mekoert weet ik niet, mar hi is zo gracht z. gracbte
graanzerig as do pest (Pe-Dbl), As ik war graehte (WS, spor. OS) Ook gracht (OS,
zeg is or nook goed, altied is bij even spor. WS), graac/ue (Wol, b: Im) do; -n;
graanzer% (Sz) 2. zeurderig, ook gezegd grachien ['graxt(o)/...a:...] 1. vrij bredo en
van eon krakende, krassende stem, bij door diepe sloot rend of bij eon boerdorij of
do neus praton of inzake eon krassend ander groot gobouw, ook rond eon korkhof
geluid van eon radio, grammofoon e.d. BiJ do oolde boemderi7jen hadden we aided
(verspr. OS, Dho, Nw, Ste, Wol), Wat bin grachten ( Dfo), s Winters reden we op 'e
die kiender graanzerij (Dhau), eon grachtc (El), We hebben bier eon gracht
graanzerjg meenske (Ow), een graanzenge om 't karkhof(Bu) 2. in hot bijzonder: vrij
stemme (El, Ld, Ma), Aj' verko/en binnen breed water in do Westhoek van Westkuj' zo graanzerg wezen (Wol), Die radio Stel/ingwarf (WS): Tussen De Langeiilic
bet eon graanzerig geiuud (Ste), gmanzige en Munnikeburon lop con waeter, dat wodt
meziek(Db) 3. rans, ranzig (Nw) Spekkan altied de grachte nuumd (Nt)
graanzerij we--en, dan is et niet zo Jekker grachtebuus (I) - grachtonhuis
meer (Nw)
graeg I (Dho, El, Np, Nt, Obk, Ste) bn.;
graanzig z. graanzerig
-or, -st [grs:x] 1. gretig Datkiendisgraeg
graauwe z grauwe
mit et eten (Nt), Die Lc altied even graeg
grabbel ['grabj], in to grabbel strooiend, oet altijd met graagte, guizig (Obk), Die
om to doen grabbelen: appels to grabbel koe knapt op, want bi5 wodt weer graeg
gooien (Ld), pep em euten tcgrabbelgooien (Obk), my is niet slinime graeg (Np), eon
(Ste), zo ook con appel op 'e grabbel graege eter (Obk)
gooien woggooien, zodat do anderen graeg H (alg., niet WE) Ook graug (WE),
konden proberen de appel to pakken; do graege (Mun, Sz) bw. ['gre:x/ ... .. ...I ... go]
winnaar mocht do appel opoten (Nbk), Jo I. met graagto, met genoegen, plezier '/c
(goeie) naeme te grabbel gooicn, de hoc] te Wol daor graeg een keer henne (Nbk), Hi
grabbelgooien zn geld en good zonder na bar zoe'n honger, dat hi we] graeg mit do
to denken en zuinig to zijn opmaken (Ste), varkens uut do bak eten wol (b), Wi
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wilien graeg con auto hebben (Dhau), Die
jonge mag graeg naor schoele gaon (Spa),
1k mag graeg eon borreltien (Sz), We zien
graeg con mooi ten eelstok (Diz), Do
mccrstc meensken meugen bier we] graeg
won en (Obk), Do boeren mocbten him
a/fegere Yoke graeg (j), Ok H. mocbt him
graeg /ieden (Obk), mar a] to graeg, graeg
of (be]cmaolc) niet (verspr., Bdie), graeg
daon graag gedaan (Nbk), 1k hebbe graeg
daj' uutschciden te zeuren (Np), ienegraeg
Jieden meugen graag mogen (verspr.), et
graeg lussen, graeg wat lussen nogal graag
eten 2. zonder bezwaar, tot medewerking

bereid 1k wif dat graeg annemen (Nbk) 3.

Diz), Ze is vroegtiedig in et graf kommen
(Sz), van do wiege tot et graf (Nbk), mit
do ienc pote in It graf staon met één voet
in het graf staan (Dho), zwiegcn as ctgraf
(Nbk)
grafdelver (Bu) - grafdelver
grafdicht (1) - grafdieht
grafelik (I) - grafelijk
grafgraever z. grafgrever
grafgrever (verspr. WS, Dfo, Man, Nbk,
Obk, Op, b: Im) Ook grafgraever (El,
01-NI) de; -s ['grafxrt:wç, ...vj/... .....] 1.
grafdelver
grafiek (1) [gra'fik] - diagram
grafisch (I) bn., bw. ['gra:fis] 1. inzake de
grafiek 2. grafisch weergegeven
grafkelder (spon) - grafkelder
grafkraanze (Ste) de; -n; ...kraansien
['g...] 1. rouwkrans (van de familie of de
gehele buurt) die uiteindelijk op het graf
komt te liggen (zelfgemaakt vooral bij
overleden kinderen)
grafmaeker (Ow) de; -s ['grafm:k] 1.
grafdelver
grafraem (Nw) et; -en ['grafr:mJ 1.
houten model om te gebruiken bij het
graven van een graf
grafrede (spor.) - grafrede
grafschenner (I) ['grafskenç] - grafschenner
grafstee de, et; ...steden ['grafstt:] 1. plaats
voor cen graf, plaats waar het graf is

gemakkelijk, zonder probleem (Db, 5:
oost) Aj' flewiefen stof kniopen moeten,
wil 't graeg vcrgficden (Db), It Wol graeg
ofvalen in de wereld, dat wol '1 (s: oost.)
graege Z. graeg II
graens z. greens
graensdorp z. greensdörp
graensgeval z. greensgcvai
graenslijn Z. greens]ijn
graensovergang z. greensovergang
graenspaol z. grecnspaof
graensscheiding z. greensscheiding
graensstien z. grecnsstien
graenzen z. greenzcn
graepscheutig (Mun, Sz) bn., bw.; -er, -st
[grs:pskA:tax; aks. wisselt] 1. schraperig,
inhalig
graeven z. greven
Somm%en kopen do grafstee a] fang van to
graezen z. grazen
veuren (Nbk)
graf et; greven (Bdie, Db, Dho, Np, Obk, grafstien (verspr.) - grafsteen
Op), graeven (verspr. OS), graven (WU); graftumbe (I) - graftombe
graffien [graf] 1. grafkuil Mien oolders
gram I et [gram] I. gram (gewichtshebben eon graf op 't ni]e karkhof(Op),
een dubbelgraf(Nbk), een grafkopen (Bu,
Nbk): Die vrcmde meensken hebben hier
eon graf kocht (Bu), et grafeupenmaeken
(Nbk), Hij ]1g1 in 't graf hij is enige tijd

geleden gestorven (Nbk), Zion eion graf
greven zijn eigen ondergang kreëeren
(Bdie, Ld, Nbk, Nw, Ste), Th17 zol him in
zion graf onimedrien (Nbk) 2. grafstede et
graf van zion yolk van zijn ouders (Nbk) 3.
het zichtbare deel van de grafstede,

grafsteen Dat graf wodt good onderholen
(Db), ...is aorig verweer]oosd (El), D'r
stonnen b]oomen op et graf (Ld, Wol) 4.
de laatste rustplaats Wi] hebben gister
oonzc buurman naor et graf brocht ( Bdie,

eenheid) Ic vernomen nict aj' eon gram
moor of minder kriegen (Dho), Daor zit
gien gram tevufo an! het gewicht ervan is
eerder te weinig dan teveel (Wol), Now,
MY gel gien gram tcvcufc (Pe-Dbl), Aj'
bakken gaon dan moej' et op do gram of
doen (Nw) 2. in Zion gram niet bae/en
kunnen gezegd van iemand die kwaad is
omdat hij zijn zin niet krijgt (Dho, Nw), en
aorig gram hobbon tcgcn ienc flunk boos
op ieniand zijn (Db)
gram II (Pe-Dbl, Ste) bn.; pred. 1. zat, er
genoeg van hebbend 1k bin 'tkerweigram,
ik hoof d'r mit op (Pe- DbI), Hi] is et wark
okgram gezegd wanneer men genoeg van
zn werk heeft (Ste), Et geld kon je we]
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grammatika - graopschottcl
gram wezen gezegd wanneer iemand
lcennelijk do waarde van geld niet ziet,
bijv. als iemand bijzonder dure dingen
koopt (Ste)
grammatika (1) de; s; - gien
[grama:tika)] 1. beschrijving van hot
taalsysteeni 2. boek waarin het systeem
van eon tad wordt beschreven
grammatikaal (I) [gramati'ka:l] - grammatikaal: inzake de grammatika, korrekt
volgens hot grammatikaliteitsoordeel
grammefoon de; ...fonen; -tien [grama
To- 5n] 1. grammofoon Hij badde nog can
ooldc grammefoon, en J hadde wat niye
p/a eten mitnewnen, mitgoeie daansmezie/c
6) Do grammefoon speulde kastlieties en
daansmczick (ba)
grammefoonmeziek (verspr.) [ •• tf...] grammofoonmuziek
grammefoonplaete (Nbk, Np, Nw) grammofoonplaat, nI. om af te spelen op
eon grammofoon We zullen die grammefoonpiaete even ofspeulen (Np)
grammeweger (Ste) de; -s; -tien
['gramawt:g] 1. iemand die op
kinderachtige wijze precies is
grammietig z. gremietjg
granaat z. grenaat
grandioos (spor-) [grandijo:as] - grandioos
graniet z. greniet
granieten z grenieten
granium z. geranium
graniumpot z. geraniumpot
granspot Z. graanspot
graod de; -en; graotien [gra:t] 1. graad in
bep. schaalverdeling Et wodt morgen
twinti graoden, cen boeke van 90graoden
2. graad inzake familierelatie neven in do
vierde graod (Nbk) 3. rang inzake studio
(spor.) H hot now ok eon graod (Ste), do
graod van doctor (Ow) 4. stadium inzake
gebeurtenissen, ontwikkeling, gang van
zaken Hij is nog con graod arger as zion
heit (Nbk), 4/' oat diploma hebben, bi'
nog eon graotien hoger (Nbk) 5. in
biywoord van graod (1)
graodeboge (Nbk) [gr3:od ... J - graadboog: ni. voor het meten of tekenen van
hoeken
graon (Nw, Pe-Dbl) Ook graan (spor.)
[gr5:5n/gra:n] et 1. graankorrels Aj'an et
dosken waren mit haever an roggo dan kof'

we/ zeggen: Wow, d'r zit we] graon in'
(Nw), gemengdgraon z. onder gem engd2.
bet graan op de akker
graontien (Bu) [grS: 5ntinJ, in gien
graontien helemaal niets D'r zit nog gien
graontien vet an (Bu)
graopen zw. ww.; overg, onoverg.;
graopte, hot graopt ['gro:pip] 1. inhalig
zijn, zich allorlei zaken toeëigenen Doe de
oo/de boar dood was, begon de femilie to
graopen (Obk), Hij was zo inbac/ig, hij
graopte van a//c kaantcn (Dfo), Hoo/ op te
graopen, can aander moot ok wat hebben
(Dho), En graopen dat die /111 deden!
(Pe-Dbl), Hi5 doetniks aandersasgraopcn
(Wol), Die graopt al/es naor 'm toe, die is
we/zograopen(Nw), Graopengiet vae/ce
ten koste van eon aander (Db), Ze graopen
a/tied op hour an (Np), (a//es) bij mekeer
graopcn hier en daar wegnemen en aldus
zich toeëigenen en verzamelen (versprj:
Die graopen aBcs NJ mckee,-, die hebben
nook genoeg (Ld)
graoperd do; -s; graopertien ['gro:pj-t] 1.
inhalig individu Die kere/ is zoe'n
graoperd, hij staot overal vow-an as d'r wat
to haelen is (Obk), Die rote graoperd bet
17001/ genoeg (Np, Sz), Et is eon ecbte
graoperd, do baste eerappe/s van do
schaole pikt hiJ in (Sz), Eon graoperd hot
an yule met genoeg (Ste) 2. iemand die
schrokkerig eet (Bu)
graoperig bn., bw.; -er, -st ['gro:ppx,
..porox] I. gezegd van iemand die allos
zelf wil hebben of houden, die niots wil
weggeven, die op eon bijna oneerlijke
manier inhalig is, in het bijzonder van eton
(alg.); ook van iemand die schrokkerig eet
(Bu), Ic moe'n 'm we/ uut do vingers
b/ieven, want hij is zo graoperig as wat
(Spa, 01-NI), Dat moons is zo graoperi,
ze kan niks missen (Np, Db), Th3 is zo
graopeng, daor kriej' gien dubbe/tien van
los (Ste), Jo kriogen we/ genoeg hour [nI.
eten], wees mar met zo graoperig (Mun),
Die was zo graoperi, hij vcrs/okte him
(Ld), Sommic koenen kun et vreten zo
graopen' your eon aander weghae/en (Ow)
graoperighied (Nbk, Np) Voor -held z.
-hied ['g...] 1. hot op gierige wijze binnen,
naar zich toe halen Dat doen ze ]outer uut
graoperiheid (Np)
graopschottel (Nt, Pe-Dbl) do; -s; -tien
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graosie - grap
['gro:pskot] 1. inhalige persoon, hebzuchtig iemand Die graopschottel wil al/es we]
hebben (Pe-DbI)
graosie Ook grasie (Spa, Sz), grade
(spor.: bet. 1; Ste: bet. 3) de; -s (spor.)
[gra:asi/...a:... / .... tsi] 1. gratie, rd. inzake
straf Dc moordener bet graosie kregen
(Np), Zo 'kbeordbebbe, hebben zegraosie
(an)vraogd (Mun) 2. tegemoetkoming,
tegenprestatie of juist de af'wezigheid
daarvan (Db, Dho, Mun, Np, Nw) Hi] bet
die meensken ho/pen, zonder ien cent
graosie (Db), Higong veur de graosie mit
te me/ken (Np), le kim et veur de graosie
kriegen (Dho), Ze deden et allemaole out
de graosie, gien cent wollen ze d'r veur
hebben (Mun) 3. welwillendheid, gunst Ze
/even hi] de graosie van de femilie komen
rond met de hulp van hun familie
(Pe-Dbl), in de graosie wezen (verspr.),
bi] iene in de graosie kommen (willen)
(Ma, Nbk, Np, 01-NI, Wol): Hi] dee al/es
om bi] him in de graosie te kommen in
een goed blaadje (Ma), zo ook Die wi/ hi]
mi] in de graosie kommen (Wol), uut de
graosie wezen (verspr-): We bin he/emao/e
out de graosie (Nt), ook out de graosie
weg wezen (Ste), out de graosie racken
(Nbk, Np), hi] de graosie God dankzij
Gods gunst, alsof het een gunst van God
betrof, met veel geluk, ook: met veel
moeite en risiko (El, Nbk, Np, Nt, Nw,
Obk, Ow, Spa, Ste, Wol): Dal is bi] de
graosie God best oflopen (Obk), Di] de
graosie God is 'in dat goed ofgaon (El),
Bi] de graosie God hebben we nog war
kregen, mar et mos aachter de helsdeuren
wegkommen alsof het een bijzondere gunst
betrof (Ow), zo ook Di] de graosie God
kriej' d'r flog een krumme/ id. (Nw), Dal
bet hi] kregen hi] de graosie Gods Id.
(Np), ook bd de graosies God Id. (Nw),
Di] de graosie God mag hi] mitdoen Id.
(Wol), 'k Heb et hi] de graosie Gods klaor
kregen met veel moeite (Nbk), hi] de
graosie alsof het een gunst is, met veel
moeite gedaan gekregen (Dhau, Dho, El,
Ow): 'k Heb hi] de graosie dat baentien
kregen (Dhau), Bi] de graosie he'/c nog
war kregen (Dho), Di] graosie God, dan
moet et mar in '5 hemelsnaam (Diz), 'k
Heb dat daon hi] gratie Gods voor niets,
gratis (Ste), out de graosie God als

uitzonderlijke welwillendheid (Nbk), out
de graosies Gods id. (Nbk), 'k Wuste niet

hoe 'Ic d'r mit an mos, daorom dee 'Ic mar
mit de graosie God op goed geluk (Op) 4.
genade (Db), in Oonze keuninginne regeert
hi] de graosie God (Db)
graot de; -en; -ien [grxot] 1. visbeen of
kleinere graat van een vis ThY kreeg een
graot in de keel (Nw, Dfo), Mr zit noga/
war flene graot in disse vis (Diz), D'r zit
een boel graot in die vis (verspr.),
daarentegen Ut zit gien graot in die vis
(Nbk), D'r zitten een protte graoten in...
(Nbk) 2. geraamte van een vis (niet de
kop) We lussen graeg vis, mar de graot
niet (Nt), niet (hiclemaole) zuver on 'e
graot niet (geheel) zuiver op de graat
(Nbk), van de graot va/en niet lekker zijn,
bijna flauwvallen als gevolg van een
hongerig gevoel (Bdie, Dho, Obk, Pe-Dbl,
Ste, Wol): Hi] moet wat eten, hi] vaa/t
van de graot gezegd wanneer iemand een
flauw gevoel heef't als gevolg van trek in
eten (Wol, Dho), Die man is zo maeger,
dat hi] vaalt haost van de graot (Op), ook
Hi]hetniet vole v/eis op 'egraothij is erg
mager (Wol) 3. ruggegraat (fig.) D'r zit
gien graot in die Icerelje hint niet op hem
aan (Np)
graotachtig (Nbk) ['g...] - gratig
graoterig (Nbk) ['gr3:at3x] - gratig
grap de; -pen; -pien [grap] 1. kwinkslag
Oons mom maekt allied grappies onder 't
eten (Nbk), Hi] perbeerde him d'r mit een
grap vanof te maeken (Nbk), Ut moet
allied een grappien hi] (Op), 't Was mar
een grappien, Mar et is allied gien
grappien, wathiyzegthij isheuswel eens
ernstig, het is hem wel eens menens (Op),
't mit de grap bes/aon zich er met een
grapje vanaf maken (b) 2. iets
vermakelijks, ook olijke streek, poets Hi]
Icon zo dreuge een grap vertel/en (Pe-Dbl),
Wat hebben we om die grap /acht (Dhau),
een goeie grap, een ulauwe grap, een grap
uutbae/en: Dal jongien mag graeg een
ma/lc grap uutbae/en (Obk), Die jongen
hebben een mooie grap uuthaeld! (Diz),
grappen maeken (Nbk, Nw), Dal is gien
grap! dat is serieus bedoeld, het is ernst
(Dho, Nbk), Dal is (fang) gien grap niet
bepaald een kleinigheid, gezegd bijv.
wanneer iemand een zware operatic moet
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grapefruit - grauw
west (Obk), Eon duurgrappien is dat hour!
(Ste), Hoe zo/ die grap oflopen? (Nt), Now
zuwwe do grap bobben nu zal de
bijzondere kwestie z'n besiag krijgen, het
moeilijke werk een aanvang nemen (Obk,
Spa)
grapefruit (spot.) - grapefruit
grapjas (verspr.) - grapjas
grappemaeker Ook grappe,naker (WH)
[grapoms:k/...ma:... ] - grappenmaker
grappemaekeri'je (verspr.) de [...'r...; z.
We bobben et d'r your do grap henne Iegd - ?j e] 1. het maken van grappen 2. koddige,
(Dho), Dit is ja mar vow do grap (b), grappige vertoning 3. onderneming die
Rattle zeggen dan; dat was mar your de geld kost, in bijv. Et wodt eon dare
grap, mar ondertussen! (Mun), your do grappemaekerio mit dat huus van jow
grap mitdoon niet met een serieuze (Nbk)
bedoeling meedoen in een spel (Ow), Wij grappemaker z. grappemaeker
bin niet your do grap op disse wereld we grappig bn.; -er, -St ['grapox] 1. grappig,
moeten onze zaken serieus opvatten, ons vermakelijk: van personen, gewaarworverantwoordelijk voeien voor ons doen en dingen, situaties etc. eon grappig ventien
laten (Db), war uut do grap zoggon jets (01-NI), Wat eon grappig speulpoesien
niet in crust zeggen (Nbk), Dat is nict your was dat (Ld), Moeder verto/do eon grappig
do grap is nogal duur (Nbk) 3. gril, kuur, vorhae/tien (01-NI), As eon Vein kiond
onaangename of gemene handeling, begint to ]open, is 't eon grappig gezicht
rotstreek 'k Zal him die grappen we] (Obk), Thy daenkt dat hij grappig is
ouloren! (Nbk), Glen grappen! haal geen (Wol), Now boor, die wil ok grappig
gekke dingen uit (verspr.): Gien grappen, wezen (Spa), Et was lang niet grappig het
eers dan za'kje! (b), Hoo/ now mar es op was niet bepaald leuk, ook: het was een
mitjograppon met je plagerijen (verspr.), ernstige zaak (Nbk, Nt), (zelfst.) 1k zie d'r
eon grap uuthae/en jets uithalen dat op inks gien grappigs an ik zie het leuke er
enigerlei wijze ongunstig is, ook gezegd niet van in (Np)
wanneer jemand uit onnadenkendheid jets grasic z. graosie
raars heeft gedaan (verspr.): Die bet ok gratie Z. graosio
weer eon ma/ic grap uutbaold (Dfo), - ..oen gratifikaosie (1) [gratifiko:osi] - gratificaere grap uuthaelen (Bu, 01-NI), Hiy hot katie
eon mooie grap uutbaeld, daor is hij nog gratis bn. ['gra:tos] 1. gratis lokun 'tgratis
niet k/aor mit het is niet zo mooi wat hij kricgen (Nbk), 't Is gratis your inks (Nbk),
gedaan heeft, daar krijgt hij nog problemen eon gratis adverteensie (1)
grauw I do; -en; -gien [groM] 1. grauw,
door (Nbk, El), Zoe'n grap moo'n ze mi
niet weer uuthaolen (Sz), Hij kan we/ snauw, ook grommende uitval van een dier
daenkon dat hij nog weer mit dezelde grap dat boos is Waoromgeefie dat /ciendzoe'n
koemen kan, mar dan her hij or mis (Sz), grauw! (01-NI), Thy gaf hour een grauw
Die grap kwam 'm duur to staon (Sz) 4. over do bek bonne (Mun), Daor kreog 1k
onaangename gebeurtenis, slechte onder- weer eon grauw (Nt), Die bond doe eon
vinding, vervelende kwestie Daorzuj'nog grauw naor mij en pakte mij bi de
grappen van be/oven minder prettige broekspiepe (Obk), eon grauw geven op 'o
gevolgen van ondervinden, er zal bond (Spa), eon grauw on eon snauw
opschudding dOor ontstaan (Nbk), zo ook (verspr.), ook: een snauw on eon grauw
Daor kuwwe nog... (Nbk), Daor zuwwo (Ste): Mit eon grauw en eon snauw koj'
nog... (Nbk), eon grap be/even (Bdie, Ma, niot veer (Db), Daor [ni. bij die mensen]

ondergaan of een zeer grout of moeilijk
karwei uitvoert (Nbk), Degrap was d'r war
of het was niet langer leuk (Ld), Thi had
d'r nict vu/c grap an geen zin aan (Ld),
your do grap holen voor de gek houden
(Bdie, 01-Ni, Pe-Dbl): 'k Geloof dat ze
oons li/ilk yew de grap holon (Pe-Dbl),
HzJ hoolt je a/tied vow do grap (01-NI),
vow do grap niet in ernst, als grapje
bedoeld (Db, Dho, El, Nbk, Mun, Ow, b):
1k zoo dat mar veur do grap als grapje (El),

Spa): Daor hobben wiji eon mooio grap
be/eefd (Ma), ...een rare grap mit be/eefd
(Spa), Dat uutstappion her eon dure grap

woj' mit eon grauw on eon snauw a/tied
veurbistuurd (Dhau), Mit eon grauw on
eon snauw sloug zo do deuro dichto (Ld),
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grauw - grazen
Die her nict aanders as eon grauw en ten
snauw (Nw), eon grauw en eon snauw
kriegcn (Bdie, Sz): 1k bedoel et zo good,
on op a//es krieg 1k ten grauw of ccii
snauw (Sz), mit ten grauw en can snauw
snel en vluehtig jets doend (Nbk): gauw
even mit con grauw en ten snauw eten

(Nbk)
grauw II bn.; -er, -st 1. van vale kleur,
vaalzwart ccii grauwe Jocbt Wat is die
Jocht grauw, d'r ton wel sniji kommen
(Nw, Dhau), grauw tockieken: Dc Iocbt
tan soms grauw toekieken (Obk), veelal

van personen: grauw zien, met grauw
uiterlijk, met ongezonde gelaatskleur
(verspr.): Die kit zo grauw toe (Diz, Ste),
Wat kick ie grauw toe, big' soms niet
letter (01-NI), zo ook Die meensken
kieken d'r wel zo grauw uut (Nw), Th3
zicht grauw van ellende (Dhau), '1 Is
allennaol grauwe eflende wat aj' zien, zet

de til/evisie mar an di. dan zie je het wel:
het is bittere armoe, overal oorlog e.d.
(Mun, Sz, Obk), P. zicht grauw van de
koolde (Db), gries en grauw van de too/dc
kieken (Wol), grauwe aten grauwe erwten,
kapucijners, grauwe turf (OS, spor. WS):
grauwe turf out Dc Fochtc/ (El), Et eten
smaekt me as grauwe sokken gezegd
wanneer men nauwelijks kan eten, doordat
er jets zeer ernstigs is in de familie (Nbk)
2. groezelig, niet helemaal wit, met name
van de was (Diz, 01-NI) Die witte was kit
grauw toe (01-NI) 3. grof gebouwd
(verspr.: Wol en oost.) eon grauwe kerel
(Nbk, Np, Ow), eon grauwpeerd (Nw), 't
Is eengrauwemcid vcurheurjaoren ( Dfo),
Die vent is ok eon grauwe knaop (Wol),
Zoe'n grauwe vent, begin d'r mar es wat
tegen (Nbk), (van personen) I Is eon
grauwe donder (Ma) 4. ruw in de wijze
waarop men zich uitdrukt (verspr., niet
ZW) Die tan him a/tied zo grauw
uutdrokken (Obk), As hij an ? woord is,

katte zo grauw of by wil wel es over de
rogge aaid wodden ieder wil wel eens

geprezen worden (Wol)
grauwbonkig (Ow) bn.; -er, -st
[...boikox] 1. zwaargebouwd, met grote,
stevige botten
grauwe Ook graauwe (Ste) ['groMo
/'gra:Mo], in Dc grieze(l) gaotme over do
grauwe de kou gaat me over de rug, ik
krijg er koude rillingen van, ni. van
ontsteltenis, schrik, doordat men griezelt,
ook door kou, koorts, ook Do grieze
grauwen gaonje over de rogge (Dfo) en
De grieze gaot me /angs de grauwe (Nw)
grauwen zw. ww.; onoverg.; grauwde, het
grauwd ['groMgfl, ...Mrp] 1. grauwen,
snauwend spreken, ook: een grommende
uitval doen door een dier Grauw toch niet
zo! (Wol), Wat hef een min zin, hool mar
Cs on mit grau wen (Db), Hij grauwt aitied
(Ste), Die man ton grauwen, mar by
miende d'rniks van (Pe-DbI), Ziegrauwen
a/tied op mekaerc (Mun, Bdie), Ze kun
toch zo op mekaander grauwen (01-NI),
...en snauwen (Mun), Hij tan niet aanders
as snauwen en grauwen (Nbk), Die dot
niks as... (Nt, Ow), Biy die meensten is et
niks aanders as grauwen en snauwen (El),
Ze ton soms op heur dienstbode grau won
en snauwen (Op), Daenk om die bond, die
tan zo miens grauwen (01-NI), Dc bond
grauwde naor un (Nbk)

grauwerig (Nbk, Ste) bn., bw.; -er, -st
['graMarox] 1. gezegd inzake iemand die
veel grauwt en snauwt
grauwgries z. gricsgrauw
graven z greven
graveren (I) [gra'ft:ori] - graveren
gravinne (1) [gra'wtno, ...vino, ...f...} gravin
gravure (I) [gra'fy:oro] - gravure: gegraveerde prent
grazen Ookgraezen (Wol) ['gra:z/... .....
in to grazen nemen beetnemen, foppen,
komp dFra/tiedzograuw uut(Sz), grauw bedriegen: Die koopman moef mit
in de mond wezen (Db, Dhau, Spa): Oonze oppassen, die tan je wel es to grazen
jongen bin soms zo grauw in de mond nemen (Obk), Jonges, wi5 zullen buurman
(Db), Wat zegt die vrouw toch grauwe es even te grazen nemen! (01-NI), Ic
woorden ruw, onbesehaafd (Db, Nbk, Ld, moe/n je niet te grazen nemen /aoten (Db),
Ow, Spa),
Kan we/ een beste kerel Thy hefmd vies to grazen neumen ( Bdie),
wezen, mar bi komt war grauw over (Np), Jo nemen him niet zo gauw to grazen!
grauwe praot (Db, Spa), eon grauwe (Np), ook to grazen (had) hebben (verspr.):
stemmeeen zware stem (Nbk) * M- is glen Zehebben th mooi te grazen had (Spa)
t

't

Ft
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greefwark - greenzen
greefwark (Nbk) - graafwerk
greens (Db, Mun, Nbk, Nt, Nw, Obk, Sz,
I) Oak grants (verspr.), greins (Spa),
grens (spar.) de; greenzen; greensien
[gri:s/ ... : ... /grjs/grsns] 1. al dan niet
denkbeeidige seheidingslijn tussen twee
percelen, gebieden, in het bijzonder:
iandsgrens Do graens van It blew ]opt tot
an de sloot (Diz), Daor is de greens bij of
daar loapt de scheiding (bijv. tussen
percelen), Da's do graens tussen twie
huzen (Ste), Waor ligt bier do graens (Ma),

Wi5woondenkotop 'e graens vlakbij de
scheiding of grens (01-Ni), Dc soldaoten
Jaggen bij do graens (Ow), Mit do
vekaansie hewwe de graens over west naar
het buitenland (Nt, El), zo oak Thy gaot
over de greens te war/con (Sz), Hier gaon
we degraens over (Nw, Wa!), We bin over
do graens (Ste), iene over de groins zetten
(Spa), (bij vergelijking:) Aj' greenzen
tussen meensken deurbreken kunnen (..)

(i) 2. uiterste rand, limiet (fig.), beperking
Je moe'n do grens niet wit 't oge verliezen
(Pe-Dbl), Now is do greens bereikt tat zo
ver en niet verder! (Nbk), zo oak Now
nioei' niet veerder deurdrieven, d'r is
argens eon greens (Dfa, Nbk), D'r moet
eon aende an kommen, want d'r is (ok) een
graens bet moet een keer ophouden, er
moet een eind aan komen (Ma, Np, Diz),
Ic moe'n ok we] es een greens kennen je
moet op een zeker moment jets als af
beschauwen, je moet er op zeker agenblik
klaar mee zijn, glen greenzen kennen
(Nbk), Aj'miy over do hekelhaelon willon,
daenk d'r omme, d'r is eon greens (Db),
Hij is now an zion greens als bet nag
verder gaat, wardt hij echt kwaad (Nw),
D'r komt ok eon graens an je geduld
(Dhau) * Overa/ is can graens van alles
heeft zijn grenzen (Dfa), zo oak D'r is
overal eon graens van (Dfa, Ld), D'r bin
a/tied greenzen (Ow), Al/es hot Zion
greenzen (Nbk)
greenshewoner (Nbk) - grensbewaner
greensdörp (Nbk), oak graensdorp (Np),
grensdorp (spar.) - grensdarp
greensgebied (1) - grensgebied
greensgemiente (I) - grensgemeente
greensgeval Oak graensgeval (spar.),
greinsgeval (Spa), grensgeval (spar.) grensgeval

greenskantoor (spar.) - grenskantaor
greenskonflikt (1) - grenskanflikt
greenskontrole (Nbk) Oak grenshontrole
(Op) ['g...] 1. de kantrale van het paspaart
en anderszins bij een grensovergang
greenslijn (Nbk) Oak graenslijn (Ow),
grenslijn (Dho) - grenslijn (iett.)
greensovergang (Nbk) Oak graensovergang (El), greinsovergang (Spa), grensovergang (spar.) - grensavergang: grenspost
greenspaol (Nbk) Oak graenspaol (Bdie,
El), greinspaol (Spa), grenspaol (spar.) grenspaal (lett., bij een grens)
greenspiak (Nbk) Oak grensplaets (Op)
et; -ken; -kien 1. grenspiaats
greenspost (I) - grenspast
greensrechter (Nbk) Oak greinsrechter
(Spa), grensreclster (verspr.) - grensrechter
greensrevier (spar.) - grensrivier
greensscheiding (Nbk) Oak grantsscheiding (Bdie, 01-NI), greinsscheiding
(Spa), grensscheiding (spar.) - grensscheiding, ni. grenslijn, afbakening e.d.
van een grens
greensstad (1) - grensstad
greensstation (1) - grensstatian
greensstien (1) Oak graensszien (Np) de;
-en; -tien ['gr:stT:n/ ...] 1. stenen grenspaal
D'r staot een graensstien no 'e graens van
Stellingwarf en Overiessel (Np)
greensstreek (spar.) - grensstreek
greensstruke (1) de; -n; ...strakien ['g...} 1.
stroak langs een grens, op een grens
greenstroepen (1) - grenstraepen
greensverkeer (1) - grensverkeer
greenswaachter (Obk) Oak grenswachzer
(Dha) - grenswachter, ni. dauanebeambte
greenswieziging (I) - grenswijziging
greenzen (verspr.) Oak graenzen (bet. 1:
Mun, Nw, Sz, bet. 2: Nbk, Np, elders
spar.) zw. ww.; anaverg.; greensde, het
greensd ['gri:nzIJ... : ... ] 1. verlangend
(meestal Iicht) hinniken (Bu, Np, Nbk, Nt,
Obk) 't Oo/depeerd wil op 'e sEal, hij staot
te greenzen (Obk), Do vos zal Mode
wozen dat hi5 weer thuus is, liij doet ni/cs
as graenzen om 't vool (Sz), Dat peerd
greenst mar an ion stok dour (Bu), Dat
peerd staot op 'e sEal te greenzen naor 't
voer (Nt) 2. in greenzen an (verspr.) Die
]anon greenzen daor an mekeer (Nbk)
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greep - greinsgcval
greep do; grepen; grepien [grt:p] 1. do
daad van hot grijpen H19 doe con greep
naor It kookien (Nbk), ...con greep in do
kassa (Nw, Ste), 1k hob d'r al eon greep
naor daon, mar 'k heb at niet kregen ik heb
wel geprobeerd hot to krijgen (Nbk), Hi

(Nbk) 6. z. griepe
gregoriaans (spor.) - gregoriaans
greidhoer z. greideboor
greide de; -n ['grcjdo] 1. grasland, met
name om voe in to woiden Mit dit weer
begint do greide wear to vordreugen (Op),

vuulde do klommende greep van twie Wij hobbon in It veurjaor greide scbeurd
staarke haven in do bovenaarms (ba), in do en daor hebben wi eorpols in --et (Nbk,
greep hebben zodanig vastgegropen dat do Dfo), Do koonen hebben mooio greide, ze
porsoon of hot dier moeilijk kan ]open dikko in ? grus (Diz), Bij cons is
ontsnappon, ook fig. (versprj: Do po1isie al/eon mar greide (Spa) 2. gras (om voc in
baddo do dieT ste vig in do greep (Op), Do do Iaton woiden) (Ma, Obk, 01-Ni, Wol)
dreugto bet oonsaoriin do greep (01-NI), Daor staot macic greide (Obk, Ma), Dat
in de greep van do wintor(Dhau, °p, Spa): stok /aand zit eon mooie greide in grasmat
We zitton in do greep van de winter (Spa), (Obk, 01-Ni), Die pinicen hebben daor eon
argons gion greep op bobbon het niet good lokkoro groido (Wol)
in do hand hebben of kunnen houden (Nbk, greidehoer (Dhau, Nbk) Ook greidhoer
Spa), Eon dun means zit niot vu/a greep (Nt) do; -en; -tion ['grejd(o)bu:or] 1.
an (Ste), daarontegon Eon dik means alt groidboer
wol greep an (Ste), in do greep liggen greidekaampe (Dfo, Ma) do; -n;
vlakbij gelogen, zodat men or gemakkelijk
naar toe kan gaan, vooral van land dat
vlakbij de boerdorij ligt, van work dat in
do buurt plaatsvindt of waarvoor men het
goreodschap bij do hand heeft (Db, Dfo,
Ma, Ow, Sz): Dat laand lag mooi in do
greep (Ma), Et wark ligt in do greep (Ld),
zo ook ? in do greep hebben (Bdio), Et
staot your do greep Jo kunt het zo grijpen,
nemon (Np), zo ook Et lag maci your do
groop (Np, Obk, Ste, 01-NI), 1k kwam d'r

...kaampion ['grcjdekâ:mpa] 1. good, veelal
flunk stuk woiland, doorgaans oud en bij do
boorderij, op hoger gelogon dolon, meostal
in togonstolling tot lager gologon hooiland
langs do rivieren (dat niot is afgorastord of
anderszins afgoschoiden, bijv. door hout-

goroedschap (of bop. andere voorwerpen)
waaraan men het vasthoudt (Nbk, Obk) do
greep van et gowoor (Nbk), An et bangsol

(01-NI)
greidescheuren (El, Np, Obk) zw. ww.;
onovorg.; hot greideseheurd ['g ...J 1.
grasland seheuren Aj'groideschouron dan
moot d'r een veurmos an deploog (Obk)
greidespitte (Nbk) do; -n; ...spittien ['g...}
1. spit van eon graszodo Vrooger hadden

wallen) Die boar hot do greidokaainpe
diepo ommobouwd (Dfo), oolde groidokaampon (Ma)
greidelaand et ['grcjdola:nt] 1. woiland
greideplaese z. groideplaotse
langos, ik heb et in de greep oven greideplaets z. groidoplaetse
mitneumen in één keor or even bij godaan, greideplaetse (OS, Np, Ste) Ook
ook oven moegenomen (Dho), zo ook Et greideplaets (spor.),greidplaetse (01-Ni),
lag him mooi in do greep hij kon het in greidepluese (Bdie) do; -n; ...plaotsion
één keor erbij doen (Dfo, Dho), Et wark ['gr€jdople:ts(o)/ ...tp --- ...pIe:so]l.boorderij
ht your do greep er is nog veel work to met uitsluitond woiland Wiy wonon op oen
doon (Nw) 2. dat ondordeol van eon groidplaetse, mar mien breur is bouwboor

van eon keuporon ketol zat vroeger vaeko
eon porceleinon greep (Obk) 3. do wijzo
van vasthouden, aanpakken Dat lag him
mooi in do greep (Dfo), Aft oerst mar es
good in do greep hebben als je do
werkwijze oorst maar eons boheerst, do
handeling in do vingers hebt (Mun) 4.
greep inzako bop. snaarinstrumenton (spor.)
5. willokourigo kous uit ondorworpon, wat
voorgedragon kan wordon e.d. 1k doe d'r

vanao vend gowoon oven eon greep wit, 1k
hob nicE allo riempios sokuur uutzocbt

zo grosplaggen op 'o naaldo van at rieton
dak, van dikke greidespitton (Nbk)
greidplaetse z. greidoplaets
greins z. greens
greinshod (Spa) et; -don; ...bottien
[grJzboc1] 1. bord waarvan do tekst
aangeoft dat men eon grens passeert
greinsgeval z. grecnsgoval
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greinsovergang - greppelliende
feiheid waarmee men bezig is (Nbk, Obk,
greinsovergang z. greensovergang
Wol) Van gremietlgheid kon bij n/ct
greinsrechter z. greensrccbter
gruien hij was zeer fel (Wol)
greinsscheiding z. greensscheiding
greintien at; greinties ['grjntin] 1. grenaat (spor.) Ook granaut (spor.) de;
greintje, zeer geringe hoeveelheid (Db, El, grenaten; grenatien [gro'na:t/gra...] 1.
Mun, Np, Nw, Ow, Sz), We geven mekeer handgranaat of gelijksoortig wapentuig
altied war op 'ejaordag, al is et mar een grenadier (Nbk, Sz) de; -s, -en; -tien
greintien (Db), Ic hoeven d'r mar een [gri)na'di:or] 1. grenadier (bep. soldaat)
greintien van in te doen (Np), Geef ze mar grendel (Bu) de; -s; -tien ['grend] 1.
een greintien, dan big' d'r of (Mun), Hlj grendel van een geweer (Bu) Dc baandpaf
bet mar cen greintien verstaand (El, Ow, van ccxi geweer die zit op 'e grendel (Bu)
Sz), HIY bet d'r con greintien veur over grenehoolt z. grenenhoolt
(El), overigens in negatie (alg.): glen grenen bn.; attr. ['grui:] 1. van grenehout
greintien geheel niets Hij bet d'r gien We badden vroeger zwa ore grenen posten
greintien verstaand van (Db, Nbk, Nt, veur et melkkrojen (Nt), grenen latties
01-NI), .zhi in (Ld), glen greintien ontzag (Nt), cen grenen kaaste (Nw), grenen
(01-NI), ...fesoen (verspr.), Ze hebben d'r kezien en (Nw), (zelfst.) Amenkaansgrenen
glen greintien veur over (Pe-Dbl), D'r is (Nbk), Do zicdplaankcn en bojem [van de
glen greintien van over Nbk), D'r Is glen boerenwagen] wodden van grenen maekt;
greintien van waor (Ow), Je bin ok nog dat kwam doedertieden out Noorwegen, dat
glen greintien ofvalen (Ste), Ze hebben grenen was beret as bier weg (Op)
grenenhoolt Ook grenenliout (WH),
glen greintien ge/ok (Dho)
grenelsoolt (Nbk) - grenehout
grel z. grill!
gremieterig (Bdie, Nbk) bn., bw.; -er, -st grenenhout z. grenenhoolt
greniet (spor.) Ook graniet (spor.) - bep.
[gra'mitpx] 1. nogal fel, verbeten
gremietig Ook grammiesig (s: Obk) bn., gesteente: graniet
bw; -er, -St [gn'mithx/gram...1 1. grenieten (spor.) Ook granieten (spor.)
ehagrijnig, nijdig, zeer geergerd, bits Now, [gr'nitiIgra'n... ] - granieten
hi5 wodde gremietig op mij! (Op), Dat grens z. greens
vrommes is zo gremietig kwaadaardig, grensdorp z. grecnsdorp
gelijk een kreng (Nw), War kick 18 grensgeval z. greensgcva/
gremietig, bi5' soms kwaod ( Db), 'k Heb grenskontrole z. grecnskontro/e
zeker wat verkeerd zegd tegen de grenslijn z. greenslijn
buurvrouw, want ze keek me zo gremietig grensovergang z. greensovorgang
an (Mun), Die man kikt d'r slim gremietig grenspaol z greenspaol
out (Dho), War kikt die man toch grenspiacts z. greenspiak
gremietig toe (Db), Ze kan a onk gremietig grensrechter z. greensrecbter
out de hoeke kommen ( Ma), 1k maekte me grensscheiding z. greensscheiding
zo gremietig on die jonge ( Mun), 'Ic Kan ? grenswaehter z. greenswaachter
n/ct veur mcnaander kriegen, ie zo/len d'r grent z. grint
gremietig van wodden ( Diz) 2. fel, met een grentbult(e) z. grintbulte
stark vermogen om door te zetten, verbeten grentlaoge z. grint/aogc
(verspr. OS, Nw, Ste) Die meld is een grentpad z. grintpad
gremietig kring, die wil et winnen (Nbk), grentschip z. grintschijo
Hi7 is zo gremietig In 't wark (Ld), 't Is grentschipper z. grintscbioper
ccxi gremietig jongien, hij /at et d'r nooit grentschop z. grintschoppe
bij zitten (El), een gremietig oold kere/tien grentstientien Z. grintstientien
grcntweg Z. grintweg
(Nw, Ste)
gremietighied Voor -held z. -hied de grentzi'je z. grintzi'/c
[...'m..] 1. felle boosheid (Nbk, v) Kick greppe Z. gröope

toch es hoe zoe'n vijanen as ik bebbe en
mit war veur gremietighied as ze mi5 wel
vergricmen wiley (v) 2. verbetenheid,

greppel z. grippe

greppelen z. grOopen
greppelliende (Sz) de; -n ['g...] 1. bet-
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gresbuis - gribbeigrab
zelfde als slodersiicnde z. aldaar, maar
met name voor hot maken van greppels
gresbuis z. grosbuizo
gresbuize (Diz, Nbk, Obk) Ook gresbuis
(spor.) ['grazbccjza] - gresbuis Van die
half deurzaegde gresbuizen die baJ' in do
varkenbokken, in de botonvlocr, your et
voer (Nbk)
gretig (verspr.) bn., bw.; -er, -st ['grt:tox]
1. gretig, belust, happig Fl moo'n nict zo
gretig eten, aanses snioor i5 d'r in (Db),
My baddo we! bonger, hiy was zo gretig
(Dho), Ft kiend at alias gretig op (Op), Do
koenen bin van 't zoomer good gretig in 't
laand (01-NI), Hi7 at zion bottien mar
gretig bog (Op), Daor beginnen we gretig
an (Spa), gretig toehappen gretig eten, oak:
graag ingaan op een voorstel (Nbk, Wol),
d'r grotig op wozen (El, Dfo, Ste): 't Eton
smaekte him good, hi5 was d'r aorig gretig
op (El), Dat spul was biy aorig gretig op
(Dfo), Th7 is d'r nogal gretig op om dat to
doon, want hij wil wel wat verdien en
(Ste), Ziopakken et gretig an (Spa)
gretighied Voor -held z. -hied (spor.) gretigheid, voornamelijk in mitgrotihiod
greun z. gruun I, 11
greuneter (fp) de; -s; -tien ['grX:n...] 1.
sperzieboon ed., die men ni. niet droogt
greunhoekien z. gruunboekien
greunig z. grunig
greunla(a)nd z. gruunlaand
greunplaats z. gruunp!aets
greunte z. gruunte
greunteboer z. gruuntoboer
greuntekarre z. gruuntekarro
greuntesoep Z. gruuntesoep
greuntetuun z gruuntetuun
greuntewinkel Z. gruuntowinkoi
greunvoer z. gruunvoer
greutte z grootto
greven I (OS, ZW, Bu, Dho, Np, Nw,
01-NI, Op, Sz) Oak graeven (Db, Diz,
Mun, Nt, 01-NI, Ow, Wol), graven (Spa)
St., Zw. ww.; overg., onoverg.; greuf, het
greuven ['grt:bipl... e: ... ... a:...) 1. in de
grand graven, oak: wroeten, het maken van
holen door dieren eon gatgrevcn, eon sloot
gre von, Do vossen hebben daor bide
holion greuvon (Nbk), argons naor grevon
(Nbk), Hiy greft eon gat your eon car, en
vaa!t d'r zols in hij wil hot ongeluk, do
tegenspoed van iemand anders bewerk-

stelligen, maar het wordt zijn eigen ondergang (Nbk), zion eigen graf graven z'n
eigen ondergang kreeren (Bdie, Ld, Nbk,
Nw, Up, Spa, Ste): Hiy bet zien oigen graf
greu van (Spa, Op), Hi1 greeft zo zion
eigen grafhij bewerkstelligt op die manier
zijn eigen ondergang (Bdie, Ld, Ste), nict
zo diope graven niet erg diep graven (fig.)
(Nbk) * Wic eon gat greeft veur eon
aander, vanit d'r zois in (Diz, Dhau, El,
Np), zo oak AJ' can kocie your con aandcr
graven, kuj' d'r zeis in valon (Obk)
greven II (Sz) my. ['grt:btp] 1. kanen
roggobrood mit greven (Sz)
grever de; -5; -tien ['grt:wç, ...vr] 1.
iemand die graaft 2. iemand die altijd alles
goed wil uitzoeken (Nbk)
greveri'je (Nbk, Np, Nw, bo: Dho) de; - n;
greveri'jgien grt:wo'rtjo (Nbk, Np, Nw),
...cjo (Np)) 1. het graven (Nbk) 2.
uitgeveend stuk land (Np, Nw, bo: Nw),
oak deel van het veen waaruit men turf
wint voor de verkoop (bo: Nw) 'n
Gre vone is eon stok !aand mit kraggen d'r
hi, zog mar mit vaaste walion on ok mit
hovortibion (bo: Dho)
greveri'jehuj (Np) et [...'r...) 1. hooi
geoogst in de lage hooilanden langs de
Londe en de Kuundor
gribbel (verspr.) Ook griebel (Db) ['gnb
/...i...], in op le gribbel gooion strooien am
te doen grabbelen (verspr.): Mit appolplokkon wodden d'r vaoko cen pact op 'o
gribbel gooid, dan moj' mar zion daj' d'r
wat van berogon (Np, Op), Th) was zo
dronkon, en doe gooido hij al zion
kicingoid over do schoolder op 'a gribbel
(Sz), oak to gribbol gooion Id. (Bdie, Diz),
Fl kun do bool niet op 'o gribbel gooicn
(fig.) te grabbel gooien (Ma, 01-NI, Ow),
zo oak Die moid hot hour roar op 'a gribbel
gooid (Ld), Jo moe'n Jo zois niet te gribbel
gooicn (Db), Jo naomc to gribbel gooion
(Dhau)
gribbelen (Bu, Dhau, Dho, El, Ma, Mun,
Spa, Ste) zw. ww.; overg., onoverg.;
gribbelde, hot gribbeld ['grtbi] 1. grabbelend pakken Gribbol dat as oven van do
vloer (Ma), do eerappeis uut do koider
gribbebon ( Spa), Now, Jim moo'n mar oven
gribbobon ( Dho), Wij zuiben die
pepornouton oven gribbobon (Bu)
gribbelgrab (Db, Dho) ['grtbgrap], in op
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gricbcl - griepe
do gribboigrab op pad, niet aan het werk
maar met een uitvluchtje weg, de hort op
Buurvrouw 15 31 weer op de gnbbelgrab
(Db), your do gribbolgrab als aardigheid,
voor eon kort plezier (Dho): We doen ot
vow do gribbelgrab (Dho)
griebel z. gnbbel
griebeltien I (Mun) et; ...ties [xribjtin] 1.
praatje van niets Och, dat was mar eon
griebeltien, ze wol hour ok es heusen
/aoten en wat nis vertellen (Mun)
griebeltien II (Dho) tw. 1. goeie grutten 0
griebeltien nag an toe! (Dho)
grief (Nbk) - grief: bezwaar tegen jets of
iemand Wat bin jaw grieven now aenlik?
(Nbk)
Crick - Griek: iemand uit Griekenland
Gricks I et I. de Griekse taat
Grieks II bn. 1. met betrekking tot do
Grieken of Griekenland
gricmcicn (Nw) Ook krienfelen (Nw) zw.
ww.; onoverg.; griemelde, hot griemeld
['xrimln/'krflfln] 1. ergens aan rammelen,
heen en weer rammelen
griemen zw. ww.; overg., onoverg.;
griemde, hot griemd ['gri:rp:] 1. spattend,
smerend, kliederend knoeien met vloeistof,
met eten of andere kneedhare substantie, as
e.± Die jongo die zat to griomon mit eten
(Pe-Dbl), Jo moe'n Jo d'r niet zo ondor
griomon (Mun, Spa), Zit niet zo togriemon
an taofoj' (Wol), Kleine jongen mougen
graog griemon (Ow), Zit niet zo mit die
varvo to griem en (Mun), Rokors zitten
vaeke mit aslce to griomon (Ld, Op)
gricmer Ook griemerd (Ma, Nkb, Np,
Nw4 0p, Spa) de; -5; griemertien
[gn:mç(t)] 1. knoeier bij het eten of
anderszins, met name inzake smeren,
kliederen War is dat eon grate griomer!
(Spa) 2. iemand die knoejt, niet opsehiet
met het werk (Dfo, El, Ma, Obk, 01-NI,
Ow) Die vrouw kan niet dour 't wark
kommon, et is eon grate griomer (Obk)
griemerd z. griemor
griemeri'je (Nbk, Obk) de [grt:mo'rtjQ] 1.
geknoei, geklieder, gemors Aj'kikkerritin
een pottion dodon, was It mar eon
glibborige griemeri5e (Obk)
griemkont (Db) de; - en; - tien ['grT:mkont]
1. iemand die veel morst, knoeiend,
kliederend bezig is
griemtroep (v) de ['gri:mtrup] 1.

smeerboel, vieze rommel
griender z. grienderd
grienderd (Bdie, Mun, Np, Ow, Wol) Ook
griender (Nbk), griener (El), grienerd
(Bu, Op) de; -5; griendertien ['grT:ndy(t)
/ ... nç(t)] 1. iemand die veel grient N. zion
buurvrouw is eon grate grienderd! (Wol)
grienderig (Nbk) Ook grienerig (Dhau,
El, Mun, Np, Nt, Op, Wol) ['gri:n(d)yax,
...norax] (El, Np) - grienerig It Is een
grienerig kiend (El), Thy bet wat onder do
loden, lily is zo grienorig (Wol)
grienen (spot. OS, verspr. WS) zw. ww.;
onoverg.; griende, het griend ['grta: (El,
Np, Op), ...i...] 1 grienen, ook gezegd van
zaoht, zielig huilen van een kind Dat
maegion begint am zowat niks to grienen
(Op), Die jongo ligt mar to grienen (Nt),
ook: (nog niet voluit) klagerig roepen van
koeien, bijv. om voer to krijgen of wanneer
ze gemolken moeten worden (Dfo, Obk,
Np): Die koe staot to grienen (Obk, Np),
zo ook Die koe griendo naor zion kalE'
(Dfo, Obk) * Eon grienondekoe krigt nag
wel as wat iemand die ergens om vraagt,
zeurt, krijgt nog wel eens jets gedaan,
maar degene die zich niet last horen zeker
niet (01-NI), zo ook Eon grienendo koe
krigt nag wel es wat, wat eon
stilzwiogonde veurbi%aot (Nbk) en Eon
koo die staot to grienen die krigt nag wel
es wat (Obk)
griener z. grienderd
gricncrd z. grienderd
grienerig z. grienderig
griep do [grip] 1. griep Laest weron hiol
wat moonsken niet to goe4 zij hadden do
griep (Dfo), do Spaanso griep (Obk): Ze
hadden wel iene bad, eon jongien, mar die
baddon ze verleuron an do Spaanso griep
(j)
griepaarm (Nbk, Obk, Np) de; -s; -pien
['grip...] 1. large, grijpende arm Die [ nI. de
pietonnannen, zekere monsters in het diepe
water] hobbon aiemachtig lange griepaarms, daor griopen zoje mit bif de bienon
on dan schouren zejo do sloot in (v)
griepe (OS, Mun, Nt, 01-NI, Sz, Wol)
Ook greep (Db, Dho, Ld, Np, Nw, Ste)
do; -n; griepien ['gri:p, recenter:
... i ... / gn:p] 1. mestvork of andere
meertandige york, vooral voor hot rooien
van aardappelen (dan vaak met doppen
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griepen - griepstuver
crop, om de aardappels niet te
beschadigen) Pak de griapa mar en goof
datmestbultian even uut niakaar(Sz)
griepen st. ww.; overg., onoverg.; het
grepen ['gripip] 1. door grijpen bemachtigen, grijpen om vast to (willen blijven)
houden As buurnian appels over do bede
gooit, griepen de jongen om It badste
(Obk), Kleine Iciendar griepen in de regal
overal naor (Dfo), Een grota, zwatte baand
peep naor et stuux van de fiats U) Za'k
jow es griepen! (Sz, El), Za'kje es !i5 do
strotta griepen?! (Wol), Do peisie kon de
dial nog net griapan (Op), D'r was braan4
dat we grepen gauw do auto on d'r henna
we namen snel de auto (Dia), argans naor
griepen, wat veur et griepen hebben
(verspr.), Ze griepen wat ze kriegen
Jamnan (Diz), te boge griepen (Nbk, Np),
uut et ]even grepen (1), 't Was th uut et
hatta grepen hij was het er roerend mee
eens, had er dezelfde gevoelens over
(Nbk), your ci griepen hggair. Et wark hgt
your atgriopan er is flog veel work to doen
(Nw), Ze bin zo inhaelig, dat as ze sla open
hebbon ze do haven nog naorgriepen staon
(Dho) 2. (overg.) beetpakken om tegen te
houden Hiy groop mij bi5 do huud (Ow),
De koo was losbreuken, bij do stal kon de
boar n nog not griepen (Pe-Dbl), leno biLl
do kraoge griepen (Nbk, Nt) argens dear
grepen wodden erdoor worden gegrepen
(Nbk) 3. (overg.) ter hand nemen 1k zal de
seboppa griepen, dan zakje even belpen
(01-NI), War zit at wear droga mit
ragenen, soms kuj' do buJjen we] griepen
(Db), argens in griepen, d'r naost griepen
(Bu, Ld, Ste): We griepen d'r naost, galoof
dat mar! (Bu), ThJ graep d'r kirk naost
(Ld), naor do waopens griepen (Nbk), naor
de macht griepen (I) 4. (onoverg.)
grijpende bewegingen maken Kleine A.H.
begon al aorig om him henna to griepen
(Nbk), Wie at zicht die wil 't ok bobben,
an grijct daolik naor do pong (b) * Griep et
lavan, aers griot at levenjow (Op)
grieper Ook grieperd (bet. 2, bet. 1:
spor.) de; -s; -tien ['grip(t)] 1. iemand die
overal wat van probeert mee to nemen,
stiekem probeert mee to pakken, inhalig
iemand (Bdie, Diz, Op, Pe-Dbl, Sz) le
moe'n we] oppassan mit die, ot is eon
griapor (Diz) 2. (vaak verki.) kind dat veel

grijpt War bij' toch can klainegriapar, dat
zit overal an mit cia vingars (Db), Et is eon
grieportian, at hat nooit do banan stilla
(Bu, El, Ow) 3. (my.; schertsend) handen
Hoolja griapers blyjo blijf eraf, blijf van
me af (01-NI), Gao daor mar es wag mit
joe griepars (Mun), BIlef as of mit Jo
griepars (Ow), Die kiondar zittan mit hew'
griepartios gauw argens an (Nbk) 4.
graafwerktuig, gravend, grijpend onderdeel
van een machine Do griapar gooida 't
zaand op do buibulta (Pe-Dbl), ...maekt
bier een diapa sloot (Wol), ...van do krane
is kapot (Spa), etgrds mit dagrieper an de
bali brangen (Ow)
grieperig bn.; -Cr, -St ['grippx, 'griporox
1. in lichte mate griep hebbend Ze bin
baide wat grieperig (Nbk) 2. grijpachtig,
grijpgraag, vooral van kinderen (Dhau,
Nw) Datjongien zit overal mar an mit zion
grieperige vingartias (Dhau)
griephaand de; ...hanen; ...haantien
['griphâ:nt] 1. grijphand, ook (vaak verki.)
inzake de hand van can kind dat graag iets
grijpt die grota karel mit zien griapbanan
(Nbk), oonzo klaine A. mit hour
gricphaantias (Nbk)
griepig (Dfo) bn.; -Cr, -st ['gripox] 1.
grieperig Jane die ziak of griapig is, bet
we] last van klam zwiot (Dfo)
grieppesjent (spor.) - grieppatiënt
grieppoeier (v) de; -5; -tien ['gripujç] 1.
medicijn tegen griep in poedervorm
griepprik (Nbk) de; -ken ['griprik] 1.
hetz. als griapspuito, z. aldaar
griepspuite (Nbk, Np, Ow, Ste) de
['gripspcejto] 1. injektie met een vaccin
tegen griep Hi7 bet do griepspuite kregon
(Ste), Haf' do griepspuite al had? (Ow)
griepstuver de; -5; -tien ['gripstywç, ...vr]
1. grijpstuiver, (te) klein bedrag (Ld),
Vroager weren do maensken blioda as d'r
nog es eon griepstuver to verdianen vul
(Obk), Hier hoj' eon griapstuvar enig
kleingeld, bijv. om iets to kopen op de
markt (Bu), d'r een mooie griepstuver bi5
verdionan (Np), Now hat hij ok nog con
griepstuver hij verdient er zo bier en daar
nog wat bij (Np), 't Is we] makkolik daj'
nog con griapstuvar aacbtar do haand
hebbon (Spa, Dhau), Die vent is late
trouwd, mar now had hij eon mooie
griepstuver (Sz), Th) bet nog can
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griepwiend - Griete
griepstuver over (Dho), Hi7 vangt daornog
we] es ten griepstuver (Bu), argens ccii
peer griepstuvers an overbolen eraan
verdienen (v), Vow eon griepstuver wil 1k
niet warken! (Ld), 'Ic Gao nog even naor de
kennis, want 1k bebbe nog een griepstuver
in de base (01-NI)
griepwiend (Mun, Sz) de; ...wienen
['gripwint} 1. rukwind, floepende wind
bijv. tussen huizen door Bij oons is altied
zoe'n griepwiend, ie kim nooit es even
Jekker buten zitten (Mun)
gries I et [gris] 1. met de kleur grijs 1k
beb die gedienen liever in 't grits (Nbk), in
't grits wezen grijze kieding dragen 2. in
Ft is een grits een afschuwelijk lets (n)
gries II bn.; griezer I. van grijze kleur Ft
is gries van de rook (Nw), eon grieze stof
grits van 't stol ten grieze dag een
nevelige of regenachtige dag (Nbk), War
was de wereld grics (ba), gricze krien
(ba), grits en grauw van do koolde kieken
(We!), 't Wodde me gruun on grits veur de
ogen (Bu, Pe-Dbl), (van iemand met grijs
haar:) zo grits as ten doev4 ... as do locht
van ten buie (Mun), ...as ten krie (Np),
grits wezen grijs haar hebben gekregen, zo
ook grits wooden 2. zeer oud, in et grieze
verleden (1), de grieze oo/dhied(1) 3. in Ft
zal him grits hieten een spektakel worden
(Dhau), oak Dat zal gries bitten daor id.
(Ma)
griesachtig - grijsachtig
griesbont (Nbk) bn. [aks. wisselt] 1.
grij about ten griesbonte stoflNbk)
grieselik (Nw) bw. ['grisolak] 1. op
afschuwelijke wijze, enorm Wathebben ze
die man toeb grieselik ofdekt afgetuigd
(Nw)
grieseltien z. grisseltien
griesgrauw (Nbk) Ook grauwgries (Nbk)
[aks. wisselt] - grijsgrauw Die is zeker
ziek, die bet zoe'n grauwgriezc kleur(Nbk)
griesgrunig (Nbk) bn. [aks. wisselt] 1.
enigszins grijsgroen
griesgruuin z. griesgruun
griesgruun (Nbk) Ook griesgruuin (Nbk)
[aks. wisselt] - grijsgroen griesgrune ogen
(Nbk)
grleshaorig (Nbk) [aks. wisselt] grijsharig
grieshied (Nbk) ['grishit] - grijsheid,
inzake het hoofdhaar

grlesmaal z. griesmaci
griesmael (OS, Bu, Dho, Diz, Np, Nw,
Op, ZW) Ook griesmeel ( Diz, Wol en
west.), griesmaai (Diz) ['gris...] - bep.
meel: griesmeel
griesmaelbri'j z. griesmaclenbrij
griesmaclen (Nbk) bn.; attr. ['grisme:Ii} 1.
van griesmeel griesrnaelen bri (Nbk)
griesmaelenbri'j (Nbk, Np, Nw) Ook
griesmeelbrl'j (Spa), griesmaelbri'j (Np)
de [grisms:1i'br (Nbk, Ow), ...br€j
(Np)f'g... ] 1. griesmeelpap
griesmaelpudding (Nbk) - griesmeelpudding
griesmeel z. griesmael
griesineelbrl'j z. gricsmac]cnbriy
griet de; -en [grit] 1. in etgcmaaf van de
zeuven gricten nI. van de zeven grietenijen
en de stad Sloten (Sz): Dat gemaal van de
zeu von grieten, as dat et op 'e beupen bet,
wat slat oat d'r wat uut nI. bij de bemaling
van het water 2. (met hoofdletter)
vrouwennaam, z. Griete 3. grutto, in * In
mei/Leggen aJIe voegelties eon ci /Behalyen de kookoek en de grid/Die Jeggen in
demeimaondniet(met var.) (Nbk, Ste, Sz)
Griete (thans weinig gebruikt, wel in
verb.) Oak Grin (thans de gewone vorm)
de; -n; Grietien ['gri:th/grit] 1. vrouwennaam blauwe griete veldereprijs (Ste),
brunt griete watermunt (Dfo, El, Np):
Brunt grietc nammen ze vroeger we] mit
uut et twtlaand, veur do vlooien; et bet
grunt blatties en ten soort bruun
bloempien (Np), oak: balsemien (fp),
gewone brunel (fp), pissende Griete St.
Margriet, nI. 20 juli (Bu, Nbk, Nw, Op,
Ste): Et is vandaege pissende griete, en as
et dan regent, regent etzes weken (Bu), As
ci mit pissende Griete regent, regent et zes
weken; dan beginnen de hoonsdaegen, van
lPjuli tot 19 augustus, en dan kommen d'r
negen kattedaegen ( Ste), As et mit
pissende Griete regent, dan regent et de
hide hoonsdaegen (Nw), ...dan regent or
veertig daegen (Nbk) * Hoe bitt ieY/Mooi
Grietie/Waor woon ie?/In de klonia/Waor
Iigtdat?/In 't eusgat/Akkebakkes/Watstinkt
dat(b), .../Klein Grietien/W'aor woon ie?/In
de klonie/Waor ligt dat?/In 't stinkgat
(Nbk), 't Is waarm, zee Haann/'t Is hiete,
zoo Gricte (Nbk, W01, Si; met omwisseling
Is hiete,
van de regels in Diz), zo oak
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It

grietcni'je grijns
zoo Grietoft Is waann, zoo Haarzn/FooJ,
zegt Jan, 1k zwiot d'r van (Nbk), oak ...ik
poest d'r van (Nbk); de derde regel wordt
soms ook vervangen door: It Is kook!, zoo
bolt Nbk), As et n/ct regent mitpisscnde
Griet/Dan regent or zes we/con n/ct (Bu)
grieteni'je de; -n; grieteni'jgien [grito'ntj
(OS, WS mid. van de Londe), ...cjo (WS
noord. van de Lende)] 1. grietenij do
jonges die uut oonze grictoniyc binnen
(p)
gricteni'jhuus (s) [...'n...] - grietenijhuis
grietinan - grietman
grieven (spar.) ['gribip] - grieven: krenken
grieze Ookgriezel (bet. 2: verspr.) de; -n;
griesien ['gri:za/'gri)z] 1. een grijs
(hoofd)haar (Db, Nbk) Watkriog 1k a] con
griezen in mien haor (Nbk) 2. in do
grieze(l) gaot me over do grauwo de kou
gaat me over de rug, ik krijg er koude
rillingen van, ni. van ontsteltenis, sehrik,
doordat men griezelt, oak door kou, koorts,
ook in Ur gaot miy eon grieze] over do
roggo eon ruling (Mun)
grieze! de; -s [gri:zj, ook we! ... i ... ] 1.
gruwel Et is eon griozel om dat an to Zion
(Obk), 1k 210 d'r eon griozel van dat die
jongo bij et eksternust gaot het is
griezelig, ik schrik ervan (Op), zo oak 1k
zag d'r eon griezol van (Bdie), Grote
griezel, war is 't toch koold vandaego (El),
Grote griezol, dat is me daor ok war (Np)
2. engerd, griezelig iemand (Mun) Et is
mar eon griozel, hour (Mun) 3. z. grieze en
grissoltion
griezelachtig bn., bw.; -er, -st ['g...] I.
griezelig Griezolacbtig, zo baddo as die
motors v/iogen (Ld), 't Is griezclacbtig dat
die jongen now a] op 'e vaort lopen (Ow)
2. enorm Ft Is griezolaehtig, hoe mooi die
jongo speulon kan (Spa), Ft Is vandacgo
gnezo]achtigo koold (Diz), Die buurtnan
van oons dat is eon griozolachtig boste
kore] (Sz)
griezelen zw. ww.; onoverg.; griezelde, het
griezeld ['gri)zJ] 1. grieze!en 't Was
zoe'n mal ge/uud, 10 zoion d'r van
griozelon (Sz), 1k moot d'r van griozolon
(Pe-Dbl), 't Is zo zoor, /0 zoien dFr van
griozelen (Dhau), Van do vol/en in do
koitlo zoj'griozolon (Wol), Do bole temilio
zat to griezelen van do s/echte ccrapp c/s
(Pe- Dbl), Jo zollen Jo dood griezolon

gezegd wanneer men iets akeligs hoort of
ziet (Nw)
griezeifllm (1) - griezelflim
griezelig bn., bw.; -er, -st ['gri:zjox
(verspr.)] 1. griezelig eon griezelig boost
(El) 2. (bn.) mm, gemeen: van personen
(Ste) eon griezelig vention (Ste) 3. (bn.)
con beangstigend gevoel hebbend (Mun) Jo
woddon d'r griozo/ig van af zokko
vorhaolen bouron (Mun) 4. (bw.) enorm,
ontsteilend (Bu, Ste) Die is griczolige
thkke, die scboffolt over do bionon van
diktc (Ste), Wat is die sinosappel tocb
griozelige zoor (Ste), Ft Is griezolige koold
(Bu, Ste) 5. triest (Ste) 't Is daor eon
griezelig boeltien (Ste)
griezelstok (1) [g...stok] - griezeistuk
griezen (Bdie, El, Ma, 01-Ni, Op, 5;
Wol) zw. ww.; griesde, is griesd ['gri:zi]
1. grijzen (Bdie, El, Ma, 01-Ni, Op, Wa!)
Mien haoron boginnon a] to griezen (El,
Op), Thy bogint a] war to griezen (Ma) 2.
gruwelen, gruwen (Op, Sz) 1k grieze &r
van (Op),A'k dat zoziokanikd'r we] van
griezen (Sz)
grit' bw. [gnf] 1. vast on zeker, ongetwijfeld Daor is gnTwat gaonde, want et
is aiomaol i'o/k om do deure (Obk), HJJ
gaot gnmnaor do meid (Spa), Thy dot dat
gntvcurmi(El), Dacgnfl(Wol) 2. er
zeker van zijnd (b) Ic Dochto grit daf om
ziope gongen (b) 3. vlotweg (verspr.) Hi3
was grit mit dat voursto] akkoord (Op), Do
diof bokende grit (Np), grit toegevon
(Bdie, Db): Hi5 gaf grit toe dat bij mis
was (Db)
griffel de; -5; -tien ['grtfl] 1. bep. stift am
mee te schrijven: griffel As we do
rechtorwiosvingor met rochtuut op do
griffel haddon, gaf ze [nI. de
sehoolj uffrouwj oons mit eon liniaal eon
tikkicn op Fe knokkol (Op), your do griffel
wegpraoten vlotweg praten (Wa!)
griffeldeuze (Dho, Nbk, Op. Ste) griffe!doos
griffie (spar.) ['grifi] - griffie: bep.
sekretarie
griffier (spar.) [grCfi:ar, gra'f...] - griffier
griffloen - griffioen, oak: óén der
gemeentevlaggen of -wapens, rd. met eon
griffioen
grijns (spar.) [grjs] - grijns: spottende
lath
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grijnslachen - grissclticn
grijnslachen (Db) - grijnslachen
grijnzen (spor.) ['grjzi] - grijnzen:
enigszins gemeen lachen
gril I (spor.) de; -len [gril] 1. grit, kuur 't
Was wear can gri/ van him (Nbk)
gril It (OS, ZW, Dho, Np, Pe-Dbl) Ook
gre! (Mun, Sz) bn., bw.; -ter, - der, -st
[gnl/... €... 1. fel, scherp (van licht of
kleur) Watis die zunne gril (Nbk), ...an de
ogen (Db), Do zunno schoen gril (Ld), 't
Locht is Jo gill an do ogen (Np, Nbk),
grille k/ow-on (Bdie, Ow), 't Is gril van
k/our (Db, Ow), As 't bif do winter koold
Ls, kay do locbt zo gril wezen (Obk), Do
locht kik d'r zo gill uut (Sz), Do locht is
gill, ct/can we] vriczcn (El, Obk), Etstaot
d'r gril vow. gezegd wanneer het
behoorlijk gaat vriezen of vriest, wanneer
het helder vriesweer is (OS, Bu, Diz, Ma,
Np) 2. boos, boosachtig fel, star en fel
(van de bilk in iernands ogen) (OS, Dho,
Mun, Np) Die hot do ogen aorig gill in t
haul?! (Obk), Wat kikt die vent gill uut do
ogen (Dhau, Db, Diz, Ld, Ma), Die kook
d'r zo gril uut, hif kon wol Ic/k wozen
(Dfo)
grill - grill
grillen (spor.) zw. ww.; onpers. (bet. 1),
overg., onoverg. (bet. 2); grilde, het griid
['gril 1. rillen (Nt), in Et guilt me over
do rogge, zo koold he'lc at (Nt) 2. grilleren
(spor.)
grillig bn., bw.; -er, -st ['grilax] 1. grillig
van karakter (inzake personen) 2. van
grillige vorm 't Vuur dat hoge togon do
Joe/it Jaaido on grillig ofstak in de donkore
naacht (J) 3. fel, scherp, inzake kleuren,
lieht (Db, Nw) grill/ge kleuron (Db), Do
zunne is zo grillig (Nw) 4. (gezegd van het
weer:) onaangenaam koud en nat 0) 't Was
van dat grill/ge moertwoer (j) 5. (gezegd
van hot weer:) flunk vriezend en helder
(Sz) 't Staot d'r grillig vow (Sz)
grillighied (I) ['g...] - griilligheid: gril,
kuur
grimeren (spor.) [...ç] - grimeren
grimeur (1) - grimeur
grind(-) (1), z. grint(-)
grinniken zw. ww.; onoverg.; grinnikte,
het grinnikt ['grtnak] 1. grinniken 2.
hinniken (Np, Nw, Ste, Sz) Etpoord staot
tc grinniken (Np), H/f ston naor et
vooltion to grinniken (Np), As et vool not

bif ot poord wag is, grinnikt at ok en do
ooldo ok(Ste)
grint Ook gretu (Nbk, Np, Spa)
[grint/grent] - grint, kiezels
grinthult z. gthitbulto
grintbulte Ook grinthult (Hdie, Nbk),
grenibulte (Nbk), grent ha It (Nbk, Np) de;
-n; ...bultien ['g... 1. hoop grint
grintgroeve (Ow) Ook grentgroeve (Nbk)
- grintgroeve
grintharke (Sz) de; -n ['g...] 1. bep. brede
hark met niet zo lange stok, met behulp
waarvan men grint dat op paden etc. ligt,
harkend bewerkt
grintlauge (Nbk) Ook grent!aoge grintiaag
grintpad Ook grentpad (Nbk, Np, Spa) grintpad
grintschip (Spa) Ook grentscliip (Spa) et;
-pen; -pien ['grtnt... / ... ] 1. het schip van
iemand die daarrnee vrachten grint vervoert
en verkoopt
grintschipper (Db, Ow) Ook grentschipper (Nbk, Obk) - grintschipper
grintschoppe (Spa, Sz) Ookgrentschoppe
(Spa, Sz) de; -n; -pien ['grintskopo] 1.
schop voor het scheppen van grint
grintstien (Nbk, Pe-Dbl, Woi) - grintsteen
F/a tzeilen dodon wif mit platte
grintstiontios (Pe- Dbl)
grintstientien (Nbk) Ook grenistientien
(Nbk) et; ...stienties ['g...] 1. kiezelsteentje
grinttegel (El, Nbk) - grinttegel
grintweg (verspr.) Ook grentweg (Nbk,
Np, Spa) do; -en; -gien 1. grintweg
grintzeef z. grintzove
grintzeve (verspr.) Ook grintzeef(spor.) grintzeef
grintzi'je (Diz, Ma, Np, Nt, Ste) Ook
grentzi'je (Np) do; -n 1. grintzeef
grisseltien (Bu, Ld, Nbk, Obk, Ow,
Pe- Dbl) Ook krisseltien (Ow), grusseltien
(Dho), griese!tien (verspr.), grieze! (Op),
grusten (Dfo) et; grisselties ['grts[tinl'k...
/'grAs .....gris... /'griz/'grysin] 1. heel
weinig: van suiker, zout, poeder e.d., ook:
eon dun plakje Doe rn/f mar eon Vein
grisseltion sukerin do thoo (Obk), Dr moot
oon klein griesoltion bif (Spa), Daor ligt
nog eon grussoltien op 'ogrondweinig van
lets, eon kleinigheid (Dho), con dun
griesoltion sock (Dfo), D'r zat gien griozel
vleis in do soep (Op)
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grissen - groete
grissen ((Nbk) zw. ww.; overg.; griste, hot
grist ['grisi] 1. zeer snel bemachtigen Hi
griste boar do bears wit do tasse (Nbk)
grit [grit] - grit (ni. 'scherp' kippevoer) Do
kiepon moo'n weer wat nij grit bobbon,
want It aandero is op, aanders loggen ze
wiondeier(Dfo), Vrooger kregen do k/open
grit, your starkero doppen (El)
gritbak (verspr.) de; -ken; -kien
['grtdbak] 1. bak met grit (nI. 'schorp'
kippevoer) Naost de voerbaic ston do
gritbak, mit kopotto nuunders met kapotte
schelpen (Ow)
gritpanne (Db) de; -n; -gien ['gntpana] 1.
pan gebruikt als gritbak, z. aldaar
gritei Z grittcJ
gritte (El, Ld, Ma, Nbk, Np, Obk, Wol)
Ook grittow (verspr.), gruttow (Db, Dhau,
Ma, Nt) do; -n; grittion ['grtt/'grttoM
/'grAtoM] 1. grutto; in do verschillende
klankvormen ook gebezigd als nabootsing
van do roep van do grutto De grittow roopt
Zion oigen naemo (Dho), Do gritton weron
roer togon do regon (Ma)
gritteëi (Nbk) Ook gritei (El, Nbk, Ow),
grittow-ci (Nbk), gruttow-ei (Nbk) et; -or
[grttaej/... 1. ci van do grutto Gritoier
maf' niot moor zukon (El)
gritten (Obk) zw. ww.; overg.; gritte, hot
1. gmtten, nl. verbrijzold
grit ['grit
graan, grut maken
grittenust (Obk, Ow, j) et; -en; ...nussien
['gritanAst] 1. nest van eon grutto Dan
zwarfde bi5 dour 't void, en dan van bij
we] es eon grittenussien )
gritter z. gruttor
gritteri'je (Obk) Ookgrutteri'je ( Obk) do;
-n; gritteri'jgien [grtt'ija, ...to'r... / ...A ... ] 1.
gruttersbodrijf: met grutmolen Mien hoit
gong vroegor naor do grittorio op 'o
Gediok di. Gorredijk (Obk)
grittow z. gritte
grittow-ei z. gritteei
groede z. groote
groef z. groove
groep do; -on; -ion [grup] 1. een groep
personen, gelijksoortige personon of eondere zaken eon groep moonskon (Nbk), eon
mooi groepion, in oen groep, oon groep
huzon, in groepon indioien, Zo bin bij oon
groep eon groep, club (Np)
groepschaekelder (1) - groopsschakelaar
groepsfoto (verspr.) - groepsfoto

groepsgedrag (1) - groepsgedrag
groepsgesprek (1) - groopsgeprek
groepsgewieze (spor.) - groepsgewijze
groepskommedaant (1) - groepskommandant
groepsleider (spor.) - groepsleider
groepslid (spor.) - groepslid
groepsmentaliteit (1) - groepsmentalitoit
groepsnorm (I) - groepsnorm
groepspraktiek (spor.) - groepspraktijk
groepsreis (verspr.) - groepsreis
groepsterief (1) - groepstariof
groepsverbaand (spor.) - groepsverband
groepsvorming (I) - groopsvorming
groet do; -en; -ion [grut] 1. groet oen
stifle greet di. zondor geluid: zwaaiend,
knipogend, ook inzako hot afscheid nemon
van eon overledone (Sz), eon iaosto groot
met name bij hot afschoid nomen van eon
overledeno: En ik brong jow, mit oon
daankwoord, op dit p/ak con iaoste groet
(b), Th3i stuurdo oen groet (Bdie), In de
vokaansie komt d'r nog we] gauw es eon
groet van oon fomi/iohd of konnis
(Pe-Dbl), do grooten an N doe N. do
groeton (Ld), Doe ze do grooton van mi
(Np, Ste, Spa), Do groeton tbuus! (Ma),
Now, de groeten tot zions (Db, Nbk), Do
groeton van defomihioje krijgt do groeton
van mijn/jouw familio (Bu), Jim kriogon de
grooton (Nbk, Ste), 'ic Mos a/tied even do
grooten van do ooide baos ovorbrengon
dogrooten, tot kick de grootjes, tot ziens
(Nbk, Wol), Hij kook mif niot ions an on
gunde mij gien groet (Op), als afsluiting
van eon brief: mit vrundoliko groet (Nbk)
groete (alg., spor. ZW) Ook gloede
(Pe-Dbl), gloete (Bdie), groede (Db,
Dhau, Ow) do; -n; groetien ['gru:to
/'glu:do/'glu:to I'gru:d] 1. littoken, ook van
bomen of planten H;7 hot eon grooto op et
bou!d (Bu), eon bosto groete eon groot
littekon (Np), eon maiio groete (Bu, Dho),
een rero groete (verspr.): Th3i hot d'r eon
raoro groete an ovorbuifon (Nt), ...van
ovorboion (01-Ni, El), Eon wonde kan eon
groote ovoriaoton doen rostoren (Ste), D'r
is wel oon raore groete van overbioven
(Mun), Wat lief die man con giooto an do
kop (Bdie), ...con dikko groete op 't bien
(Mun), ThJ hot eon li//ike groete an 't
heufd huflen (Sz), Hi5 hot eon groete over
do kop (Wol), Ft stiokoidraod gruuido in
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groeten - groezig

do boom, dat d'rkwam con grooto op (Np),
Die boom zit vol grooton van do gallon
(Sz) 2. wend die aliicht een litteken tot
gevoig heeft (door snijden of schuren iangs
jets scherps ontstaan) (Ste) A..? langs eon
spiokor sc/word bobbon, lcuJ' zoggon: 'Wat
ho'k now eon male groote' (Ste) 3.
vastzittende laag vuil op do huid van de
mens of ovt. van eon dier (Db, Dhau, El,
Ld, Obk, Ow) Die jongon waskon hour mar
hall zo bobbon zuvor eon grooto in do
hanon (Obk), D'r zit eon hide groodo op
zion bienon (Dhau), 1k bob do grooto in do
banen van smorigbiod (Ld), Do grocto zat
op/in 't vol (Ow)
groeten zw. ww.; overg.; groette, het groet
['gruti] 1. groeten AJ' ionc togonkommon
bin wi5 wend in to groeten (Spa), Die
snotnouze groot Jo nooit, al gaot zeje ok
an do baud vow-big (Obk), 1k groct Jo!
afscheidsgroot, ook gezegd wanneer
jemand abrupt wegloopt door boosheid
(Nbk, Np, Wol)
groetenis Ook groetenisse (Mun, b, vo),
groetnis (Dfo, Nbk, Ow) de ['grutonis(o)
I'grutnts] 1. groetenis, greet Ikmos Jim do
groetenis doon van Jim ooldo baron (Obk),
Doe zo do groetenis (Bdie), Do groetenis
an Jo yolk doon! (Nt) 2. (met het lidw.,
gezegd bij afscheid) gegroet, tot ziens
(Mun, Ow) Now, do grootonisso (Ow, b),
ook gezegd wannoer men wegloopt omdat
men jets njet ziet zitten (Ow)
groetenisse z. grootonis
groeterig (Dhau, Obk, Ow) bn.; - er, -st
['gru:tpx] 1. met vastzittond vuil Wintorbanon bin vaoke groetorig (Obk)
groetnis z. groetenis
groeve (OS, verspr. WS) Ook groef (Db,
Nt, 01-Ni, Pe-Dbl, Spa, bet 1, evt. 2),
grauf (bet. 1: Obk) do; -n; groefien
['gru:wo, ...vo/gruf/gryf] 1. inkorving, ook
naad (Mun), kleine barst (Wol), rimpel in
hot goiaat dogroevon op eon grammofoonplaote (Op), do groof van eon Jampot
schroefdraad (Nt), Ffr7 bet groovon in do
banon (Np), ...nog eon hiolo groove in do
haand(Bu), AJ' oold binnon krieJ' allomaol
groovon in 't gezicht (Ow, Np, Ste), AJ'
good tookiokon hot bij daor bij do nouze
eon klein groolion (Sz) 2. sponning (aan
eon plank, waarin do veer, messing van een
andere plank sluit) Vloorplankon zit eon

groof on eon vero an (Spa), D'r zit eon
groove an dioplaanko (El), Groovon zitton
an macbinaal boolt dat in mokaandor sluut
(Obk, Diz) 3. graf op kerkhof (Bu, Db,
Dhau, Dho, Mun, Np, 01-Ni, Op, Spa, Sz,
Wol) rondom do groove staon (Spa), Do
fomilio ston biy do oupon groove (Wol),
...an do oupongroovo(Oi-Nl), Wostonnen
in do kooldo an do groove (Bu), An do
groove woddo bij disso plocbtigbiod niot
sproakon (Sz), Daor stonnon vorscbeidon
an do groove (Dho), icno naor do groove
brongen iemand naar do iaatste mstpiaats
brengen (Bu), lone to groove drogon id.
(Bu) 4. begrafenis (Dfo, bI) Zo mosson
daogs [die dag] op 'o groove (Dfo), Wij
bin ok to groove nuugd (bi) 5. gat waarujt
men zand, grint etc. haait (spor.)
groevenugen (Ste, k: Ste) onbep. w.
['g...ny:gjj] 1. uitnodigen veer eon begrafenis, do iecd aanzoggen ook naar anderon
dan de loden van do begrafenisvereniging,
ook buiten hot dorp Biy groovonugon mos
io ok baton ot dorp wozon on mos io do
fomi/io bij langos (Ste)
groevenuger (Ste, k: Ste) do; -s ['g...
ny:gfl 1. Ieedaanzogger, ook naar mensen
buiten hot dorp gaand en naar do famiiie
Vroogor haJ' groevonugors, dat dedon do
baron aonlik; bij loedanzoggon gongon die
dat dodon aliond naor do loden van do
begraffonisvoronigo (Ste)
groeze z. krouzo
groezelig bn., bw.; -or, -st ['gru:zox, ook
... u... 1. groezelig, met vastzittende
srnerigheid, smoezehg Die zicbt d'r zo
groozo/ig vat, do sniorighied zit 'm vaasto
op 'o haud (Dfo), Zij kook d'r groozelig
out ze is enigszins smerig (Ma, Ste), In
huus kik et d'r war groozolig vat is hot
eniszins vuil, smerig (Ste), Do wasko is
slim groozo/ig (Np), groezelig waotor (El,
Nbk), groozoligo schaopowollo (Ld)
groezerig (Sz) bn., bw.; -er, -st
['gru(:)zox] 1. groezelig, smerig Dat
moons is niot scbono, want zo kik der zo
groezorig out (Sz)
groezig (Nbk, Np, Op, b: im, In) bn.; -or,
-st [gru:zox] 1. smerig, groezelig, niet
schoon groozig waotor vuii, smerig water
(Np, Op), Hi7 is aorig groezj om do kop
(Np), fit is daor ok aorig groozig in dat
hausholon (Np)
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grof - grofgebouwd
grof bn., bw.; groffer, grofst [grof] 1. bn.
groot en stevig gebouwd, met grote en
stevige botten ccii peer groffe banen
(Nbk), eon groffe kerel (Spa), Wat ccii
grof meense een grof gebouwde vrouw
(Ste), Hij bet van die groffe bonkon (Ste),
Hi)' is grof bouwd (Wol), grof van stok
wezen grof gebouwd zijn (Ste) 2. (bn.)
groot van stuk grof wild, ccii grof stok
cake (Ld), grof geschut (Sz) 3. in
tegenstelling tot fijn, dun Et beddostro van
vroeger was vacke grof stro (Obk), groffe
ties, War is dat roggenmacl grof niet bep.
fijn (El, Ld, Nt, Dhau), Do lckkorste
bloedwost was van grof roggemnacl (Ow),
do koffie grof of Ben maclen (Diz, Ma),
roggo grof maclen (Bdie), grof gomalen
(Spa), Do thee is grof of lion (El), grof
mccl (Nt, Sz), grof zaand (Nbk, Ow): Veur
motselen moej' grof zaand bebbon (Ow),
Ben en grof grind (01-NI), ...hui (Nt,
01-NI), grof grus een groot soort gras
(Np): Kropa ore, wi/do baever en
kweekgrus is al/emaolc grof grus (Np), de
groffe denne spar (verspr.), grofgaoren
(Bdie, Nt), groffe stof dikke en hol
geweven stof (Bu, Diz, Nt, Wol, Ste), grof
wark inzetten darrenraat maken door bijen
(bs: Dfo), warken op grof bruud id. (bs:
Dfo), eon grof woefsol (Spa), grof gaas
gaas met grote mazen, bijv. gebruikt voor
her afrasteren van terrain voor schapen
(Pe-Dbl), grofgewas (Bdie, Pe-Bdie): Qo
slecbt laandgruit ccii grofgewas (Pe- Dbl),
grof broion enigszins hol, met dikke
penmen (verspr.): Af grof broicn bebbon,
bi)" ok nog es eon koer k/aor (Obk), ccii
grof gobreid vest (Diz), eon groffe trui
(Ste), ccii groffe steak inzake naaien,
breien, borduren (Db), Eon zak die wet
grof is [van grove stof] kuj'niet al/es in
doen (Pe-Dbl), grof snioden bijv. van
groente (Dho, Wol) 4. alledaags, niet fijn,
niet bijzonder (Mun, Ste) Koppics of
paanties, et is alloga crc grof waark gewoon
aardewerk (Mun), Dat kuf we] grof doen,
etkomp met zokrekzonder al te precies te
zijn (Ste) 5. row, onbeschaafd ffii bet con
groffe tacl over 'iii (Diz), 't Is It toppunt
van grof onfesoen (ba), et grof zeggen
(Np, Dhau): Wet zogt hi)' dat grof(Dhau),
ook brutaal, hard, lomp: HiJ ken '1 grof
zeggon!(Ow), 1k vien dat mar grof zogd!

(Diz), Hi)' vul we] wet grof uut(Bu), Hi)'
schopto d'r ccii groffe tael uut ruw,
onbeschaafd (Op), zo ook groffe woordeiz
Ht) bruit/ct aIded van die groffe woorden
(Ow), groffe praot Hi)' bet groffe praot
(Ma), ...grofpraot(Ow), ...00ngroffepraot
(El) en Hi)' is grof in de mond (verspr.),
...un do bek (Nbk), ook van een hond met
venijnige tanden: Veur haozen is hi)' [de
hond] wet grof in do bek (b), (van
gereformeerden en katholieken) Die is lien
mit groffe stroken gaat trouw naar de kerk,
maar hash wel dingen uit die niet kunnen
(Ste) 6. van een buitengewone proportie of
kracht Th5 bet eon groffe stemme (Nbk,
Np), Hi)' hackle eon grofgcluud (Np), grof
wark zwaar werk (Db), grof vuil (El, Nbk),
grof ofval (Dho), 't Is grof mien jonge!
hat is erg (Bdie), eon groffe leugen (Db,
Nbk), grof liegen (Nbk), grof geld
verdienen (Nbk, Np, Op): D'r wodt grof
gold an verdiend (Nbk, Np) * Stof wodt
grofeerst regent het zachtjes, daarna steeds
harder (Np)
grofachtig (spor.) - grofaehtig
grofaordig (Np) bn. [gro'f3:ofdax] 1.
grofgebouwd 't Is eon grofaordig slag yolk
(Np)
grofbonkerig z. grolbonkig
grofbonkig Ook grofbonkerig (Db, Dfo,
Diz, Nbk, Np, Nt, Obk, Ow) bn.; - er, -st
[grov'bobx, ...kçax] 1. zwaargebouwd,
met grote, stevige botten Van dat laogo
[uit die familie] bin zo a/lemao/ wet
grofbonki (Obk), Die koe is aong
groibonkig (Dfo, Bdie), con grolbonkerigo
kerol (Np), 't Was eon grolbonkigo moid
(01-NI), Dat is ok eon grolbonkig soorte
(Np)
grofhotterig (Ow) bn.; -er, -st
[gnvbotpx] 1. gebouwd met grote, zware
botten
grothruud (Np, Nbk, Obk, Op, b: In, bs:
Dfo, Obk) Ook darrebruud (bs: Dfo, Obk,
Op, Ow), bultbruud (bs: Op) et
['grovbry:t/'daro.....bAldbry:t] 1. bijenbroedsel waaruit darren komen 't Was allomaolo groibruud on gien hunning (Dfo),
Eon korfmit ccii bool lien bruud is et bosto
vo/k; een kdrf mit eon bool darrobruud is
wet eon nuundorweerdig yolk (bs), 1k moot
dommict an 't grolbruud snioden (Obk)
grofgebouwd (Nbk) [aks. wisselt] -
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grofluied - grond
grofgebouwd
grofiuied (Nbk), voor -heid z. -hied de
[grothit] 1. het grofgebouwd zijn 2. het
mw, onbeschaafd zijn, hat op ruwe wijze
zeggen
grofkorrelig (Nbk) [aks. wisselt] grofkorrelig grolkorrolig voer (Nbk)
grofmaelig (Ow) bn. [aks. wisselt] 1. grof
gemalen Die koffle is grofmaolig (Ow)
grofsmid (01-Ni, Wol) - grofsmid
grofstengelig (Nbk) bn.; -er, -st [grof
'stqox] 1. met grove stengel Kropaoro is
grol, stroacbtig, et is grofstengolig (Nbk)
grofvuil (spot.) [gro'frejl] - grofvuil
grofweg (Nbk) bw. [growcx; aks. wisselt]
1. zonder scrupules Ft wodde mar grofwog zogd (Nbk), Th7 zoo et ok mar
grofweg (Nbk)
grofwild (I) [gro'wdt] - grofwild
grog (Dhau, Ste) de; -gen; -gien [grok] 1.
grog Dan moej' eon waarme grog nemen
(Dhau)
grommegien (Bdie, Db, El, Nt, Obk, Op,
Spa, Ste, Wol) Oak grummegien (Mun,
Pe-DbI, Sz, Spa) at; grommegies ['groma
gin/ ...A...] 1. zeer kleine hoeveelheid, een
ietsje, een spatje (Bdie, El, Mun, Nt, Obk,
Pe-Dbl, Ste, Sz) ccii grommegien kenool
in do kofilo (Obk), Daonk d'r ammo, mar
eon grummegien zaut d'r in (Ste, Spa), D'r
zit glen grommegien vet op (Bdie), D'r is
eon grommogion snij va/en, et hot eon
betion gromd (Ste), Hij hot nag we] con
grummegien achtor do hand een flinke
hoeveelheid, met name van geld (Sz), Ze
slokkon glen grommegien dour ze trekken
zich nergens wat van aan, zijn niet altijd
even eerlijk bij wat ze doen (Ste), Jo moc'n
ok we] es eon grommegien deurslakken
kuonen een kieinigheid kunnen verdragen,
niet op alle slakken zout leggen (Ste), Ze
pan we] naor do karke, mar ze slokken ok
we] es eon grommegien dew-zijn fiat altijd
even eerlijk (Ste) 2. stofle (Db, El, Nt,
Spa) D'r zit eon klein grommegien in do
molk (El), eon grommegien op 'e jasso
(Db) 3. fijn vlokje sneeuw (Op, Wol)
grommelen (Db, El, Mun, b: im, p) zw.
ww.; onpers.; grommelde, her grommeld
['gromjifl 1. rommelen, door onweer In do
voorte grommelt et a] wat (El) 2. z.
grommen
grommen Oak gromanelen (bet. 1: Spa)

zw. ww.; onoverg.; gromde, her gromd
['groip:/ ...mji] 1. in Iichte mate sneeuwen
(meestal betreft het fijne sneeuw (Nbk) We
kim we] eon pa/c snif kriogen, want et
bogint al to grommen (Wol), 't Gramt eon
betion (Nbk) 2. brommen, grommen van
dieren Die hand gromt a/tied op 'e
postbode (El)
grommerig z. grommig
grommig (verspr.) Ookgrommerig (Bdie,
Bu, Nbk, Wol) bn., bw.; -er, -at [gromx
/ ... mpx, ...morax] 1. van water: door ijzer
of ijzeroer gekleurd of een zodanige indruk
wekkend (Db, Dhau, Mun, Nt, Obk, Ow,
Spa, Sz, Wol) Et waotor onder uut do
pampo is biy dreug woorgrommcrig (Wol),
Die gloat hot grommig wactor (Db), 't
Waetor onder in do tonno is wat grommig
(Dhau, Spa, Sz, Nt), Dat waoter kikt
grommig too (Dho), 't Was mar eon
grommig bald/en kofiJo, hour! (Mun) 2.
boos, chagrijnig, en, van een bond, daarbij
grommend (Bdie, Bu, Db, Dho, El, Mun,
01-NI, Op, Ow, Sz, Wol) Bij' a/tied zo
gromm481 (Db), Hi5 is zo grommig
van daego (Dho), Die korol kikt a/tied
grommig (Op), 't Is eon grommig porsoan
(01-NI), Do hand is grammorig (Wol)
gromoeder z. grootmoodor
grond de; -en [grant] 1. aardoppervlak Aj'
togon do grand /iggen gaan maoj' d'r we]
wat onder /oggon (Obk), Do thkko douxo
woddo ofgrunde/d, on G. zat onder do
grand, onder do toron Q)' Wif raekton do
grand mit do bajem nI. van de auto (Nbk),
niot van do grand kominen (verspr.), tat do
grand too aibranon (verspr.), ... a/broken
id., iono mit do grand go/iokmaokon niets
heel laten aan jemand (Nbk), van do grand
of opbauwon jets helemaal opbouwen,
opzetten, oak fig. (Nbk, Spa): Ja, bif bet
die club van do grand of opbauwd (Nbk),
wat mit do grand go/iokmaokon (verspr.),
mit beido bionon op 'c grand bliovon
(Nbk), zo oak mit boide voeton op 'o grand
staon (Db, El, Np) 2. het vlak waarop men
zich bevindt Gao mar oven op 'a grand
zitton (01-Ni), Et Jigt op 'e grand (Ste), It
Rissoltaot is dat do be/dc aaldo mann ogles
begunnon to vcchton on aver do grand
roiebal/on (b), wat op 'o grand gaoion
(verspr.), Jo mac'n d'r ammo daenkon daj'
d'r eon gooie grand onder kriogen (Mun),
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grond - grond
do begaono grand, En inienon vuu/do J.
glen grond moor (1), 1k you/do glen grand
mcci- onder do benon ik voelde geen vaste
grond meer onder m'n voeten (Nt), Jo
zo//on dew- do grand gaan je zou menen

to macken, stikt bij Zion rosorvostak in do
grand (b), in do grand grove,,, Do grand is
zo dreuge as wat (Dho), Die boor hot
minno grand (Ow, Np), Vraogerbegrcuven
zo kadavors in do grand (Db), Et wactor
zakt de grand we! in (Wol), Do eoipols
zitten a/ in do grand de pootaardappelen
zijn al gepoot (Nbk), ..bin al uut do grand
zijn al gerooid (Nbk), onder do grand
warken in mijnen e.d. (Nbk), vaasto grand
(Nbk), (gien) vaaste grand ander do vacton
bobben (Nbk, Ow), do kaa/do grand niet

door de grond te zinken: van schrik,
ellende, pijn, sehaamte (bijv. omdat je
kwade bedoelingen zijn doorzien) (Dfo,
Nbk, Ow), zo ook Hi3 wal wol dour do
grand gaon (Ma), --.in do grond zak/con
(Nt), ook Jo za//on van schaomto in do
grand zak/con (Np), 1k scbrak zo, 1k ging
baost dour do grand (Nbk, Dfo), Hij gong kunstmatig warm gehouden grand zoals in
van plone dour do grand (Ow, Db), zo ook, kassen (Nbk), in de grand trappen in de
fig., als hiervóôr: dour do grond zinkon grond boren (Dho): Hi5 wadE in do grand
(Dhau) en do grand onder do vacton vuien trapt (Dho), Dc grand zit op slat is
wogzinkon (Op), Do grand zakto th onder bevroren (b) 6. de stof waaruit de bovenste
de vooton weg van schrik, door zich laag van de aarde bestaat vergreuvcn grand
betrapt te weten c.d. (Ste), Hij zakto haast (Ow), D'r moot weer wat grand op 'o tuun
dew- do grand (Nbk, b), MY haddo glen (Wol), qa wat vow- grand grulon disso
grond onder do vacten hij had geen been eerpo/s? (Wol), 't Is daar gacie grand (Bu,
am op te staan (Ste), .am ap to staan id. Dho), ...beste grand (Ste), ...een gaeie
(Ld), van schrik an de grand staan als aan grand (Bdie), Hi3 gaaido grand op 'o
de grond genageld (Db), an do grand kin/ba/I (Np), 1k doe wat nije grand in de
naegoldstaan ni. van schrik (Db), wat van b/ocmpat (El), Aj' gacie grand bebbon
do grand kriegen jets oppakken, ook: jets wi//on your do b/acm on, maoj' in do
opzetten, oprichten en tot bloel brengen buj/anen bi 'I kenaa/ wezen (Obk), Zaand,
(Nbk), Do grand waddo 'in (to) biote onder
de vaeten hij gjng er (bijna) vandoor

veno, k/ei bin versehillonde saarton grand

(Dfo), Wat vow- grand zal dat now wozen,
omdat zijn haze opzet werd doorzien, zijn et bet we] wat van kloi (Dhau), Die grand
wanprestatie aan het lieht zou komen, hij is aarm (Nt), scbraa/e grand, vrucbtbore
besefte dat men maatregelen zou gaan grand 7. grondslag, basis van iets eon
treffen i.v.m. zijn haze opzet en wilde grand van waarbiod (Nbk), op grand van
vertrekken (verspr.), ook Do grand wadde (1) 8. bodem onder het water, vaste
'in to warm onder do bonen (Sz), lone onderlaag 't Waotor in do slaat was zo
togen do grand s/aan (Nbk), zo ook Jo ho/der, i/c kan do grand zion (Db), Jo tin
bier gion grand vienen! het is hier zo diep,
verhagon ot tariof on wij gaan weer an
wark, of we s/aan jaw bier plat mit de je kunt nergens een bodem voelen of zjen
grand (vo), Zo bin plat bij do grand bet (Dhau), zo ook Jo vu/on gion grand moor
zijn eenvoudige mensen (Np) 3. een stuk (Spa), vandaar Do stak kwam (in et
land, grond Eon maaio lappo grand het hij waotor) an do grand (Ow), 't Foord zakte
biy butts! (Nbk), Et waetor kwam van do dow- et veno, hij kan gien grand moor
bago grandon in ot aaston (I), do vienon (Ow), Hij bet weer grand onder do
taowiozing van die grandon (1), grand vaoton (Np), 1k you/do glen grand moor
vorkapon, ...kapon, .. huron etc., waoste onder do bionon (Nt), Biy Sunn ego raokten
grand, gruunto van cigon grand, olgon ze an do grand kwamen ze vast te zitten
grand onder do vaoten bebbon (Op) 4. met het schip (1), Do snikko is an do grand
aardkorst (Nbk, Op) In de grand zitten ]open (Np), an do grand zitten van een
vorsebi/lendo woerdova//o delfstaffen (Op), vaartuig, ook: geen geld meet bezitten
De waotor/oiding hao/t et waoter 90 meter (verspr), Jo moon we] zargon daj' grand
vat de grand (Op) 5. de bovenste laag van onder do vaoten ba/on men meet zorgen
de aarde, bodem, grondlaag As daukies dc dat men lets houdt waarop men blijvend
vast uut de grand is () (b), Ow et vaasto kan bouwen (Ld, Obk), do grand in baron
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grondankoop - grondig
(1), oak fig., met name van een plan,
hoopvolle verwachtingen (1), oak van een
persoan: lone do grond in boron niets heel
laten aan iemand (Nbk), to grondo gaon 9.
het diepste van jets, het wezen, de kern 't
tot in do grand toe uutzukon (Ow), lone tot
in do pond bodarvon (Op, Ow, Nbk), Th
is tot in de grond verwond (Nbk), 't Kwam
uut de grand van zion hatte (Dhau, Np,
Spa, Nbk), In de grond hot hij notuurlik
geliek in wezen, in de kern (Nbk) 10.
originele kleur (Dho, Ste) Die vloer Is 20
sin erig, 10 kan d'r glen pond wear in
kriegon (Dho, Ste), Mien jurk is dour et
wark zo smerig woddon, daj' dr glen grand
weer in kriegon kwjnen (Ste) 11. reden
am, recht tot Zo bobbon wel grond van
praoten (Db), Hij hot gion grond tot

praoten geen reden am er jets van to
zeggen, geen recht van spreken (Diz), Th)
baddo pond om to zoggen dat et zo was
(Np), Hif bad d'r eon gaeio grond your om
dat to zoggon (Ow), D'r was einliks glen
grond vow- om (..) (Mun), Th) haddo eon
goeio grond am dat huus to verkapen
(Pe- Dbl), D'r was glen onkelo grond am et
to woigoren (Ld), Jo hebbon Zion enkelo
grand am kwaod to wezen (Wal), Qo
grand daarvan bin ze vertrakken am die
reden (verspr., Dho), Jo kun wol aJtiod
ammofaotoren, mar d'r moot ok eon grand
vow- wezen (Nbk), Hif had d'r hiolemaol
glen grand vow- (Ma) * Wat botor grand,
war riokor do moonsken (Obk), Et moorste
wark Is bij do grand 't meeste work is

werken met grand, is hard werken met de
handen, bij uitbreiding: is eenvaudig
handwork (Obk), Road haor on elzoboalt
wa'n niet op gaoio grand verbauwd (Nbk),
wa 'n on gion gooio grand vorbouwd
(Dhau), Grand ]opt niot vat, d'r kan
boagstens es ieno over lapon grand is de

beste, veiligste betegging (Va), za oak
Grand kan wol eon smoerlap over lapon,
mar bij gaot d'r niot mit vat (El),
Buurmaans grand is mar ion koor to koop

strant we] in eon grandbeddo schopt mit
wallogios grand d'r ammo tao; bier a!da or,
waor con baagte in at laand was; hadden S.
on H in do Mast wat grand lasmaokt on in
do moitiod woddo strant on pond dour
mekoer warkt on factor over ot laand roden

(Va)
grondbedrief (Nbk, Ow) - grondbedrijf
grondbelasting (verspr.) - grondbelasting
grondbetekenis (1) - grondbetekenis
grondbezit (Nbk) - grandbezit, grandcigendam
grondbezitter (Nbk) - grondbezitter,
grondeigenaar
grondbore (Nbk, Ste) - grandboor
grondhoring (Nbk) de; -s; ...borinkien
['grondbo:art] 1. hot in de grand boron
i.v.m. onderzoek naar de samenstelling van
do grond, voor het maken van putten, voor
het zaeken naar waterbrannen, am alie of
gas to v inden etc. Zo hobbon bier
aacbtoruut ak eon grondbaring daan (Nbk)
grondbult z. grandbulto
grondbulte (Db) Oak grondbuh (Np) de;
-n; ...bultien ['grondbAlt(o)] 1. hoop grand
grondeigenaar z. grandeigonor
grondeigendom (1) et ['grantcjgpdomj 1.
het eigendom van grand, landerijen
grondeigener Oak grondeigenaar (spar.)
['grontajganç] - grondeigenaar
grondelen (Obk) zw. ww.; anoverg.;
grandelde, het grondeld ['grondç] 1. (van
vissen) met de bek in de grand ander water
heen en weer gaan am voedsel te zoeken
grondeloos bn., bw. ['grondala:as] 1.
zander (vaste) andergrand Mit do stak stak
10 d'r dour, io vuuidon gion grand, 't was

daar grandolaosl (Ow), Die zaanda!grevings bin grandolaas, on do oaldo Kuundorkalkon woron dat ak (Obk), Et vane in
Do Harken ondor Makkingo was grandolaos (Ld), Die sloat is grandolaos diepo
(Bdie, Spa, Np), Do kalkon die bier mit do
a vorstraming van 1825 slougon binnon,
waron grandelaas diop (Sz), Dat gat is

grandelaas (Wal) 2. zonder grens, zander
wit men z'n bedrijf uitbreiden met land van einde, in Dat kiond is grandoloas vorwond
z'n buurman, dan moet men snet zijn, voor (Db)
grondgebied (spar.) ['g••I - grondgebied:
het te mat is (Ow)
van een gemeente, een land etc.
grondankoop - grondaankaop
grondbedde (va) et; -n; -gien 'grond grondgebruuk - grandgebruik
bedal 1. bcp. door te graven of am to grondgedaaehte (1) - grandgedachte
keren laag lasse grand: Ok waddo die grondig In., bw.; -er, -at ['grondax] 1.
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grondkabel - grondwacterpeil
diepgaand, degelijk, niet oppervlakkig 'k paehter van grond
Har Cr glen grondige reden veur om Cr grondpoletiek (spor.) - grondpolitiek
over te praoten (Dfo), Dan perbeerde hijet grondpries - grondprijs Hierisnogruwninstennent gron dig en speulde pracbtige te, dat wodt et p/em; van wege de grondDuatse lieties (j), Ze hebben et buus pries een betien klein (ba)
grondig onder banen neumen (Nbk) 2. naar grondrecht (Nbk, 1) et; -en [grontrsxt] 1.
do grond smakend, van vis (Ste) Dc aol is recht tot het gebruiken van grond (Nbk) 2.
lekker, mar ze is ten betien grondig (Ste)
principieel recht van de mens (I)
grondkabel (spor.) - grondkabel
grondsehatting (Db, El) do; -s ['g...] 1.
taxatie van do waarde van do grond (t.b.v.
grondkaemer (spor.) - grondkamer
grondkaorte (1) - grondkaart: basiskaart
de belastingdienst)
grondkaptaol (1) - grondkapitaal: hot grondschocvcr (Bu) do; -s; -tien ['g...} 1.
oorspronkelijke kapitaal
grondsehuiver
grondkrojen (Sz) onbep. w. ['grontkro:aji] grondshoogte (Ste) de ['gron(t)sho:xto] 1.
1. grond met eon kruiwagen vervoeren We de hoogte, hot nivo van do grond, hot
moen de Wun ophogen, dus moe'n we druk aardoppervlak tie eerpels in de eerpclhutte,
tot on grondsboogte (Ste)
an 't grondkrojen (Sz)
grondlak (Nbk) - grondlak
grondsiag (Nbk, Spa) de; ...slaegen (Nbk),
siagen (Spa) ['grontslax] 1. dat waarop
grondlaoge (verspr.) - grondlaag
grondlasten (verspr) - grondlasten
jets berust (fig.) 2. grond onder hot
grondlegger (I) - grondlegger
aardoppervlak (Nbk) Oons buus is vacke
vochtig, we hebben hier ten kooldegrondgrondleiding (Nbk) - grondleiding
grondlocht (Nbk) - grondlueht
slag (Nbk)
grondmist (Diz, Nbk, Np, Obk, Ow) do grondsoort z. grondsoorte
[grontmtst] 1. laaghangende mist Tegen grondsoorte (Np, Obk) Ook grondsoort
waarrn weer hej' een dag eerder vaeke (Sz) - grondsoort
grondmist (Nbk), Aj' de koppen van de grondstof (I) - grondstof (om uit to
koenen in et laand al zien en de rest met, vervaardigen)
grondtoon (1) - grondtoon: van eon
hej'grondmist (Nbk)
akkoord
grondmoonster (verspr.) - grondmonster
grondmuske (Obk) do; - n; ...muskien grondtroepen (I) - grondtroepen
['grontmAsko] 1. hetz. als toffeltien, z. grondvaarve z. grondvarve
grondvak (Np) et; -ken; -kien ['grontfak]
aldaar
grondneutekoeke (verspr.) Ook grond- 1. hooivak, d.w.z. op do grond in eon
neutenkoeke ( spor WS, Nbk), grond- schuur Huj kuf bargen in 't grondvak, mar
note(n)koeke ( spor.), grondnutenkoek ok op de koezo older (Np)
(Db) do; -n; ...koekien ['grontna:tokuka grondvarve (verspr.) Ook grondvaarve
I. koek van (Bdie, El, Mun), grondverve (Spa) [g... ]
- grondverf
grondnoten, voor vee
grondverkoop z. grondverkope
grondneutenkoeke z. grondneutekoeke
grondneutenmael (Nbk) et 1. med van grondverkope (Nbk) Ook grondverkoop
(Nbk) - grondverkoop
grondnoten, voor bep. veevoer
grondverve z. grondvarve
grondnevel z. kroepneve/
grondvervoer (I) - grondvervoer
grondnote(n)koeke z. grondneutckoeke
grondvlak (verspr.) - grondvlak, bodemgrondnutenkoek z. grondncutekoeke
viak, viak onder eon gebouw AJ' beton
grondofgreving (spor.) - grondafgraving
grondonderzuuk (verspr.) - grondonder- stotten wi/len, moot 't grondvlak cent
zoek
slicbt wezen (Ow)
grondwaark z. grondwark
grondoorzaeke (1) - grondoorzaak
grondoppervlakte (Nbk) - grondopper- grondwaarker z. grondwarker
grondwaeter (verspr., niet WH) Ook
vlakte
grondpaeht (Nbk) - grondpacht
groniwater (WI-I) - grondwater
grondpachter (Spa) de; -s; -tien ['g...] 1. grondwaeterpeil (Nbk) - grondwaterpeil
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grondwaeterstaand - grout
grondwacterstaand (Nbk) - grondwaterstand
grondwark0okgrondwerk (WH), grondwaark (Bdie, Mun) et ['g...] 1. graafwerk
Et grondwark is uutbesteed (Ste), Et
grondwark komt eerst bif et bouwen van
ten huas (Nbk)
grondwarker Ook grondwaarker (Bdie),
( Spa) de; -s; -tien 1.
grondwerker
grondwater z. grondwaeter
grondweerde (verspr.) - grondwaarde
grondwerk z. grondwark
grondwerker z. grondwarker
grondwet - grondwet degrondwet van ten
maatschap (Sz)
grondzec (1) - grondzee
grondzeil (verspr.) - grondzeii
grondzwelver (Obk) ['grontswelw] oeverzwaluw
Groni(n)ger z. Grunninger
groot I (bet. 2) Ook grote (bet. 2, 3 in
verb.: bet. 1) et [gro:atl...a] 1. het grote,
mime, aanzienhjke, in in et groot As ten

grondwerker

knieptange in Ft grote, mar gien scbaarpe
be/den (Nw), Eon grossier koopt in 't
groot in op grote schaal (Op), Daorgaotde
oxnzetin ?groot(Diz), As hij wat dot, dan
dot bij or in 't groot (Dfo), Ze boerken
tegenwoordig haost a//emao/e in ? groot
(Obk), Zepakken dat in ? groot an (Mun),
Ze doen et a/tied in 't groot (Ow, Ste),
Overa/ fusie, 't moor overa/ mar in 't groot
(Nbk), Hij haande/t in ? groot (Wol), Hij
is die winke/ in ? Hein begonnen, mar hij
zet now in 't groot dour (Bdie, 01-Ni, Spa,
Sz), vandaar Ze doen or daor now in Ft
groot (Dho), Die man begint ok al in 't
groot mit zien lappies (Dhau), Dat gaot
daor in Ft grote (Ow, Ma) 2. groot mens,
groot kind, voiwassen dier Toe je, grotc

schertsend, ter aansporing, meewarig etc.
tegen voiwassene of ouder kind Wi

grout II bn.; groter, grootst 1. van meet
dan gemiddeide afmetingen, in tegensteiling tot klein Hiyisgroot veurzienjaoren

(Diz), 't Is een grote kerel, ten grote
emmer vol bonen (Wol), een groot hiem
erf, ten groot p/ak een groot dorp of een
grote stad, ten grote ofstaand, de grote

stoeve de uitgestrekte zandverstuiving,
hier: het Aekingerzand (b), grote stappen,
grote torts, ten grote mond, een grote be/c
et rote book het book van Sinterklaas
(Nbk, Nw), de grootste belte de grootste
helft, de meeste personen (Nbk, b): Haost
iederiene k/aegt on de grootste helte
scbriot dFr tegen om ? beut?1 boven waeter
to ho/en (b), Veur zokke dingen bin it toe/i
onderdehaand te groot! (Nbk), wat an de
grote klokke hangen, rote ogen opzetten,
de grote weg hoofdweg 2. aanzienlijk,
talrijk Wij atten et /ekker op en badden
de grootste wi/it (j), ten grotejanboel U)
grote bewondering, een grote bende (Nbk),
een groot versehil, ten grote groep, year
een groot pat voor een groot deel, et
grootste pat het grootste deel 3. volwassen
Ze bin intied groot wodden (Ste), Zoe
grote kere/ on dan zokke onneuze/e dingen
doen! (Nbk), Dan vuu/de ik me river
groot (v), Hi) mag mitpraoten, bij is now
groot (Wol) Ze bebben de kiender groot
(Nbk, Spa, Nt), Die het ze ok groot!
F
n

gezegd wanneer iemands dochter moot
trouwen (Np) Ft Is krek ten groot kiend
een kinderachtig iemand (Nbk), Dat ]am is
groot wodden mit de f.lesse door met een
flea te voeden (Np), As grote meensken
praoten, moe'n kiender heur jakkes ho/en

zich stilhouden (Obk), (bijv. tegen een
meisje dat voor het eerst ongesteld is
geworden:) Now biyFgroot wodden, hear

(01-NI) 4. van lange duur de grote
vekaansie 5. voornaam, beiangrijk, met

aanzien de grote en de k/tine dingen van
oons /oven (b), de grote dag, de grote
scboe/e de iagere school, in tegensteiling
tot de kleuterschooi (Nbk, Np): Hier on dit
pattien naor de weg toe bet mem me
(Nbk) 3. rijk persoon, persoon met aanzien lietsen /eerd, doe * naor de grote scbot/e
(Ld, Mun) Dat bin de groten.', Zie zo/ (v), etgrote nijs, grotepiarmen, groot
bebeuren now bi5 de groten, now ze een [test hebben (spot.), ten groot zaekeman
flinke boerkene onder Ft gat hebben (Diz), de grote vraoge, Hij is groot boer
(Mun) * Die et Heine met eert, is et grote (Nt, Wol), vandaar grote boeren (Nbk,
met weerd(Nbk)
Ow), 't Was ten groot imker (1), Die man

mochten naor huus, mar de groten moe'n
naoblieven de kinderen uit het iokaal met
de hoogste kiassen (Nbk), AjF batten
voeren gaon de groten a/tied veuran staon
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groot - grootbek
bezit nogal wat, lily is eon groot man (El),
't Bin grate ludon mensen met geld, macht
aanzien (Dfo), ook (do) grote Jul (Dhau,
Nbk, Ow, Ste): Moeke gong naor do grate
Jul to warken (Nbk), De grote Jul zion cons

zeer veel en vertrouwelijk met elkaar
omgaat (verspr.): Dat komt niet good, dat

is groat war/c gezegd wanneer men zoveel
en zodanig met elkaar omgaat, dat er
waar-schijnlijk ruzie op volgt (Wol), Dat

niet hebben geen belangstelling voor ons, is mit die boide aorig groat war/c, dat za/
zien ons niet staan (Dhau), grate Jul mit do we/ op trouwen uutdrien (Obk), 't Is mar
scboJle an do deure (Ste), de grate meidde groat war/c mit die beide (Dhau, Np), It Is
belangrijkste meid, de bovenmeid (Obk), mar groat war/c mit do niyo baron bun
Mien ooJde vriendin hot eon groot bezit kontakt met de nieuwe buren is zeer
(Db), Hij dee him groot your deed alsof intensief (Diz, Mun, Ld), Hif is groat mit
hij heel wat was, veal geld had en aanzien dat maegien heeft er verkering mee (b: in),
genoot (Nbk, Np, Spa, Ma), Hij speuJde Die is groat mit 'ii aander hij of zij heeft
groat man id. (Nbk), Je hoeven niet zo een verhouding met een andere vrouw of
groot to doen gezegd tegen iemand die man (Nbk, Ow), Ze hebben groat west ze
opsohept (Wol), eon groat woard hebben hebben gesiachtsgemeenschap gehad (en
(verspr.), ... voeren (Nbk) 6. in zeer sterke nu komt er een kleine) (Dho) 10. gereed,
mate mit groot genoegen (1), groat geliek klaar, nl. van boter die in kluiten sehiet bij
hebben, eon groot geJok, Die kereJ is eon het karnen Nag even deurkaamen, dan is
grote inkJauwer, hi is a/tied bange dat bij do batter groot (Obk), HooJ mar op to
tekot komt (Op), 't Is eon groat stak kaarnen, want do botter is groat (Ste), As
ongelak een loeder, een ellendeling (Nbk), do batter groat is, kan ze uut do kaarn
't Is eon grate Jioder id. (Obk), Grate held! (Pe-Dbl), vandaar ook Do karn is groot
bangerik! (Nbk), Dat is degrootste anrust- (Spa), 1k stao aJ eon heJepoze tepuJsteren,
stoker die d'r bij is (Nbk) 7. buiten- mar et is zeker to koud want do batter wiJ
gewoon, voortreffelijk eon groat verstaand niet groat wodden (Sz) 11. de grootte van
een heel goed verstand (verspr.): Die mient iets uitgedrukt door een voorafgaande of
ok we] dat MY eon groat verstaand bet volgende bepaling eon groat anbod van
(Dfo), eon biestor groat verstaand (b), Dat tomaten (Spa) * Haantienk/ap, kassien
is eon goeiejonge, mar hij hot gien groat brood/Nag eon k/ap, do koop is groat geverstandis niet erg snugger (Obk), Hij wet zegd n.a.v. loven en bieden met handslag
onder a/Jo omstaandigh eden waor bij staan (Mun), Hossebasse kaarnekJosse/Nog eon
moot, MY bet eon groat verstaand (Dhau), staot/Dan is do batter groat tekst van een
Sommigen hebben eon groat vorstaand, schootliedje (Obk)
mar bin d'r to zunig mit, want ze bra/con et groot III (Dho, Diz, Nbk, Obk) bw. 1. op
to mm (Op), Dat vien i/c we/ groat van die grote wijze (Dho, Diz, Nbk) 't Is groat
man erg goedwillend (Ste) S. trots, eigen- opzot men heeft het groot opgezet, zo ook
wijs (Nbk) Hi7 is groat op himzels hij is Zo hebben et groat anpakt Nbk), Wat
trots op zichzelf (Nbk), Daor bin 'Ic niet schriof ie toch groot (Nbk) 2. in
batte groot mit da'k dat kriegedaar hen ik aanzienlijke mate (Obk), in AJ' biy eon
niet bepaald blij mee (bijv. van een stiekelbedo Janges gaon, bej' groot kaans
belastingaanslag) (Nbk) 9. bevriend on op eon /ekke baand(Obk)
vertrouwel ijk Ze weren a/tied za groat on grootbek (verspr.) de; -ken; -kien ['gro:od
inienen is 't aulopen (Obk), Ze bin daor bsk] 1. iemand die sehreeuwt, met name
bJiekbor nogaJ groat nI. met die mensen degene die bet grootste woord voert, die
(Dho), groat wezen mit iene (Nbk, Spa, schreeuwerig is op een vergadering eA.,
p): Daor bin 'Ic niet botte groat mit daar ook: brutaal iemand, iemand met veel
ben 1k niet bepaald mee bevriend (Nbk, p), praatjes Mit zoe'n grootbek kuf' maci/i/c
Ze bin mij vuus to groat ze gaan in te vrede ho/en (Op), Die vent is zoe'n
sterke mate als vrienden met elkaar om, grootbek, die durfi iederiene of to bJaffen
hun relatie is to intens (Ow), Ze bin slim (Pe-Dbl), Die vent kan 'k niot uutstaon,
groat mit mckaer (Ste. Wol), groat wart wat is dat toch eon grootbek (Sz), Die
hat zeer vertrouwelijk zijn: wanneer men grootbek moe'n we es even to victor
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grootbloenimuur - groots

hebben (Wol)
grootblocmmuur (Nbk) - grootbioemmuur
grootbrengen st. ww.; overg.; hat
grootbrocht ['g...1 1. grootbrengen A.'s

vader on moeder hebben tien kiender
grootbroeht! (Wol), Bif die meenskcn is
hij grootbrocht (Nbk), Oonze katte brengt
dna jongen groot (Nt), mit do flesse
grootbrengen d.i. voeden m.b.v. een fles,
bijv. van Iammetjes, kalfjes (Nbk, Np), 't
Vul your die vrouw niet mit om die
kiender allienig groot te brengen (01-Ni),
Vroeger gebeurde et nog we] as, dat eon
Fake on Beppe do k]einkiender grootbrengen mossen (Obk) * )Gender macken is
gien keunst, man good grootbrengen we!
(op)
grootbuuthuus (01-NI) at; ...huzen
['gro:odbythysj 1. lange koestat voor de
meikkoeien, veelal in tegenstelling tot hat
kleinbuuthuus, d.i. kielnere stal die haaks
staat op hat grootbuuthuus en waarop
andar rundvaa staat, met name pinken
grootducn (Nbk) - grootdoen
grootdoenderi'je (Ste) [gro:adfi:nd'tjo,

- grootdoanarij, opschepperij
grootgoed (Dhau, Np) et ['gro:atxut] 1. de

gratera exemplaren, bijv. van wasgoed Dc
Iaekens is et grootgoed, do wasbaanties et
kicingoed (Np)
grootgrondbezit (Nbk) - grootgrondbezit
grootgrondbezitter (Nbk, Obk) - groatgrondbazitter
groothaandel (spar.) de 1. groothandel
groothaandeler (ye) - groothandelaar
groothaandelspries (1) - groothandalsprijs
groothaans (Op) de; ...haanzan; - len

['gro:athà:s] 1. opsehepper, brutaal lamand
(Db, Mun) de; ...halzan
['gro:thals] 1. opscheppar Wat is me die
N cen groothals (Db)
groothied (Bu, Nbk) Voor -held z. -hied
de; ...hedan ['gro:othit] 1. zeer belangrijk
iemand (Bu) Die groothoden bebben vacke
eon hid gevoig as ze op statiebezoek
kommen (Bu) 2. verwaandheid, hoogmoed
(Nbk) Do grootbied hangt him do kont uut
(Nbk)
grootholen (Nbk, b) st. ww.; waderk.; hat
groothullan ['gro:athAl} 1. zich groathouden: niet laten blijken dat men in een
lastig parket is garaakt, zn emotics fiat
laten blijken, niet huilan
groothals

grootindustrie (vo) de ['g... 1. de werald,
macht van de grote industrie€n H. knigt

staonigan do steun van do grootindustnie
(vo)
grootje (Bu) j'gro:atjo], in Die isnaorzien

groofe totaal kapot, naar de barrebiesjes
(Bu), Loop naor je grootje loop naar de
pomp (Bu)
grootkaans (Bdie, Obk) bw. ['gro:otkà:s]
1. naar aila waarschijnlijkheid Die bin
grootkaans do verkeende kaante uut gruuid
(Obk), Gnootkaans boj' disse woorden ok
we] (Bdie)
grootkaptaol (Np) et [gro:atkapt3:3l] 1.
grootkapitaai
grootmoe z. grootmoeder
grootmoeder (WS, spar. OS) Oak
groo:moe (Bu, Wol), gromoeder (Mun),
grooatmoeke (Bu, Nw, Obk, Ste) ['gro:at
mu(d1/'gro:mudji'gro:tmuko] - (beppe
oost. vael gabruikelijkar an aerder ook
west. meer in gabruik dan thans) grootmoeder, ama
grootmoedig (Nbk) bn., bw.; -er, -st
[...'m...] 1. opschapperig, mat hoagmoed
Th) dot war grootinoedig (Nbk)
grootmoeke z. grootmoeder
grootoolden (Nbk, Np) Oak grootoolders
(spar.) ['gro:oto:ldiI ... d1s] - grootoudars
grootoolders z. grootoolden
grootregeerder (bi: I) de; - s ['gro:otrog:oç
dç] 1. schartsand: burgemeastar
groots bn., bw.; -er, -st [gro:ots] 1. trots
(niet steeds nagatief), verwaand Ye Bin d'n
groots op, dat ik dat bereikt bob (Wol), le
kun d'n we] groots op wezen je mag er
garust trots op zijn (Ste), Dam- mag hiy
best groots op wezen, dat hij zokke gocie
dingon daon bet (Nbk), 1k won d'r niet
groots van (Ow), Daorgaotbiy we! groots
op (Ste), De boor was eon ienvoo]dige
man, mar do boeninne was aonig groots
(Op), Now dat vnommcs trouwt mit eon
man boven hour staand, is ze zo groots
wodden (Obk), Die Iui bin groots! (Bdie),
Dat smenige jonk wodt zo groots as wat
(01-NI), Now, daor boej'niet zo groots op
te wezen daar haafja niet trots op te zijn,
oak: met die omstandigheid hoef je
bapaald niet blij te zijn, het zal alleen maar
hinder, last opteveran (Dha, Nit), Daon
bin Ic nict botte groots mit daar ben ik niet
bapaatd blij mae, bijv. van een balasting-
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grootschaolig - gröppebaankicn
aanslag (Nbk) 2. van do wijze van leven:
weelderig, rijk (Spa) je groots veurdoen
(Spa) 3. indrukwekkend door grootte,
opzet (Dhau, Nbk) Dat was mar eon groots
gobouren mit die brulloft (Dhau)
grootschaolig (1) - grootsehalig
grootseheeps (spor.) bn., bw. [aks. wisselt]
- grootseheeps
grootsig (Nt) bn., bw.; -or ['gro:otsox] 1.
trots, eigenwijs Die vrouw doet hour
grootsig veur
grootsighied (Mun, Nbk) Voor -heid z.
-hied de ['gro:otsoxhit] 1. trots, hoogmoed
It moe'n nooit mitJoe grootsighiod to koop
]open, dat met (Mun), Ze ]open van
grootsighied naost do schoonen (Nbk)
grootspraak z. grootspraok
grootspraok (Nbk) Ookgrootspraak (Ste)
[gro:otspr3:k/ ... a: ... ] - grootspraak: opschepperij Bij hum is et a/tied grootspraak: altiod wunnen on nooit verleuron
(Ste)
grootspreken (spor.) - grootspreken En
mar pochon on blaozen en grootsproken
(Nw)
grootspreker (Nt, Nw, Spa) grootspreker, opsehepper
grootte Ook greutte (Dfo, Ld, Ow), grutte
(Ow) de; - n, -s [gro:otoI ... A: ... / ... A ... ] 1.
hot groot zijn (Nbk) Th/ kon niot dour do
douro dour Zion grootte (Nbk) 2. de
afmetingen, ornvang degrootte d'r van, Do
grootte van dat huus vu] me mit (Sz), Do
groutte van die koc vu/ me of (Ow), van
vorschi/]onde grootte, Laampeg/as was van
vets chillendo greutton (Dfo), op waore
grootte, van die grootte van de aangewezen
afmeting(en) (Nbk)
grootva(e) z. grootvader
grootvader (WS, Ma, Nbk, Obk, Ow) Ook
groolva (Bu, Mun, Nw, Obk), grootvae
(Bdie), grootvaeder (Nt), grovader (Spa),
grovaeder (Bdie) de; -s; -tien ['gro:ot
fa: drI... fa: / ...fs:/ ... fs:dJ'gro:fa:d/'grofc:d]
1. (pako is oost. het gewone woord, het
was corder west. verspr.) grootvader, opa
grootvaedcr z. grootvader
grootvee (vo) et ['gro:otft:l 1. het grote
vee, i.t.t. o.m. geiten, schapen, konijnen
(.) do potstal d'r uut, on ale grootvoe op
eon gr4osta] (Vol
grootverbruuk (I) - grootverbruik
gröppe (OS, Bdie, Bu; bet. 1: Bu, Ste)

Ook gruppe (verspr. WS, Db), groppel
(bet. 3: El, Ld), greppel (bet. 3: Mun,
01-NI, Ste), greppe (bet. 1: El), groppe
(all, in rijmpje, z, na bet. 4); de; -n;
gröppien [gröpoPgrApo/'gnvp/ ...E ... ..grepg
/grop] 1. mestgoot achter koeien Dekocnon schioten in do grippe (Dhau), 1115
oolderwetse stalen moot do grippe fly/c
keer daogs Jeegd wodden (Obk), Vroeger
woonden ze op 'ogroppcd.i. op stal, nI. in
de zomerperiode wanneer stalgedeelte en
voorhuis schoon waren gemaakt en het om
praktische redenen beter uitkwam om in de
stal to bivakkeren (Ma) 2. gangpad achter
de mestgoot 3. greppel in het land, ook ter
afschoiding van percelen; ook: kleine sloot
die veelal droog is (OS, verspr. WS) Krok
a] risseldo d'r war in do b]aoden an do ere
kaante van do grôope naost do rood (b), do
gruppon in 't Iaand ( 01-NI, Wol), eon
dreugo grOopo bij eon boswa/ (Bdie), Et
/aand was dour grdppon in akkers verdce]d
(Op), Hour Iaand /igt an die gruppe toe
(Dho), Bi5 do baast mosson do boeren do
gruppen opmaeken (Ma, Ld, Pe-DbI, Db),
Veur do gr4opo knap op to macken moej'
eon gooio arboidor bebbon (Obk), zo ook
do grOopen opsniedon in 't ]aand (Ow), Do
gruppen moo'n nog snedon wodden ( Spa),
do grOopon /osmaeken losmaken, openmaken, opnieuw uitgraven (El): 1k moot
even do gr4open ]osmaekcn, dan kan 't
waotor weer vot (El), Wi5 badden vow'
Sunterk]aos do grOjopon dr nut (Ma), con
gruppe macken (Bu, Ow, Dho): It Is daor
allemao]e waetcr, ie moo'n eon gruppe
macken (Dho) 4. Iandsgrens (El, Ma, Nbk,
Ow), met name do grens met Duitsland
(Nbk), ook: aanduiding van de Atlantische
Oceaan (Np) In do vokaansie bin ze even
over do gr4opo gaon (El), HJ7 woont over
do gr4opo (Ma), As do moensken vroeger
wol naor Ameriko omigreerdon, zeden ze:
Vie gaon ok over do grote gruppe'(Np) *
Suso nane poppe/Poppe /igt in do groppe
[all. deze variant in dit rijmpje!]/Va on
Moe zo veer van huus/Die kan poppe nict
roppe tekst van een wiegeliedje met stork
Friese inslag (met var., verspr., Sz)
gr&ppebaankien (Obk) Ook gruppebaankien (Obk), stalbaankien (Obk) et;
...baankies ['g...] 1. bankje achter do
mestgoot, tegen het schot van het hooivak
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gröppebedde - grös
of voor hot grOppobeddo (Obk)
gröppchedde (Obk) et; -n; -gien ['g...] 1.
bedstee boven aardappelkelder, achter de
mestgoot 't GrOopoboddo ston bij oons
your 't grOvpebaankion (Obk)
gröppcdeure (Nbk, Obk) do; -n;
..deurtien ['g.., ook ...d...] 1. deur die
vanuit het woongedeelte of door een
buitenmuur toegang verschaft tot de
koestal, nl. tot hot pad achter de mestgoot,
ook: binnendeur vanuit het woongedeelte
grflppedweil (Bu, Dfo, Ma, Nbk, Nw) de;
-en; -tien ['g...dwcjl] 1. fopmiddel, nI. niet
bestaande dweil waarmee men de mestgoot
in do stal zou kunnen reinigen, voor het
lenen of kopen waarvan kinderen, jonge,
beginnende knechten op pad werden gestuurd, vooral aktueel wanneer men de stal
schoon ging maken Ze stuurdon iono bid
Mak/cingo dour ow do gr4npodwoi/ (Nbk)
gröppcl z. gr4opo
gröppelegen (El, Nbk, Obk, Ow, b) Ook
gruppelegen (Obk) onbep. w. ['g...] 1. het
leeg maken van de mestgoot op de stal
Vroogor mosson we morgons oorst gr4opoJogen (El)
grSppeleger (vo) de; -s ['g...1t:g] 1.
machine die door stuwende bewegingen de
mestgoot achter de koeien leegduwt
gröppen (Dhau, El, Nbk) Ook gruppelen
(01-NI), greppelen (Nw, Sz), gruppen
(Bdie, Np, Op, Wol) zw. ww.; overg.,
onoverg.; gröpte, het gröpt ['gripq/'grApJ
I... c./ ... J 1. greppels maken of opmaken
Do boor is an 't grOppon op 't /aand
(Dhau), Nao do kofflo gao 'k bongo to
gr4rpon (El), In do baast mooj' et /aand
gruppon (Op), Do booron bin in 't /aand an
't gruppo/on (01-NI)
gröppeopstrieker (Ste) Ook grupopstrieker (Spa), gruppestrieker (Op), gruppeschuve (Spa) de; -s ['grpoopstrikç
/'grApopstnkf /... I...sky:vo] de; -s 1. plank
of soort bord Ioodrecht aan het eind van
een stok met behuip waarvan men de mest
en gier in de mestgoot wegduwde, ook
wel: een zelfgemaakte schep van bout of
ijzer voor dit doel
grppesnieden (Nw) onbep. w. ['grp
snidi] 1. gras snijden voor de geiten, ni.
met name uit de greppels op het land
gröpruugte (flu) de ['gnupryxto] 1. resten
van planten uit greppels of sloten

grOpmugto monnon nI. met paard en wagen
de uit greppels en sloten gehaalde gr4oruugto ophalen
gröpstal (OS, Bdie, Bu) Ook grupstal
(verspr. WS, Db) de; - len; ..stallegien
['grpsta1/...A...] 1. stal voorzien van één
of meer groepen, mestgoten Do potstal is
dour do grupstal vorvongon (Up), Do
gropstal raokt out do tied wordt ouderwets
(Bdie), Vroogor had iedoro boor eon
grupstal, now bin 't aiomaolo Jigboxcn
(01-NI)
gros et [gros] 1. gros, eenheid van 144
stuks 2. in et gros het grootste deel van
een aantal: We woron in Wo/vogo, mar we
bin ma,- niot moor naor D. gaon to eton,
want et gros wo/ op huus an (Nbk)
grös (US, ZW, Np, Nw, Up, bo: Dho, 1)
Ook grus (WS, spor. US, niet ZW) et;
-son; -sien [grces/gr*s] 1. het gewas dat
met gras wordt aangeduid, ook: grasdek
oon good soort grOg (Nbk), D'r zit dik gros
op er staat een behoorlijke laag gras op
(El) Et grds gruuit mit do dag (Dhau), een
mooi kaampion grös (Ste), D'r zit oen
protto grös op dat Jaand (Dfo), We hobbon
good grds in 't /aand (Ste), Now d'r eon
buio rogon va/on is, kuj't grus baost bouron
gruion (Mun), 't Qrös broosdo do grond uut
(Ld), Gros gaot on komt mit onwocr nI.
met harde wind en regen (Bu), Kropaoro,
wi/do baovor on kwookgrus is aI/omao/o
grof grus; grof grus is ok dourschouten
grus, et her to /ango op 'o wotto/ staon
(Np), Do man/udon zu/Jon we] b/iodo
wozon wit dit mooio weer, zo bobbon
zovulo grös dao/o /iggon nI. gemaaid (flu),
't Hontion diedo/do dour et Jango gros
(Nbk), con oppor grös een opper gras
(Dho), Jo et grös niot your do vooton
wogmiJon Ia oton, icno et grös your do
vuoton wogmiJon (verspr.), zo ook iono et
grus your do bienon wogmi3ion (Spa), dr
glen grös over gruuion /aoton (Bdie, Np,
Up, Spa, Nbk), eon addortion onder 'tgrös
(Nbk, Up), to huj on to grus (Np, 01-NI,
Spa, Up), zo gruun as grös groen gelijk
gras, ook: argeloos, green, onrijp (van
personen) (Dhau, El, Ma, Np, Wol, Nbk,
Ste) 2. grashalm, vaak verkl.: grdssion en
var., z. aldaar D'r vu/ him eon stokkion
grös in do tboo (Nbk) * As oon bond grös
t'rot dan komp d'r rogon (Ste), zo ook As
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grösbeugel - gröskaampe

do kattegros vro4 komp d'rmai weer(Ste)
grflsbeugel (Bdie, Dfo, Ma, Nbk, Ow,
Pe-Dbl) Ook grusbeugel ( Bu, Db, Mun,
Spa) de; -s; -tien ['grizbA:gj/...A...] 1.
beugel die men bij het maaien op de
zeisboom zette, met name dienstig in geval
van lang gras (b.v. uit de onderwal) en bij
hat maaien van graan Eon grosbougel

(Bdie), gru shipper (Di;
01-NI, Op, Wol, p), gröswipper (ZW, Dho,
Ld, Np, Nw, Obk), gruswipper (Dho, Np,
Wol), gruswupper (Mun, Nt, Sz),
gruspieper (Spa) de; -s; -tien ['gri:rshtpç(t)
/ ... htpo/....hApç/...wApy/...hlpç/... ] 1. krekel,
evt. ook: inlandse sprinkhaan Doe wiy

groswupper

nog zokkojongon waeren, vongen wij nog
woddo d'r op zet om lang spill op to we] os eon gruswuppor, on deaden 'm dan
vangon (Nbk), Mit eon grosbougol op 'o eon draotion om do poto (Mun), Do
zondeboo,n kan ot grds moo] op 't zwad grös wiop ers sjirpten in otgrös (Ld), Mit ot
stricken (Pe-Dbl), Do grosbcugol on 'o waarmo weer kommen do groshiopers ok
zendo was van ti/legraafdraod (Ow, Ma)
(El) 2. meisje (tussen kind en volwassene)

grösbotter (OS, ZW, Bu) Ook grusbotter
(WS, niet ZW) do ['grzbotf/'grAz...] 1.
grasboter, vaak speciaal de eerste boter van
hat voorjaar wanneer de koeien in de wei

grazen As do koonon in 't laand kommen is
do grosbottor a/tied zaachtor as your die
tiod(Pe- DbI), Do eorstogrosbotter is a/tied
lokker (Dhau), Grusbottor is a/tied ge/er as
hujbotter (Op), 't Is gauw weer do tied van
do grdsbottor (El)
grösbult z. grosbu/to
grösbulte (Bdie, Db, Dfo, Dhau, El, Ld,
Nbk) Ook grasbult (Dhau), grusbulte (Db,
Mun, Np, Nt, Spa, Sz) de; -n; ...bultien
['gnezbAlt(o)/...] 1. hoop gras, met name
opgemaakte hoop die bedoeld is om langer
to bewaren, speciale kuilhoop (dan hetz.

als koelbult) D'r /xgt eon grusbultion naost
huus (Np), Dat grosbultion dat daor /igt is
your do kalvor bostomd ( Dfo), Do grasba/to bruit /okker (Nt)
grösd rcugeri'je Ook grusdreugeri'je,
gresdrugeri'je (voor var. z. grds,
drougen), grusdrogeri'je (Sz) [2r...; z.
-i'je] - grasdrogerij
grösdrugcri'je z grosdreugerio
grösgrond (Nbk) - bep. grond: grasgrond
grflsgniun (OS, ZW) Ook grusgruun (WS,
niet ZW), grusgreun (Mun, Spa) bn. [aks.
wisselt] 1. van een grasgroene kleur
grösharke z. hujbarko
gröshekke (Db) Ook grushekke ( Sz) et;
...hekkies ['g...] 1. hekwerk op de voorkant
van de kruiwagen, vooral bedoeld om veel
gras to kunnen vervoeren Do strontkrojo

was eon grushekko op bouwd om gras to
krojcn vow- do koonen ( Sz)
gröshippe z. groshijoper
gröshipper (OS, Wol) Ook groshipperd
(Db), groshippe (Op), groshupper (Bdie),

(Np)
gröshipperd z. groshijr'per
gr8shoek z. grosboeko
gröshoeke (ZW, verspr. OS, Nw) Ook
groshoek (spor. OS en ZW), grushoeke
(spor. WS, niet ZW), grushoek (Dho, Op)
['grshuk(o)/ ...] 1. (vaak verki.) stukje
grasland, vaak in hat bijzonder: op her erf
van, voor of nabij de boerderij gelegen We

speuldon a/tied in do groshooko your
huus (Dfo, Dhau, Obk), .. . onder do
/iendoboznen (Obk), Wi)' hebbon eon
knionoloop in do grusbock (Dho), 't Is eon
moo] groshookien your con pony (Pe-DbI),
We hobbon do Jionde on do b/ioko op do
grosbook (Ste), Op do grdshoeko haj' do
kui/bu/ton on do liondo (Ste), Ze hobben d'r
eon mooi grusbookien bij huus /iggon
(Diz), In 'tgroshookion mijen zo watgrös
your do ho//c (El)
gröslioop z. grosbope
gröshope (El, Obk, Pe-Dbl) Ookgroshoop
(Pe-Dbl), grushoop (Spa) de; -n; ...hopien
['g...] 1. hoopije) gras, zorgvuldig opgazette hoop gras, om voor langere tijd to

bewaren 1k heb 'tgrösrni)'en daon, mar do
groshopies liggon d'r nog (El)
gröshupper z. groshijoper
grösjaor (spor.) - grasjaar
gröskaamp z. grdskaampe
gröskaampe (OS, ZW, Np) Ook
groskuamp (spor. OS), gruskaampe (WS,
nict ZW), gruskainpien (WH: Spa) de; -n;
...kaampien ['g... / ... / ... kampin] 1. good
weiland, afgerasterd of door boswallen
omgeven (doorgaans om de boerderij heen,
op hoger gelegen delen, meestal in
tegenstelling tot lager gelegen hooilanden
langs de rivieren); in hat bijzonder: stuk
weiland vlak bij hat huis, met name voor
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groskalf - grossoort
paarden en jongvee (Db, Dho, Diz, Obk,
Op), b hoge grdskaampe (Bdie), De

gezegd van een meisje, evt.: dat nuffig is
(Db, Dfo, Mun, Sz), vaak gezegd van een
gruskaampe is 't beste laand om do dente pasgeboren meisje (Bdie) of (ruw) door
(01-NI), Nog even bij degroskaampezien mannen gezegd van een meisje (Nbk),
Och, och, wat can grusmiegerties toch, on
as 't d'r haost of kan! (Nbk)
griiskalf (OS, ZW) Ook gruskalf (verspr. now al vrijen (Mun), :F Hebbe niet
elders in WS) et; kalver; -ien ['g...] 1. kalf aanders as dochters, 't bin allemaole grusvan een half tot een jaar oud en in het miegers (Sz) 2. akelige jongen (Ld, Mun)
eerstvolgende voorjaar voor het eerst in! de Die vent is een ecbte grusmieger (Mun) 3.
wei komend (verspr.) Eon in de baast of mier (Spa) 4. gierige persoon (Bdie)
even eerder geboren kalf wodt in ',de grosmiere (Bu) de ['grmsmi:ara] 1. vogelmeitied eon gruska/f (Op), Da 's eon dik muur, evt. ook daarop gelijkende muurgruskalf7 (Spa), Die gruskalver moen con soort(en)
posien weiden en dan bin ze veur j de grosmuske (Obk) de; -n; ...muskien
slacht (Wol) 2. kalf dat in mei of iets later ['gr¢smnska] 1. hetz. als toffeltien, z.
(Bdie, Np, Obk), in de zomer (Db) geboren aldaar
is en meteen in het weiland kan gro"snaegel (Nbk, Pe-Dbl) Ookgrusnaegel
Groskalfies kun vot buten springen (Db), (Wol) de; -s; -tien ['grcesns:g]/...] 1. keg
Eon groskalf wodt in de weide opfokt onder in de zeisboom, in de ring onder om
de boom geschoven; daarin is het be(Bdie)
groskikker (Nbk) de; -s; -tien ['g...]I, 1. vestigingspunt van het zeisblad gehaakt,
zodat dat muurvast aan de boom kan
groene kikker
grBskleur (Nbk) Ook gruskleur (Np) de komen to zitten Mit een goeie grosnaegel
in de zendeboom stop die boom vaaster
['g...] 1. kleur van gras, grasgroene kleur
gr5sklokkien (fp) et; ...klokkies ['g...]', 1. (Pe-Dbl)
gr5sopper (Dfo, Nbk) Ook grusopper
bep. plant: grasklokje
gr5slaand (OS, ZW) Ook gruslaand (WS, (Obk, Sz) de; -s; -tien ['grmsopl/...] 1.
niet ZW), grusland (WH) ['g...] - grasland oppertje gras, bijeengebrachte hoop
groslaeder (spor.) de; -s; -tien ['g...] 1. gemaaid gras
iemand die gras laadt 2. laadinrichting op gr5spisser (El, Ld, Nbk, Nt, Ow) Ook
een opraapwagen (inzake gras) (Bu)
grnszeiker (Ma) de; -s; -lien ['grmspisr
gr5smael (OS, ZW) Ook grusmael (WS, /...sajkr] 1. (vaak verkl.) meisje, vooral
niet ZW), grusmeel ( WH, Nt) et ['g...] 1. gezegd als het pas geboren is As d'r weer
een maegien geboren wodde in een gezin
grasmeel
gr5smaond (Nbk, Nw) Ook grusmaond mit allienig mar maegies, dan zeden ze dat
d'r al weer een grospisser bij kommen was
(Np, Spa) - grasmaand, nl. april
grosmatte (OS, ZW) Ook grusmatte (WS, (EI), Dat grospissertien was nog to jong
niet ZW) de; -n; ...mattien ['g...] 1. met om een jonge mit to nemen! (Ld)
gras begroeide bodem D'r zit een gocie gr5splagge (Bu, Nbk, Nw, Op, Ste) Ook
grusplagge (Np) de; -n; ...plaggien ['grcesgrosmatte in (Nbk)
gr5smesiene (OS, ZW) Ook grusmesiene plaga/...] 1. plag graszode
(WS, niet ZW) de; -n, -s; -gien, grSspolle (Nbk) Ook gruspolle (Nt, Spa,
Sz) de; -n; -glen ['gro;spola/...] 1. pol gras
...mesientien ['g...] 1. grasmaaimachine
grSsmi'jen (El, Ow) - grasmaaien Hij kon griisschee (Bdie) Ook scheevore (Bdie) de
t d' mit grosmi jen reer of karven (Ow)
['gro;skt:/'skcfo:ara] 1. zode die wordt
gr5smi'jer (OS, ZW) Ook grusmi jer(WS, weggesneden en omgekeerd door een klein
niet ZW) de; -s; -tien ['g...] 1. kleine mes of scherpe schijf die voor het
maaimachine voor het maaien van gazons, ploegblad zit (het eigenlijke ploegblad
stroken gras in de tuin e.d. 2. iemand die schiet daardoor goed de grond in)
gras maait (gewoner: mijer)
gritssicn (OS, ZW) Ook grussien (WS,
grosmieger (Bdie, Db, Dfo, Ld, Nbk) Ook niet ZW) ['gro:sin/...A...] - grasje
grusmieger (Mun, Sz: bet. 1; Mun: bet. 2; grossier (spor.) - grossier
Spa: bet. 3) de; -s; -tien ['grcesmi:gr/...] 1. gr5ssoort (Bdie, Nbk) Ook grussoorl
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grösspriet - Grune Kruus-tenticn
(01-NI, Sz),

grussoone

(01-NI) - gras-

soort Kropa ore is eon slecbtc grdssoort
(Bdie)
grösspriet z. grössprietc
grösspriete (OS, ZW), grosspriet (spot.
OS, Pe-DbI) Ook grussprie:e ( WS, niet
ZW), grusspruse (Dho, Np, Nw), grössprutien (Nbk, Nw) ['grsprit(o)/...
/ ... sprytn/...sprytin] - (vooral verkl.) grasspriet
grösstok (spor. OS, Pe- Dbl) Ook grusslok
(spot. WS, niet ZW) et; -ken; -kien
['grstokI...} 1. stuk grasland
grsveld (Nbk) Ook grusveld (Np) - grasveld
grösviltc (Dfo) Ook grusvilte (Nt) grasvilt, grasnerf Dcgrösviitcn zitton in do
slodon (Dfo)
grösvioele (Pe-Dbl) ['xrisfiju1a] - zaaiviool
grösvioeltien (Db, Dfo, Obk) Ook grusvioeitien ( Mun) et; ...vioelties ['gntsfijultin
/..A..] 1. één der wilde viooltjes die tussen
t gras of in de tuin groeien en blauw
bloeien (nI. hondsviooltje, driekleurig
viooltje en bosviooltje)
grösvlakte (1) - grasviakte
gröswaegen (Bu, Nbk) Ook gruswaegen
(Op) de; -s; -tien [g...] 1. boerenwagen
die wordt gebruikt voor het vervoeren van
gras, tegenwoordig: met Iuchtbanden,
veelal: opraapwagen voor het bijeenbrengen van gras
grösweer (OS, ZW) Ook grusweer (WS,
niet ZW) - grasweer
gröswipper z. groshioper
grUswottel (Db, bo: Nw) Ook gruswoael
(Diz) de; -5; -tien ['g...} 1. wortel van gras

d'r of (Nbk), Do gruszode was Jangwazpig,
do beideplaggo was rand (Np), argens
gröszodon in zetten (Ma)
grot - grot: onderaards hol in steenachtige
grond
grotbewoonder (1) - grotbewoner
grote z. groot!
groteluiskiender (Np) my. [gro:ata'1js
kind1] 1. rijkeluiskinderen
grotemeenskewark (Nbk) [...'m...] grotemensenwerk
grotendeels z. grotondiols
grotendicls (verspr. OS, 1) Ook
grotendeels ( verspr.) - grotendeels
grouwwelig (Db, Dhau, Ld, Obk) Oak
grouwwellig (b: Im, p) bn., bw.; -Cr, -st
[groMt:lox/...'MEIox] 1. (bn.) grofgebouwd,
sterk (Db, Ld, Obk: b:In; p) con grouwwelig stokkoeke (Ld) 2. geweldig (Dhau)
grouwwellig z. grouwwoii
grovader z. grootvader
grovaeder z. grootvador
grui z. gruui
gruibult de; -en; -len [grjbAIt] 1. hetz.
als moij000de, z. aldaar
gruien z. gruu ion
gruistoepies z. gruvistoopies
gruizaam z. gruuizcm
gruizem z. gruuizem
gruj z. gruui
grujjen z. gruuion
grujstoepies z. gniuistoepios
grujzem z. gruuizem
grunimegien z. gromjnegion
grundel Ook gruntel (Nbk, Ste, b: lm) de;
-s; -tien ['grAndj/...t...] 1. grendel Do
grundel moot tegenworig we! op 'o doure

(Obk), do deure op 'o grundel doe,, (Dfo,
D'r komt to win mos op, dan hob Jo 'ii Dhau, Dho, Diz, El, Ld), ...schoovon (Np),
verkeerde groswottci, ccii taoio groswottci Do c/euron zatton stevig op 'o grundel, mar
(bo: Nw)
do zogeuners wusson wel in huus to
gröszaod (OS, ZW) Ook gruszaod (WS, kommen (Db), Do grundel zat niet op 'o
niet 1W) ['g...] 1. graszaad
douro de deur was niet vergrendeld (Nt),
gröszeiker z. gröspissor
Hi5strcck de grundel op 'c douro(Sz, Ma),
gröszode (verspr. OS, Ste) Ook gruszode G. strook do grundel d'r of on do baron
(verspr. WS) de; -n; -gien ['grceso:odo staple in do kaomor (b)

/'grAs...] 1. graszode: dicht met gras
begroelde bovenlaag of uitgestoken stuk
daarvan, veelal Jangwerpig Op dat /aand
Jikt eon gocie groszodc op (Obk), Do
gruszode staot ho] (Diz), Wat zit d'r eon
roepe in do gruszode van 'tjaor (Np), As

d'r twin kong spitton ze oorst do groszode

grundelkramme (Obk) ['g...] - grendelkram
Grune Kruus-tentien (vo) et; ...tenties
[...'k...] 1. tentje waarin t.b.e.- of andere
longpatiënten in de zomertijd buiten, maar
veelal in de buurt van het eigen huis
verbleven om door de buitenlucht aan te
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gruneltien - grusnaegel
grupopstrieker z. grOopeopstrieker
Smifdo op kantoor nt on al es ccii poze gruppe z. gr4ope
mit t.b.c. in een GruneKruus-tentien legen gruppebaankien z. gr4opebaankicn
bar, la-ceg et ok to pakken (ye)
gruppelegen z. grOopclegen
gruneltien (Obk) et; ...ties ['gryntin] 1. gruppelen z. grOipcn
hop. visje: grondeling, grondel flier in do gruppen z. gr4apcn
Kuander wodt nag wel as con grwicitien gruppeschuve z. gr4opcopstriekcr
vongen, die is met grater as zoe'n tien cm gruppestrieker z. grOopeopstricker
grupstal z. grovstal
(Obk)
grunen (ha) zw. ww.; onoverg.; gruunde, grus z. grös
sterken H., die biy een netaoris op 'e

is gruund ['gr9::] 1. green werden, greenachtig kleuren de grunende gracht (ha)
grunig (verspr.) Ookgruuinig (Nbk, Obk),
greunig (WH) ['gr9:nax/...y:j.../...X:...] groenig
grunighied Oek greunigheid (Mun, Spa),
veer -heid z. hied de ['g...] 1. groenheid 2.
jets greens, e.m van green, onrijp fruit,
van greene 'aanslag' op muren, palen,
planken of inzake onrijp fruit D'r zit

grushestaand (Nt) et ['grftzbostã:nt] 1.
graszede, het gezaaide gras Ft grusbcstaand staot bof (Nt)
grusheugel z. grosbcugef
grusbotter z. grosbotter
grusbulte z. grosbulte
grusdreugeri'je z. grosdrcugeric
grusdrogeri'je z. grosdrcugeriye
grusen (s: Obk) zw. ww.; everg.; gruuste,
het gruust ['grysl] 1. verenderstellen,

a/Icmaoic gruniheid onder op 'e mure, epperen D'r wodde fcstdacgs zo wat
omdat we vaekc do straotc bunen (Wet), gruust: bij had van blocdaarmoedc hinder
Mit eon folio geute kan d'r grwiigbicd op (s: Obk)
mw-en kommen (Obk), Op do grusgreun Z. grösgruun
schaadkaante van It buus hef' winters grusgruun (Wel) et ['g...] 1. vecht,
zomar grunigheid (Db), D'r zit ecn hoop kleurstef nit gras, ni. dat een grasgreene
grunigheid tussen die appels (Dhe), Dc kleur heeft (We!) Ic hcbben allcmaof
kiender hadden piano in de bock dour 't grusgruun in de brook, dat kricj' d'r baost
eten van appels die nog niet vriy wacren niet wit (Wel) 2. z. grösgruun
grusharke z. hujharke
van grunihicd (Op)
Grunniger z. Grunningerl, II
grushekke z grosbckke
Grunninger I (OS, spot. WS) Oek grushipper z. gröshioper
Grunniger (El, Ow), Groninger (WS), grushoek(e) z. groshocke
Groniger (sper. WS) de; -s ['grAnq(g)f grushoop z. groshoop
/ ... og/ ...5:5... ] 1. Groninger, nI. inwener grusien z. grisseftien
van de provincie of nit de stad Groningen
gruskaampe z. gröskaampe
Grunninger 11(05, spot. WS), Grunniger gruskaif z. grOskaff
(El, Ow, Ste), Oek Groninger (WS), gruskampien z. groskaampc
Groniger (spot. WS) bn. 1. Groninger gruskeze (Np) - graskaas
Kaansschoppcn [kantscheppen] bin Gro- gruskleur z. gröskfeur
niger schoppen (Ste), de Grunningcr tad gruskorf (Nt) Oek grusmaande (Nt) de;
(Ld), Grunninger blaorkop kee met geheel ...kerven; -ien ['g...] 1. kerf, mand waarin
witte kop, veelal met een zwarte rand rend
de egen (Db, Ld, Dfe), 't Grunninger /aand
(Sz), Groninger koeke (El, Spa, Wol),
Grunniger kroon hop. eude soort handappel, Groninger kreen (Db, Ste), Grunningermoflebonen spetnaam veer Greningers (Dhe, Wet, Ma)
Grunningerlaand (s: oust., Ow) et ['g...]
1. het gebied gevermd deer de previncie
Groningen
gruntel z. grundol

men gras draagt
grusla(a)nd z. groslaand
grusmaande z. gruskorf
grusmael z. grosmael
grusmaond z. grdsmaond
grusmatte z. grösmatte
grusmeel z. grosmaef
grusmesiene z. grösrnesicne
grusmi'jer z. grosmi5er
grusmieger z. grösmicger
grusnaegel z. grdsnaegef
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grusopper - gruui
grusopper z. grdsopper
gruspieper z. grosbijoper
grusplagge z. grosplagge
gruspolle z. grospolle
gruspunter (Mun) de; -s; -tien
['grAspAntf] 1. punter om het gras mee te
vervoeren over het water
grusraem (Np) et; -en; -pien ['g...} 1.
raamwerk op een kruiwagen om het gras
daar beter op te kunnen houden
grusribbe (Mun) de; -n; -gien ['grAsrlbo]
1. smalle strook gras tussen veenplassen
grusseltien z. grisseltien
grussien z. grössien
grussnieder (k: Ste) de; -s ['grAs...] 1.
arbeider die een koe hield en permissie had
van z'n boer om het gras uit de greppels
tussen de bouwlanden te snijden, om dat
als voer te gebruiken (k: Ste)
grussnit (Bdie, Sun-0t) et ['grAsnit] 1.
bep. gereedsehap om gras mee te snijden;
voor het snijden van bochtige smele (rd.
om aan geiten op te voeren) had men een
bijzonder type
grussoort Z. grössoort
grussoorte z. gnissoort
grusspriete z. grdsspriete
grussprute z. grösspriete
grusveld z. grösveld
grusvilte z grosvilte
grusvioeltien z. grosvioeltien
grusvreter (Wol) de; -5; -tien [g ... ] 1.
(schertsend) vegetariër
gruswaegen z. gröswaegen
grusweer z. grösweer
gruswipper z. gröshioper
gruswottel z. gröswottel
gruswupper z. groshioper
gruszaod z. grôszaod
gruszode z. gröszode
grut I et [grAt] 1. kleine kinderen Wat een
grit gaot d'r weer naor de schocle! veel
kleine kinderen (Bu), klein grit 't Was
allemaole klein grit op 'e diek(Wol), I/cur
'1 kleine grut badden we war snoop (Op),
Ze badden daor een heel koppeltien van
dat kleine grut (01-NI), Allemaole Vein
grut op 'e daansvloer! kinderen, nietvoiwassenen (Bdie) 2. klein, tamelijk
waardeloos spul, gruisachtige overblijfselen, nietige exemplaren (inzake oogst)
D'r zit vaeke nog wel lien grut in die
kladde, as hij haost leeg is (Nbk), Die

eeipels leveren niet best, daor zit ten boel
grit in (Obk), Die eeipels, M; allemaol
grut (El), Dat wottelbedde zit vol Vein
grut (Ld), Tussen de bonen zit van 'tjaor
een protte Hein grit (Db), Mr zat ten boW
grit in 't zaod (Pe- Dbl), Die appelties en
peerties, et is allemaole van dat grit
(Pe-Dbl) 3. gemalen gort (Mun, Spa)
grut II (WS, spor. OS) tw. 1. grut Oh grut
nog an toe (Dho), Oc grut nog toe (Np),
Grote grit, dat be'k vergeten (Op), ... wat
een toestaand (Bdie), ...war ten bujje
(Pe- Dbl), ...zo get bc'k et nog nooit zien
(Pe- Dbl), Grote grutter nog an toe (Diz,
El, Np), Grote grit in glen ende (Dho)
grutte Z. grootte
gruttenbri'j (verspr.) de [grAtç'brlj (OS,
WS zuid. van Lende), ...brej (WS noord.
van Lende] 1. gruttenbrij 2. meelpap (El)
grutter (verspr. OS, spor. WS) Ookgriuer
(bet. 2: Nbk, Obk) de; -s; -tien
['grAt/ ... L..] 1. winkelier vooral in
grutterswaren De grutter op 'e Gediek had
een winkel waor aj' aYes kriegen konnen,
en hij bad pellerie on pletteri3ie (Obk) 2.
degene die de werkzaamheden verricht of
evt. doet verriehten die tot het grutten
behoren (Dfo, Obk) Dc grutter maelde
gaaste, rogge on tarwe (Dfo) 3. kruidenier
(Db, Dho, El, Mun, Nbk, Obk, 01-NI, Op,
Spa, Spa) Dc grutter is d'i- oni de bestelling
(El)
grutteri'je z. gritteri/e
grutterman (Sz) de; -nen; -negien ['grAtf
man] 1. kruidenier
grutterswaeren Z. gruttersweren
gruttersweren (Dhau, Ma) Ook
gruuerswaeren (01-Ni) ['grAt[swI:or
- grutterswaren
grutterswinkel (Db) - grutterswinkel
gruttow Z. gritte
gruttow-ei Z. gritteöi
gruuf z. groeve
gruui (Bu, Dm1, Nw, OS) Ook gruj (Bdie,
Nbk, Nw, Obk, Op, Ste), grid (Np en west.
WS benoorden de Londe, Db, Pe-Dbl) de
[gry:j/grAj/grj] I. het groeien Dat kiend
zit in de grui in de periode waarin het
groeit (Ma, Nbk, Np, Diz), vandaar Die
jonge is nog in de gruui (Spa, Bu), Die
jonge zit good in de gruui groeit
aanzienlijk (Ld), Diejonge bet degruinow
goed te pakken (Sz), Die eerpels bin aorig
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gruuien - gruun
in do gruui (Po- Dbl), Die jasse is op 'e
gnwimaektenigszins groot, zodat hot kind
niet snel weer con nieuwe jas moot hebbon
(Obk, Dhau), zo ook op 'e grui kopen
(Nbk, 01-NI, Wofl: We kopen de kieren
op 'e grui (Wol), Die nije broek is aong
op 'e grui kocbtid., ook schertsend: indien
ni. iemand eon to groto brook of eon ander
nogal ruimzittend kledingstuk draagt
(01-NI), Die het degruj in do bienen krijgt
duidelijk lange bonen, wordt snel langer
(Obk) 2. grooikraeht D'r zit gien gri.wi
(moor) in hij groeit niot moor verder (Bdie,
Dfo, Nbk, Nt, Ow), Mit disse dreugto is de
gruui d'r wit (El), Nao disso rogen zit do
gruj d'r good in (Op), D'r zit niot yule gnij
on bluj in (Ste)
gruuien (Bu, Dmi, Nw, OS) Ook gruff en
(ZW, Nbk, Nw, Obk, Op), gruien (Np on
west. WS bonoorden de Londe, Db,
Pe-DbI) zw. ww.; gruuide, is/hot (bet. 1)
gruuid ['gry:jl)/'grAjII'gnej] 1. groeien
inzake monson, planton en dioron In do
Nun tan et soul nao waeter on waarmte
badde gruuien (Obk), Kiender kun op eon
bepaolde leeftied hadde gruuien (Obk),
Een ta/lien dat met grujjen wi/ wodt wel
con streuportion nuumd (Ste), de baord
gruuien iaoten, uut de k/eren gruuien, d'r
nog van gruuien moeton, Dat wart moe/in
gruuien, uut njelceer gruuien (Nbk), Wat
zol d'r nag es uut die jonge gruuien wat
zou hij worden, wat voor eon persoonIijkheid zal hij later zijn (Nbk), Die
gewassen die gruuien as tool (Dfo, Nbk),
gruuien as slaod (Nbk) 2. opschioton, uit
do grond komen van planten Wat gruuit
daor your bi jow in do twin? (Nbk), D'r
was wat gru aid tussen die beiden or was
eon band ontstaan U) Et geld gruuit me
met op do rogge (Nbk) 3. bolangrijker
worden, zich bolangrijkor voolen Tocb
gruui it ok eon betien van jow promosie,
hear (b) 4. toenemen En loch gruuide dour
dejaoren bonne at vorlangen om E. nog as
weer to zion (v)
gruuihormoon (I) - groeihormoon
gruuihypotheek (I) - groeihypotheek
gruuikracht (I) - grooikracht
gruuin z. gruun I, II
gruuinig z. grunxg
gruuintc z. gruuntc
gruuintebeddc z. gruuntebedde

gruuintebocr z. graunteboer
gruuintien z. gruwitien
gruuinvoer z. gniunvoer
gruuiperiode (I) - groeiperiode
gruuistadium (1) - groeistadium
gruuistoepen z. gruuistoepies
gruuistoepies (OS, Bu, Nw) Ook gruuistoepen (Nbk), grufstoepies (Bdie, Dho,
Nw, Obk, Op, Ste), gruistoepies (Np on
west. benoorden de Londe, Db, Pe-DbI)
my. ['gry:jstupis/...stuprpl...] 1. groeistuipen (ook bij dieren), ook gezegd van
op lachen lijkende bewegingen in do slaap:
bij jonge kindoren As de jonge kiender
gru/stoepies badden, biette dat vaeke con
gezond token (Obk). Do gruistoepies
kommen do moerste kiender wol to boven
(Op), Dc kiender moe'n met to difle
wodden, eers tan ze we] gruuistoepies
kriegen (Dhau, Db), lone van oonze
kiender had vaoke gruuistoepies in de
slaop, doe die klein was (Db), Dat bin
gruistoepies bij dat poppien (Np), 't Liekt
dat kiender in slaop lacben, dat bin aon/ik
ok gruuistoopies (Dfo), Die jonge biggies
hadden last van gruuistoepies (Obk, Ow)
gruuizem (OS, Dho, Bu) Ook grujzenz
(Bdie, Dmi, Mun, Obk, Op, Po-Dbl),
gruizem (Bdie, Po-Dbl, WS noord. van do
Londe), gruizaum (WH, spot- elders west.)
bn., bw.; -or, -st ['gry:js, ...sm
/ ... ... sa:m] 1. goed voor het groeien 't Is
op 't beden we] gruuizom wear (Spa, Obk)
2. vruchtbaar (Mun) Oppattieplakken is 't
we] gnijzem (Mun)
gruun I Ook groan (Mun, Nt, Spa, Sz),
gruuin (Nbk, Obk) et [gr:n/grX:n/grj:jn]
1. do groene kleur 2. do bladoron van do
bomen (Dhau, Nbk, Ow) Et jonge gruun
komt wear an do bomen (Ow) 3. stukjo
grasland (Bdie) eon hoekion gruun bij 't
huus (Bdie) 4. groone takjos o.d. tor
vorsiering (Nbk, Ste) We hobbon d'r
rondommo wat gruun in stopt (Ste) 5.
knolloof (Nbk) Jo plokten ze [nI. do
stoppelknollen] an 'tgruun &r uut (Nbk) 6.
horfstknollen (Dhau) gruun ophaelon ni.
van do knollonakkor halen (Dhau)
gruun II Ook greun (Mun, Nt, Spa),
gruuin (Obk, Nbk) bn.; gruner, gruunst 1.
groen gekleurd 't Gras wodt al weer mooi
gruun (Dho), De bomon wo'n a/ wear
gruun (Nbk), 'I Laand l%t d'r mooi gruun
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gruunachtig - gruunte
bi (Nt), Die Jongen hebben vuus to yule
van dat grunt good eton hier: van dat
groene, onrijpe fruit (Np), Do appels bin
nag gruun, die bin nog met riepogroen en
enigszins onrijp (Ste), (zelfst.) Zo in 't
loste van augustus dan kon it de boor
vaeke bi do akker langes zion /open, om
to onderzuken of ze d'r haost of kon [ni.
de boekweit]; zitten d'r tevule grunen an
[ni. groene korrels], dan moot et nog even
waachtcn ni. het oogsten (k: Ste), grime
eu/ic raapolie (Nbk, Sz): Bottereulie was
zuverder as grunt eu/ic (Nbk), Ft locht
ston op gruun, do grunt kaorte, gruun
locht geven een teken geven dat jets
goedgekeurd is en dus doorgang kan
vinden (Bdie, Nbk), (zelfst.) eon grune bel
van snot die iemand in of uit de neus hangt
(Np): N hadde do grunen altied tot do
nouze uuthangen (Np), oak: stuk groen
shim dat men kan opgeven bij een flinke
verkoudheid (Dfo): dikke grunen opgeven
(Dfo), Jo geel on gruun argeren (Np), 't
Wodt mij gee] en gruun your do ogen van
ergernis (Op), zo oak ...greun en geel your
do ogen (Spa), It Wodtje gruun on blauw
your do ogen (Bdie, Diz, El, Obk, 01-Ni),
.gruun on gries your do ogon (Bu,
Pe-Dbl), ...gruun your do ogen (Db), H5
is gruun en blauw van do kooldc(Dfo), zo
gruun as gros (verspr.), ..as con kikker
(Mun), ...as moos (Ow), do grunen de
groenen (nI. de personen van een bekende
politieke, nI. 'groene' signatuur) (spar.) 2.
jong, onervaren Do mooisto tied van Jo Jovon is aJ' nog gruun binnen (Obk), 0th,
zie bin nog zo greun, ? bin not kalver,
grote ogen en wieboligopoten (Mun), Ze is
nog zo gruun, daor her zo nog gien begrijo
your (Db), Die is nog zo gruun, die wet
nag naargons van (El), HiY is nog zo
gruun, biY vat dat a/lemaole niot (Nbk),
Hi3i is nog zo gruun, hij is nag lange niet
dreugo aacbtor do oren (Dho), Die Jongon
bin oigen/ik nog to gruun am dat an to
kunnen (Bu), eon gruun poord kopen: niet
beleerd (Ow), zo gruun as grös erg
argeloos, groen, onrijp (van personen)
(verspr.): Dat ste/legion is nog zo gruun
as grös (Dfo), Ze bin oud trouwd, mar ze
bin nag zo greun as waron ze acbttien nag
vrolijk en levendig (Sz), Die oa/dokere/is
nag zo gruun as wat zeer levendig in

seksueel opzieht (Diz) * Eon oolde bok
Just nag we! (es) eon gruun blattien een
oudere man heeft zeker nog wel eens
beiangstelling voor een jonge vrouw of
meisje (Ma, Nbk, Obk, Op), zo oak Eon
oo!do bok lust ok we] eon gruun blattien
(Dho), ...nog we! graeg eon gruun blattien
(El), (raadsel:) Zo greun as gras/Zo wit as
was/Dan zo rood as blood/Dan zo zwat as
root oplossing: braambes (Spa)
gruunachtig (Nbk) - groenaehtig
gruunbcmesting (I) - groenbemesting
gruunhlauw (Nbk) [aks. wisselt] - groenblauw
gruunderig (Nw) bn.; -er, -st ['gr9:ndpx]
1. groenachtig Do appols bin nog zo
gruundon, ie kun ze nag niot oten (Nw)
gruuneulielaampien (s: Dfo) et;
...laampies [gr5:'nA:lilã:mpin] 1. iampje dat
op raapohe brandde
gruunhoek (Np) de; -en; -ien ['gr9:nhuk]
1. stuk grasland D'r lag eon gruunhoek
tusson do bouw in (Np)
gruunhoekien (Db, Dhau, Pe-Dbl, Ow)
Oak greunhoekien (Spa) et; ...hoekies
['g] 1. hoekje land doargaans omgeven
door boswallen, tegen het erf van de
boerderij gelegen (weiland, vaak voor
kalveren, lammeren, schapen, soms als
moestuin in gebruik) (Db, Dhau, Pe-Dbl,
Ow) 2. door bomen, bos besehutte plek
buiten, waar men kan zitten (Spa) 3. z.
gruunhoek
gruunlaand (aig., niet west, van Wol) Oak
greuniand (Sz), greunlaand (Mun) et
['g...] 1. grasland, weiland AJ' bouwlaand
weer inzien, wodt et gruunlaand ( Dfo),
Die p/aose was half gruunlaand en
bouwlaand (Pe-Dbl), We hebben bouwlaand en gruunlaand (Ste)
gruunplacts(e) (Db, Pe-Dbi) Oak
greunplaats (Sz) ['g...] 1. boerderij met
uitsluitend weiland D. bet eon grate
gruunplaets bij Snook kocht (Db), Do
boerden bi] oons was he]omaol eon
grounp/aats (Sz)
gruunplokken z. knollep/okkon
gruunstroke (I) - groenstroak
gruunte (alg., niet WH) Oak greunte
(Mun, Nt, Spa, Sz), gruuinte (Nbk, Obk)
de;
-n, -s ['gr9:nta/...X: .../...5?:j ...] 1.
groente: voedsel, moeskruid con moai
hookion gruunte in do tuun een flunk stuk
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gruuntebedde - gruwelik
van de tuin bebouwd met groente (01-Ni),
Wat vow- gruunte zuwwe van daoge Os
doenf"(Nbk), Wat vourgruunton hej'in do
tuun? welke groentesoorten? (Nbk) 2.
peterselie en seiderie (verspr.) Eon toppion
gruunto mae/ct do soep Ic/c/cot (Obk),
Greunte kuj' in do soep doen, op do
wottolties, vis en zo; et smaolct lokkor en ot
staot ok mooi (Mun), grewite nt/con (Nt)
gruuntebedde (Nbk) Ook gruuintebedde
(Nbk) et; -n, -gien 1. groentebed do
gruuntobeddon even scbonemaeken (Nbk)
gruunteboer (aig., niet WI-I) Ook
gruuinteboer (Obk, Nbk), greunteboer
(WH) - groenteboer
gruuntehaandel (1) - groentehandel
gruuntehaandeler (1) - groentehandeiaar
gruuntekarre (verspr.). Ook greuntekarre
(Nt) - groentekar
gruuntekweker (spor.) - groentekweker
gruuntekwekeri'je (spot.) - groentekwekerij
gruuntelepcl (spot.) - groentelepel
gruunteman (Np, Ste) de; -nen ['g..j 1.
groenteboer
gruuntenat (Bu) - groentenat
gruunteofval (Nbk) ['gr5:jntoofal] groenteafval
gruuntepanne (Nbk, Np) de; -n; -glen
['g...] 1. pan waarin men groente kookt
gruuntepries (spot.) - groenteprijs
gruunteri'je (Np) de [gri:ntflja, ..tar..] 1.
groente in de tuin, moeskruid Hebben Jim
ok gruunterije in do tuun? (Np)
gruuntesap (spot.) - groentesap
gruunteschaole (spot.) - groenteschaal
gruuntesoep Ook greuntesoep (WH) groentesoep
gruuntetuun (verspr.) Ook greuntetuun
(WE) - groentetuin
gruunteveiling (Nbk) - groenteveiling
gruuntewinkel (Nbk, Ste) Ook greuntewinkel (WE) de; -s; -tien ['g...J I. winkel
van een groenteboer
gruuntezaekc (Nbk) - groentezaak
gruuntezaod (I) - groentezaad
gruuntien (verspr.) Ook gruuintien (Nbk)
['gr9:ntin/...] 1. groentje, ni. onervaren
iemand 2. (my.) do eerste groene sprietjes,
het eerste groene gras (Db, Ld, Nbk, Ste,
Wol, bo: Nw) W Heb do koenen vroog uut,
do gruuinrios oat/common mij niet (Nbk),
? Kan wozon dat do gruuinties van 't Jaor

vroog kommon (Nbk), (van een paard:) Do
gruuntics stik/cen him hij slaat vaak op ho!
(Db), Van do oerstcgruuntios bet et vet an
eon tebaksdouze al gonoog (bo: Nw) 3. bel
van snot die iemand in of uit de neus hangt
(Np) * Eon potte vol gruvintics is litter as
eon korfvol vorgruuid ni. van gras dat te
lang heeft gegroeid, verkeerd is gegroeid
(Nbk)
gruunveurziening (Ow) - groenvoorziening
gruunvoer Ook greunvoer (WH), gruuinvoer (Nbk, Obk) - groenvoer Do koonon
kriegon gruun voor: knoien, sparro,
snicdoroggc (Ste), ook schertsend gezegd
van groenten a!s sla (Nbk)
gruus et [grys] 1. gruis Op et fletspad Jigt
aioxnaolo gruus, dat is niot best your do
banen ( El), D'r zit eon protte gnus onder
in do kolekit (Wol), 't Ging d'r zo om weg,
ze sleugen a//es an gruus (Dfo), Af' do
autorute kopotslaon, is biy an gruus (Ld,
Spa), Mit do kIontiosschore kuf' do klonties
an gruus /cniepon (Spa), Wat d'r ovorbloof
van die k/onties, was vaoke wat gnus
(Obk), Ze hobben 't tot gruus sleugen
(Mun), ...an gruus gooid (Ma), Die mooie
vaze vu/ totaal an gruus (Sz, Mun), Dat
koppien vu/ me in ale gruus (Np), Die
auto was an gruus reden (01-Nl)
gruusaordig Ook gruusaorig (Ste) bn.,
bw.; - er, -st [gry'z3:rdox, ...a:orox] 1.
gulzig en veelal: daarbij niet kieskeurig
zijnd Wat is die web gruusaordig! (Np),
Die is zo gruusaorig, die lust al/es (Ste) 2.
het niet nauw nemend (Ste)
gruusaorig z. gruusaordig
gruwel (Db, Dfo, Dhau, Diz, El, Ma, Ow,
Pe-Dbl, Sz) de; -5; -tien ['gryM] 1.
tilling, huivering Do gruwel gaotmo over
do roggo (Diz, El), ook Do gruwel gaotje
over degrauwo, ook gezegd bijv. in geval
van griep (Diz, Ow, Sz), Do gruwel zoljo
over do grauwo griezo gaon (Dfo) 2.
waarvan men gruwt (Db), in Gruwol nog
toe, moot dat now zo (Db)
gruweldaod (1) - gruweldaad
gruwelen (Nbk, 01-NI) zw. ww.; onoverg.;
gruwelde, het gruweld ['gryM] I.
gruwelen Daorgruwel ik van (01-NI)
gruwelik (Diz, Nbk, Nt, Nw, 01-NI,
Pe-Dbl, Ste) Ook gruwlik (Ma) bn, bw.;
-er, -st ['gryM(a)Iok] I. versehrikkelijk,
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gruweistok - guizig
zeer erg Hij is gru we/ike stark (Diz) 'k
Heb d'r ccii gru well/can bekel an (Ma),
argens gru we//k de pest an bobber, (Nbk),
'tls vandaege gruwe/ikkoold (01-NI), 't Is
gruwelik s/cc/it weer (Nw), Wat is die
sunesappel toch gruwe/ike zoer (Ste) 2.
afschrikwekkend, vreselijk ernstig D'r is
eon gni we/i/c ongelok gebeurd (Nw)
gruwelstok (1) ['g...stok] - gruweistuk
gruwelverhael (1) - gruwelverhaal
gruwlik z. gru we/it
gruzelementen [gryzo'mcnti], in in
gruzelementen, an... in, aan gruzelementen
gruzels (Mun, Np) ['gryzjs], in in gruzels
in gruzelementen (Mun, Np) en an gruzels
id. (Np): Dc thoepot viii an gruzels (Np)
guano (vo) de [gy'Ma:now] 1. guano (bep.
meststof bestaande uit fljngemalen
vogelmest, uit Zuid-Amerika) En as de

kommen zol d) ten halve gulden (Np), As
de zende goed scbaij is, moet d'r ten
gulden an bangen b/ic yen en hi) moot veur
do naegei lopen wi//en d.i. ais men met de

nagel onder het scherpste deel van de rand
langs strijkt, moet dat trii!end bewegen
(Ofo) 2. bedrag van een gulden Veur ten
gulden hg' lid wodden (1), Daor lag we/
veur duzend gulden (1)

guidenroede (Nbk) [gAldlfruda] - guldenroede
guidenteken (I) - guldenteken
guigeefs (Op) bn. [gAigt:fs; aks. wisseit] 1.
goedgeefs
guihattig (Nbk, Op, Spa, Ste) bn., bw.;
-Cr, -st [gA!'haax] 1. gulhartig Dat oo/dc
meenste was a/tied zo gu/battig goeiig en
royaai
guihied (Nbk, Ld, Spa) Voor -heid z.
haever opkwam, dan zol d'r nog ten bao/ -hied [gAihit] - gu!heid
guano over (vo)
gulp Z. gulpe
guds (Ow, s: oost.) de; -en [gAts] 1. gulpbroek (Nbk) - gulpbroek
tamelijk groot paard
gulpe Ook gulp (spor.) de; -n; gulpien
guerilla (I) - guerilla
[gAl(o)p()] 1. gulp, s!uiting in mansbroek
guerillabeweging (1) - guerillabeweging
Zene mit do gulpe Jos her do baanderdeure
guerilialeger (I) - guerillaleger
cup en (Nbk, Ow), Ic hebben de gulpe
guerillaleider (I) - guerillaleider
eupen ( Spa), . . . eupenstaon (Nt), Vroeger
guerillaoorlog (1) - guerillaoorlog
hadden ze En open on knoopsgatten in do
gueriIlataktiek (1) - guerillataktiek
gulpe, mar now zit d'r con nits in (Obk), 1k
gui Z. goj
mis con /cnope van degu/pe(Diz), Vroeger
guic z. gof
hadden de mannen broeten mit een /osse
guillotine (I) - guillotine (voor ulappe your, dos zonder gulpe (Bu), Thy
onthoofding)
bet de gulpe los, As icne de gulpe met
guit (Db) de [grjt] 1. in Die her de guit dicbte bet, dan zeggen ze: 'Hej't huj nog
weer te pakken het gaat een stuk beter met niet binnen?'(Sz, Nbk) 2. flinke straal van
hem (wat zijn gezondheid betreft) (Db) 2. een vloeistof, piens (versprj 'k Kreeg een
Z. guut
gulp waeter bij do ieerzen in (Ma), ... over
guitig Z. gutig
de haand (Nbk), Mit die p/ensbujje v/eug
gui I (Diz) [gAl] - gui: bep. vis
d'r bier en daor een gulpe waeter over de
gui II bn., bw.; -ler, -st [gAl] 1. royaal, geute henne (Obk), We kregen ccii bie/e
goedgeefs Do win/ce/man was vroeger gui gulpe waetcr over oons henne ( Dho, Bu),
mit aepeneuten tc geven bij de
boss chopp en (Ld), Hij tan we/ wat
missen, hij is zo gui as wat (Diz), Ic
wodden daor a/tied gui onthaeld (Np), een
guile hand hebben ( Spa), ten guile gever

(Ow) 2. hartelijk, vriendelijk, opgeruimd
(Db, Ld, Mun, Nbk, Obk, Ow) eon guile
vrouw (Db), ten guile lach (Nbk, Ow), go]
/acben (Mun)
gulden de; -s; -tien ['gAI, ook wel ...dx]
1. muntstuk van een gulden Do guldenties
wodden an kaante /egd veur et kientien dat

't Waeter kwam wit een grote gulp van 't
dat of(Pe-Dbi), Doe twam dr ten gulpe
b/oed not mien mond (Op) 3. snee (Ld)
Hij bet een bie/e gulp in 't bien (Ld)

gulpeknope (spor.) - gulpknoop
guipen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; guipte,
het/is guipt [gAl(o)prp] 1. gutsen Et waeter
gu/pt over de geute henne (Nbk)
guizig (Nbk, Np, Nw) bn., bw.; -er, -st
[gAizax] I. schrokkerig, begerig gu/zig
eten(Nbk, Np), Hizat me dam tochgulzig
om him henne to tie/cent (Nbk)
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guizigerd - gunning
guizigerd (Bu, Nbk) ['gAlzogft] - guizig- Vroegcr kor/balden we op gummieschoenen (Dho)
aard
guizighied (verspr.) Voor -heid z. -hied guminieslange (spor.) - gummisiang, o.m.
voor bet sproeien van de tuin
['gklzoxhit] 1. gulzigheid
gummie ['gArni] - gummi: rubber (aig.) of gummiestok (Dfo, Nbk) - gummistok
gummietute (Nbk) de; -n ['gAmityto] 1.
gom (Nw)
tuit van gummi aan een theepot
gummiebaand (spor.) - gummiband
gummiewaante (Mun, 01-Ni, Sz) do; -n;
gummieballe (spot.) - gummibal
guinmieboorde (Ste) Ook gummiebore ...waantien ['gAmiwã:nta] 1. gummihand(spot.) do; -n; ...boortien ['g... 1. schoen Die biiksam [hier: biiksemse diet]
halsboord van gummi, behorend bij eon badde gummiewaantcn an, dat bif hat ok
glen vingerofdrukken acbtarlaotcn (Sz)
haithemd, ni. eon borststuk, van gummi
gunder z. ginder
gummiebore z. gummieboorda
gummiebroek (Np) do; -en; -ian ['g...] 1. gunnen zw. ww.; overg.; gunde, het gund
['gA1:] 1. graag toewensen, zonder tegenzin
brook van gummi, ni. regenbroek
guinmieding (Bdie, Nbk) et; ...dinkies ervaren dat iemand iets heeft, krijgt, dat
['gumiduj] 1. klein voorwerp van gummi iemand geeerd wordt, e.d. Ia moe'n niet zo
imbaclig wezan, Ic moe'n eon wider ok
Daor zat eon gummieding in (Nbk)
gummiedoppe (Obk) de; -n; ...doppien wat gunnen (Dho, Db), Wij gunnen Jim
we! wat! (Bdie), iena niks gunnen (Ow),
['gAmidopi] 1. dop van gummie
gummiefront (Ste) et; -en; ..frontien Pattie mcensken gunnen eon sander glen
['gAmifront] 1. halfhemd van gummi (ni. druug brood (Pe-Dbi, Obk), 1k had him
borststuk) Do gummieboorde en at we! wat betars gund as wat biy now dot
gummiofront koJ' ofncman l.p. v. wassen, (Dfo), 1k gun et him van batte (Ld),
schertsend als men niet veei krijgt of
mar mittartied woddo et we! gee! (Ste)
wanneer men maar jets onbeduidends
gummiehaanschoe z. gummiehaanske
gummiehaanske (Dhau, Ld, Obk) Ook toestaat: Now, ie gunnen mij ok nog Os
wat (Nbk, Spa), Dat gun 1k Jo, dan weet ía
gummielsaanschoe (01-Ni) ['gAmihã:sko
ok es eon keor wat et is om flunk do griop
/...'hã:sku] - gummihandsehoen
gummiehaemer (Mun, Wol) de; -s; -tien to hebben gezegd wanneer de aangesprokene eerder hot desbetreffende felt
['g...] 1. hamer met rubberen kop
gummiejasse (spor.) - gummijas, regenjas bagatelliseerde (Nbk), makeer at !ocbt in
do ogen niet gunnen elkaar niets gunnen
gummieknuppel (spot.) - gummiknuppel
(Mun, Np, Nbk), zo ook Th3i gunt me et
gummieleerze (verspr.) - gummiiaars
gummieplaetien (Dfo, Dho, Nbk, Nw) !ocht In do ogan nict (01-Ni) 2. toestaan
Ook gummiepiatien (Sz) et; ...piaeties Mar za gundcn hour glen tied om daor
['g ... pls:tin/ ... a: ...] 1. plat stukje gummi, naor to kieken U) Hij gunde himzois glen
piaatje van gummi Ben gummieplactien rust (Nbk) 3. gunnen bij verkoop,
kuJ' argens tusson zetten om et good of to aannemen van werk dat moot worden
sluten (Nw), Mit can guinmioplaction kuJ' uitgevoerd Debouw van dathuus wiicnzc
mooi Jckke pannen weer dichte kriegcn an do !aegste scbrievergunnen (Obk), 't Is
(Dfo), AJ' daor can gummieplation tussen mar net an svie ze et gunnen (Dho), 'k ZoJ
Jeggen, dan za! dat Jekken wel over wezen him dat huus ok mar gunnen (Db), Dat
(Sz), In do katsjaba!!an zat eon plak daor
eon gummieplactian in zat, can vierkaant
bobbclticn (Nbk)
gummieplatien z. gummiepiactien

gummiepoppe (Dho, 01-NI) - gummipop
guinmiering (spot.) - gummiring Veurde
weak/lessen mos ia gummieringen bruken

(Obk), eon gummierinkian in can kraan
(Nw)
guinmieschoe (spot.) - rubberschoen

stok !aand is him niat gund daor waran
moor kopars your (Dfo), Op eon boa!goed
is him dat gund (Ld), Do verkopingisniet
deurgaon, et is niot gund, at Is inbolen
(Nbk), gunnen bij de finale verkoop (Bdie)
* 'k Gunno Jo do koffie we!, mar do tied
niat gezegd door een boer die bet druk
had, tegen zijn arbeider (Sz), Gun daJeugd
hcur vraugd(Op)

gunning (Nbk, Np, Nw) de; -s ['gAnu),
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gunt - gymnasium
5n] 1. gunning De gunning is aithuilen
uitgesteld (Np), Do gunning bebbon ze in
boraod hu//on (Nw)
gunt z. gut
guntcren zw. ww.; onoverg.; gunterde, het
gunterd ['gAnt4} 1. verlangend, begerig
uitzien naar Etpoord ston al bij et heflo
to guntoron doe do hoer d'r an kwam mit
do baover (El), Do Icoenon staon your 't
hokke to guntoren, 20 wi//en naor do stal
(Dfo), Sommigo kiondor kun zo gun Wren
om wat [ni. iets lekkers] in 't baantion to
kriogen (Obk), Do kiondorguntoren naor et
speulgood(Wol), ...naor watle/ckers (Nw),
Hij guntort naor otorstiod (Diz), Jo moo 'n
n/ct 20 staon to guntoren (Nt), Die bond
staot al eon he/c tied to guntoron of hij ok
eon stokkien kri (Mun), Die hondguntcrt
om eon kookion (Ste), Jongo voogo/tios
guntoron ok we!, dan hour io 20 wolpiopon
of zo (Ste), Ze gunterde van vor/angon
(01-NI), Zo staon a/tied to guntoren om
wat to kriogon (Pe-Dbl)

eon hazelnoot) zonder vrucht, pit (Bu)
(zelfst.:) Haozelncuten waorni/csinzit, bin
gusten (Bu)
gut Ook gun: (El) [gAt/gAnt] - gut Gut,
gut, wat eon troop was et daoro (Dfo), Gut
nog c too! (Nbk)

gutig (verspr. OS, Bu, Dho, 01-NI) Ook
guitig (Bdie, Dho, Diz, Nw, Spa, Wol) bn.,
bw.; -er, -st ['gytox/... j...] 1. guitig ? Is
con gutig koro/tion, biy hot a/tied wile (El,
Obk), ? Koro/tien hot zoe'n gutigezicbion
(Db), D'r zit con gutig koppien on (Dho,
Ma, Ld), Wat eon guti snution bet dat
kiend(Bu), 't Was eon gutig gezicbt(Dfo),
gutig (uut do ogon) kieken (Nbk, Ow), Th3i
kan d'r zo guitig biy kommon guitige

opmerkingen plaatsen, guitig doen (Spa)
guts (Nw, Obk) Ook guise (Nw) de; -en;
-ien ['gAts(a)} 1. gutsbeitel in et hoo/t
gutsen mit eon bcite/ of eon guts (Nw)
gutsbeitel (spor.) - gutsbeitel
gutse (Bu, Ste) de; -n; gutsien ['gAts(o)] 1.
flinke scheut vloeistof Th1 kroog me dan
gunterig (01-NI) bn. ['gAntpx, ...tar...] I. toch eon gutse waotcr over 'm benno (Bu,
voortdurend op de loer staan, vragend Ste) 2. z. guts
kijken om jets to krijgen Oonzo bond mag gutsen zw. ww.; onoverg.; gutste, is gutst
under t eten niot voord woddon, want dan ['gAtsI] 1. gutsen Etrogendozo, 'tgutsto
wodt hiy guntorig (01-NI)
over do gouto (Ld, Dfo), ... not do geuto
gunterpocde (Obk) de; -n; -gien (Ste), Ft Waotorgutsto van ? dak(Pe-Dbl),
[gantçpuda] 1. iemand die voortdurend de 't Waotergutst uut do locht (Bu, Dho, Np,
indruk wekt graag jets to krijgen, met Spa, Ste, Sz, Nw), Ft Waotorgutst dour do
name: kind dat voortdurend merkbaar ver- geutsticn (Dhau), PJmoo'n do haand wat in
langt naar snoop, nieuw speelgoed etc.
do boogto doon, aandors gutst et blood d'r
gunterpot (Sz) do; -ten; -tien ['gAntot] nog moor uut (Op, Wol, Db) 2. met de
1. iemand die voortdurend de indruk wekt gutsbeitel werken of hetzelfde effekt
graag jets te krijgen, met name: kind dat daarvan verkrijgen anderszins (Nw, Obk)
voortdurend merkbaar verlangt naar snoep, in et hoo/t gutsen wit eon beite/ of eon
nieuw speelgoed etc.
guts (Nw)
gup (Mun) - gup
guttegut (Bu, Diz, Nbk, Np, Sz) [gAta'gAt]
gust bn. [gAst] 1. niet bevrucht, niet - gottegot Guttogut, dat kiend gaot net
drachtig, geen melk gevend ? Foord is van your do auto /anges (Sz)
? jaor gust (Dho), 4 Hob et poord your guut (OS, spor. WS) Ook gui: (spor.) de;
drachtig koch4 mar zo is gust (Dfo), Die guten; -ion [gyt/gjt] 1. guitig iemand
koo is dit jaor gust b/oven (Bu), Die koo is (vooral van kinderen) Die k/eincjonge was
al twee koor onder do hoBo west, mar ze is
nog gust (Sz), Die koo is gust, die kan niot
ka/ikriogon (Op), Omdat die koc your et
daddo jaor gust was, verkocht do boor n
(Obk, Pe-Dbl), Do koe hot eon gust jaor
had heeft dat jaar niet gekalfd (Bu), eon
gust spannegien petriezon zonder eieren
(Np), zo gust as con picro(Ma, Np, Spa) 2.
leeg (Np) Do flesso is gust (Np) 3. (van

toch zoe'n guut, iY mosson d'r we/ ommo
lachen (Dfo), oen kloino guut (Db, Nbk,
Obk): Jo kun ? an do ogies we/zion, dat is
con kIeine guut (Obk), con guut van eon
kiond (Dhau), D'r kwam eon kicine guit
eon baby (Bdie), Zo doct a/tied erg aorig
on hour moniore, mar pas op, 't is eon /ievc
gait, boor in wezen is 't geen Iieverdje (Sz)

gymnasium - gymnasium
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h - h, nI. als letter, medekiinker, ais aan- ha IJ - afkorting van hektare
duiding van cen woordreeks e.d. die met haacht z. hacbt
een h begint, aanduiding van Zuid-Holland Haags (spor.) bn. [ha:xs] 1. van, nit Den
op oude nummerborden
Haag Haagse hopjes (Nbk) 2. van de HaH.A. - afkorting van Heilig Aovendmaol genaars Haagse blat (spor.), ook: bep.
gerecht (spor.)
h.a.v.o. Ook H.A.V.O. - h.a.v.o.
h.b.o. Ook H.B.O. - afkorting van hoger haai de; -en [ha:j] 1. bep. vis: haai fit Lc
beroepsonderwies, h.buo. - eriemand die dat naor do haaien (Nbk)
haaibaai Ook haaiebaai (Bu, Man, Ma,
type onderwijs volgt (1)
h.b.s. Ook H.B.S. - afkorting van hogere- Mun, Nbk, Nt, Nw, 01-Ni, Ste) ['ha:jba:j/
ha:jo...] - haaibaai, heibei, ook van listige,
burgers oboe]a
uitgekookte of handige vrouwspersoon Et
h.b.s.-er (Nbk, Ow) - h.b.s.-er
bin van die haaibaaigies ondeugende
h.b.s.-jonge - h.b.s.-jongen
h.b.s.-maegien - h.b.s.-meisje
kinderen (Nw)
h.e.a.o. - afkorting van hager ekenomisch haaiebaai z. haaibaai
haaievinnesoep (spor.) ['ha:jaftnosup] en administratief onderwies
H.K.H. - afkorting van Hour Keuninklike haaievinnesoep
haaj z. haj
Hooghied Hare Koninklijke Hoogheid
h.l.s. - afkorting van hogere Jaandbouw- haak z. haoke
haaknaalde z. haoknaalde
schoeie
H.M. - afkorting van Hour Majesteit Hare haaks z. haoks
haal z had
Majesteit
h.n.o. - afkorting van huushoold- en nij- haals z. ha/s
haalsbaand z. ha/sbaand
verhiedsonderwies (Nbk)
haalsbore z. ha/sbore
H.O. - afkorting van Roger Onderwies
haalsketten z. ba/sketten
H.S. - afkorting van Heihje Schrift
H.T.S. - afkorting van hogere techniscbe haalsslot z halsslot
schoele
haam z. ham
ha I tw. [ha, ha:] - ha Ha, daor hcj' him haand Ook hand (WH) de; hanen, hannen
ok (Nw), Ha, we kriegen vandemiddag (WH); haantien [ha:ntlhant...] 1. hand
brune bonen mit spek (Obk), Ha, do regen (liehaamsdeel) Ze stan mit et friction Lo do
is over, now gao ikgauwnaor baton (Sz), haand your do k/asse (Nbk), Ze bul eon
Ha, ha, now begnep ikjow (Bdie), Ha, ha, oo/de Iota in do hanen (Nbk), Ze gal do
daorhe'kjemooi veur de gek (Diz), Ha, grootte mit do hane an (1), Aj' smerige
ha, ]aot mij niet lac/ion (Op)

hanen hebben moej'ze eerst even wasken
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haand - haand
(Nbk), Et schout me uut do hanoi, het
glipto uit m'n handen (Nbk), Ze zatten In
do tram war sill/ogles naost mekoor, baand
in baand (vo), (over het haren van een
zeis:) Et vargde con peer goole 0gev Ofl
con vaastc haand eon hand die niet trill,
bewoegt (vo), 1k hobbe de ban en even dour
etgrushao/d ik heb m'n handen even over

en door het gras gestreken, nl. om het
orgste vuil eraf to krijgen (Np), Dat good
[hier: die jeugdige personen] wil tegensworli glen smorXge haney moor hobbon wil
geen work doen waarbij ze hun handen
moeten gebruiken zodat die vuil zouden
kunnen worden (b), Hij woJ zion hanoi, d'r
niot om smcr% macken hiJ wilde zich er
niet moe bemoeien omdat hij or problemen
mee zou kunnen krijgen (Dfo), Zijbobben
zols nog noolt blaoren in do ban on had (b),
Bij eon haandwassion dan was ic et even
mit do baand wit (Nw), lone do haand
geven nl. ter verwelkoming of als afschoid,

ook bij het aanbieden van z t n
verontschuldigingen of bij het willen
vergeten van eon flinke ruzie, ...schudden
id. (1), zo ook mokore do baand geven:
Goof me/caere do baand mar, dan praoten
we d'r niet n,eer over (Dho) en Do baand
d'r opt hot is vergeven, we zullen het maar

vergeten, ook: aldus afgesproken, ik beloof
het (Bu, Db, NO: Mien haand d'r op, ik
bc/oofotjow (flu), do baand d'r op geven

hot beloven, hot met iemand serious
afspreken (Dhau, Sz): I/c goofJo do haand
d'r op (Sz), do haand argons op (woten to)
/eggen (Nbk), Zo kun mokoor dc haand
geven nI.: want ze zijn eonder, ze hebben

dozelfdo eigenschappon, ze hebben
dezolfde dingon gedaan (Nbk), Kroog Jo
glen baand van P.? gaf P. Jo geen hand?,
(mit) do haand op et batto (Nbk), (mit) do
haand over et hatte stricken (Nbk, Sz): Hi7
badde glen cent moor, dat doe hek do
haand mar over ci hatto sire/con (Sz), do
haand opholon do hand ophouden, vragen

om stoun bij do sociale dienst, bij do armvoogd enz.: 1k bin 't niet gowoon om do
baand op to ho/on (Ste), Die inossen a/tied
do baand opholen om dour do tied to
kommon! (Obk), Ft van do govende haand
hebben moeten zich slechts kunnen be-

druipen door geld van anderen te krijgen
(vo), do haven vol hebben niet nog meer in

zn handen kunnen hebben, do hanoi, d'r an
vol bebbon (verspr.), ook do banen d'r vol
an bebben (Nbk), haney vol wark (verspr.),
(met) mit loge haven (an)kommon,
votgaon e.d., Do lone baand wast do
aandore als men met iemand samenworkt

levort dat voordeol op (Bdie, Ste), ook
gevolgd door ...zo wo'n ze boide schono id.
(Pe-Dbl), do laesto baand d'r an loggon
(spot.), do baand op Fe pong bolen geen
gold ergons voor geven (b), Die is kwistig
mit do baand geeft veol gold uit (Dho), do
haand dFr nict vent ommodrijen, Hi3i wil
de haand d'r niot vent ommedrijon hot is
rn do moeite niet waard (Dho, Ste), do
haven argens your op mekoer kriegen
(Nbk), dc haand d'ran ho/on do hand oraan
houden: Zo moe'n do baand d'r an ho/en
dat do kiondor op Fe tied thuuskommcn

(Obk), ook: schoon houdon, verzorgen (Bu,
Obk, Op, Ste): Ft buns daor wodtgcrogeld
de haand an hu//on (Obk), 't Ondorboold
van ci buus mooj' do haand an ho/en, io
mooFn et niet vorsloeren laoten (Ste),
Kousen stoppon daor moof do haand an
ho/en, iomoo'n ze bijholen(Sto), Af con
knappe tuun hebben wi/len, moojF do
baand dFr an holen (Op), Die hoolt do
haand d'r ok niet an, die ]at a/los
vorweer/ozon (Bu), do vrio haand kriegon

de ruirnto krijgen om naar oigon invulling,
goeddunken te handolen (Nbk), zo ook do
vrijo haand /aoton (Nbk), do banen vn
hebben geen boperkingon opgolegd
gokregon hebben, tijd hebben om iets to
doon naar eigen kouze, ...kriegen, argons
do haand mit /Ichton (Np, Op, Ow), It
Kiond leup mooi mit hour belt an do haand

(Nbk), mit eon kiond an do haand ]open,
mit de Hots..., Die hot ok wat an Ft ha antion
hooft verkering (Np), do palm van do
baand (Nbk), do rogge van do haand
(Nbk), mit More haney, ook fig.: met hard

worken, vooral op oigen initiatief, zonder
veel hulp van anderen en wel tot sukses
leidend (Nbk): 1k bebbc ci zols a//ogere
mit do Note haven opbouwd (Nbk), Ft is
gion lone om mit bloto haven an to pa/c/con

't is iemand die van zich af woet to bijten,
eon persoon die snel dwarsligt (Np), A//es
war haven on vooten hot, is vandaege op 'o

bouw to vionen iedereen die maar even kan
(Mun), Aj'zomcitiods an 'thuushommelon
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binnon, dan komt Jo alles es weer evonpies
dour do bane,, hou je alles even vast en je
bekijkt het even (Obk), AJ' kiondor eon
vingor go von, nomon zo do hiolo baand
(Nbk), .griopon zo mition do hide hand
(1), 'k Hob mar ion peer bane,, ik kan niet
alles tegelijk doen (Nbk), 1k bob zols ok
flog hanon an et lion ik kan het zeif wel
af, je hoeft me niet te helpen (Nbk), Daor
staon him do batten niot naor (Nbk),
Vourdat et naor do drokkor gaot, gaot or
eorst flog eon koor dour zion hanen (Nbk),
Dat book is al dour hie] wat hanon gaon is
veel gelezen, bekeken (Nbk), gien baand
your (do) ogon zion kunnen, op batten on
vooton kro op en, ban on to kot kommon
(Nbk), 't mit boido hanon annomon jets
graag aannemen, aksepteren (Nbk), ...anpa/c/con Id. (Nw), do hanonJokkon me ik
zou maar al te graag hardhandig optreden
(Nbk, 1), do hazion vo/on vouwen, d.i. gaan
bidden (Nbk, b), ione do haand bovon et
bould ho/on beschermend optreden t.av.
een bep. persoon (Nbk, Nw), to baand
staon iemand met een klein karweitje
helpen (Ste): 'kStaohiorin do koldor on ik
bob do hanon vol, tiJ' me oven to haand
staon? (Ste), gien haand (your lone) outstikken op geen enkele manier helpen
(Nbk), ook: werk verriehten: Too Jo, to kun
ok we] es eon haand uutstikken (Obk), Stik
Jo hanon ok mares uut! doe maar jets, help
maar (Nbk), Th3 vorrokt at om eon hand
uut to stikken (Np), d'r gien hand your
uutstikken er niets voor doen, zich er
absoluut niet voor inzetten (Nbk), dehanen
uut do mou won stikken, eon slop haantion
govon op slappe wijze iemands hand
drukken (Nbk), Et wil him (wol) van do
hanon hij weet van opsehieten met zn
werk (Np), waartegenover Die wil et wark
okniet van do ban on hij/zij schiet met haar
werk niet op (Ste), Die komt niet yule out
do ban on hij doet niet veel, hij werkt niet
veel (Nbk, Ste), ...van do hanon id. (Ste),
Die zitton do hanon vaasto an et lie! Id.
(Dho, Ste), do haand oven !ichten even jets
voor een ander doen, met een kleinigheid
helpen (Ste), Dan wodt do haand we] es
Iicht, dan kan et soms toe/i we] dan wordt
er wel eens een uitzondering gemaakt
(Nbk), do ban on (niot) thuusholon (kunnen)
zich (niet) kunnen bedwingen om te slaan,

ook van onzedelijk betasten, zich In
lichamelijke zin opdringen bij vrouwen of
anderszjns ongeoorloofd aan jets komen:
Pastorop, do Jianon tbuusboJon! (Diz),
Hatton thuus ioJe! handen thuis, jij (Nbk),
Jo batten branon (lett.), do baand argens in
(had) hobbon positief zowel als negatiefl:
Daor hot hij do haand in bad, dat die boido
weer bij mokoor kommon binnon (Nbk),
Die hot ot om haven had id. (Dhau), d'r
eon haantion van bobbon (Nbk), de haand
an Joozoif s/aon (Np, 01-NI, Bdie), ook:
urineren (Np), Bij die boor baddon zo
vroogor OOfl zunigo haand mit et eten
waren ze niet bep. royaal alsje meeat (Sz),
zo ook Jo staon gauw bekend aj' altiod mit
do zunigo baand go von (Db), Do
waorzegstors gongon Jo vroegor do haand
lozon de toekomst voorspellen n.a.v. het
lijnenspel van je hand (Nbk), batten to kot
kommen (Nbk), 't Bin twio hanon on iono
book id (Nbk, Ste), op hanon on vooton,
(tegen iemand die geen aanstalten maakt
om aan het werk te gaan, of lui is:) Hob io
Jow hanon do zalighiod bo/oofd? (Nbk),
eon mooio baand van schriovon een mooi
handschrift (verspr.), oon poor gooie hanon
an 't !iofbebbon goed en v!ot !ichamelijke
arbeid kunnen verrjchten, met name van
huishoudelijk werk (Db, Nbk): Jo kun
praoton zof' wi/Ion, mar Jo schoondocbtor
hot oon poor gooie banon an 't ho! (Db),
Die hot gooldon bane,, er is werkelijk niets
dat hij/zij niet kan met zijnlhaar handen
(Np), do haand (togen ieno) opstikkon
omboog steken, n!. ter begroeting, Now,
daor icon hij Zion boide batten bij die/itokniepon daar had hij gewe!dig geluk mee,
hij had alle reden erg dankbaar te zijn
(Db), iono do haand bovon et hould ho/on
(verspr.), Jo mit haand on taand vorzotton
(Dho, El, Nw, Ow), do haand d'r (niot)
your in ? vuur stikken durvon er niet bep.
zeker van zijn dat bet In orde komt, dat
jets juist Is (verspr.), Et is mar oon haand
waotor het is maar een kleinigheid (Ste),
ook van een zeer lichtgebouwd iemand
(Ste), d'r eon haantion van bobbon
(verspr.): Th31 her d'r eon haantion van om
d'r your wog to dn7on (Obk), (iono) eon
haantion ho/pen (Spa, Nbk), van do haand
in do taand Joven (Pe-Db!), Jo kun gien
iezer mit hanon brekon (Nbk), haand over
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haand toen omen verergeren (Db), Jo hanen
in onscbuld wasken (Nw, Nbk), doen wat
Jo haand to doen vint doen wat zich aandient orn uitgevoerd to warden (Ow), Die
hot do hanen Jos an do huud zitten hij
begint snel to slaan (Nbk, Nw), gien haand
your (do) ogen zion (kunnon) door
duisternis enz. niets kunnen zien, Gods
haand (1), van hogor haand (1), hanen
omhogcns hands up (1), wat aachtor do
haand hebben, .. .bo/cn, an do haand van
zion oordiol, an do haand doen, War is d'r
an do haand? wat is or gaande (Nbk), wat
an do haand hebben verkering hebben
(Np), Die zit or war/c an do hanon vaaste
hij krijgt z'n werk erg moeilijk klaar, hij
kan niet opschieten (Np), Die b/i/I et war/c
an do hanen bangon Id. (Np), Et wark
bangt me an do hanen vaaste, at wi/ niot
opschieton (Nbk), zo ook De hanen zitton
me vaaste an ci lief(Dho, Obk), ook: van
ontsteltenis ben 1k tot niets in staat, zou 1k
niet weten wat to doen (Bu, Dho), Die
oolde knapperd har oonzo maegd Jaost bij
do haand (b), (die/ito) bij do haand hebben
(direkt) binnen zijn bereik hebben, vooral
van voorwerpen, met name van schriftelijke stukken, boeken, oak wel van personen: Dat hiem zit nog we] eon huusstoo
in your eon arboider, dan hebben ze die
mooi kot bi5 do haand, zoas mit toe/calvorio on zo (Ow), Dat hebben we nog
nooit bij do haand had meegemaakt, ervaren, gedaan ( Diz), Jo in do banen
wrie von, in do hanen kiappon, ot rocbt in
oigon hanon nomon (Nbk), iono wat in (do)
hanen spoulon (Nbk), ieno wat in do haand
drok/con iemand lets in z'n hand stoppen
(Nbk), good in do haand J;gon,
makko/i/c.., in hanen goven, in (do) hanon
kriegon: Dat ho'k goschikt in do hanen
krogen daar ben 1k goedkoop aangekomen
(Spa), A 'k him in do hanen kriego... als ik
hem to pakken krijg (Nbk), ot (20/5) in do
haand hebben, zo oak Wiy hebben oons
/even ommos niet zols in hanen (Ow), do
be/c in boido hanen hebben (altijd) een
grate mond hebben (Np), in do haand
ho/en: Zo mosson et waoteipoiJ in do haand
ho/on (1), oak et vcrbruuk wat in do ban on
ho/en Id. (vo), at (niot) in do haandhobben
er (on)voldoende grccp op hebben, bet
(niet) in de hand houden, at in do haand

war/con (spar.), Die bet et niot in do haand
krijgt hot niet voor elkaar, heeft or geen
slag van (Nw), haand in haand, Hi5 weest
op et verkoorde mit do statuton in do haand
(Nbk), in verkoorde hanen (torochto)
kommon, . ..raoken, .. va/en (Nbk), in iono
Zion hanen va/en (Nbk), in goeio hanen
wozon, in ban on wozen van, in vremde hanon kommon in bezit van anderen dan do
elgen familie, oak: in bezit van mensen
anders dan uit de buurt, in aandero hanen
kommon (verspr.), It Is in ione haand, 't Is
in hanen van do pe/isio (Nbk), Do /oiding
is in hanen van do veurgitter (Nbk), ...in
gocie hanon (Nbk), 'theft in hanen nomen
do biding nemen, zich als sturendo
persoan gedragen (Nbk), vandaar ook 't
heft in hanen kriegon (Nbk), ...ho/en
(Nbk), in do ha- non spijien in do handen
spugen vlak voordat men eon zwaar karwei
aanvat (Nbk), wat in do haand war/con,
haand in haand (Nbk), mit do haand vaak
i.Lt. machinaal: Die toe mos T hielemaol
nut do haand me/ken (vo), mit do hanen
do kost vordienon, mit beido hanen wat angricpon met name van eon voorstel, goboden mogelijkheid, mit do hanen in do
buse staon, (van fietsen, sturen) mit /0550
hanen, mit boido hanen vaastoho/on, wit
do hanen over mekoer niets doend, niets
aanpakkend: Dus ie wollon mar waachten
mit do hanen over mokeer? (vo), mit do
vne haand met de hand die men nag vrij
heeft, nag niet gebruikt, zo oak: Do smid
wol do zwatte [n]. hot paard] in do noodstal doom mar H. doe/it dat hij him zo uut
do vne haand we] boslaon kon (vo), mit
do hanon hi et haor zitton: Daor zatten we
vies mit do hanen hi at haor (Ste, et mit
do waarmo haand ovorbrongon hot direkt
doarvortellen (Spa), et naor zion hand
zotton eon situatie naar z'n hand zetten
(Nbk), iono naor Zion haand zotten (Op),
wat ow hanen hebben, oak wat om do
hanen hebben (Nbk), ni/cs om ban on
hebben, Hi5 her niot yule geld om hanen
heeft slechts weinig geld tat z'n
beschikking, heeft weinig financiële ruimte
(Nbk, Ste), onder do hanen uut kommon
ontglippen ( I), wat ondor hanen hebben
(Nbk), ieno ondor hanen nomon, iono opJo
haandkriogon goedgunstig gestemd krijgen
t.a.v. jezeif (Nbk), ieno op 'e hanen tie/con,
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haand- en spandiensten - haandbrette
... staon to kiokon,
- - .zitten to kiokon haand/Mit vorstaand/Mit vormaek/Dlo is
Nbk), Hi/ is zwaor op 'o baand zwaar- rae/c volksrijmpje waarbij degene die het
moedig (Nbk, Np, Nw, Ste), lone op haven opzegt eerst een hand geeft en vervolgens
dregen (spor.), Et wark Jopt me over do de ander tegen het gezicht probeert te siaan
baand ik heb teveel werk (Dmi), out do (Np, Nbk), Goofmij war in mien krommo
baandlopon (laoton), wat out haven geven, haandlMlon vador zit in Engolaand/Mien
D'r kornt him niks out de haven (Nbk), mooder zit to spinnon/En die kan do kost
lone et wark out haven vernon (Nbk), ... uut niet winnen ( Sz)
do haven vernon (1), ... your do banen weg- haand- en spandiensten (verspr.) Uok
vernon ni. zodat de ander het niet meer haand- en spaandiensten (Dho) [.../...
hoeft te doen (Np), uut do haand oton nit 'spà:n...] - hand- en spandiensten: divers

iemands hand eten door dieren, ook gezegd werk dat de opdrachtgever zeif liever niet
van voedsel tot zich nemen dat men in z'n verricht
hand houdt, het laatste ook gezegd als out haand-an (Bu) de; -non; -negien
do hand weg eton (Nbk), do haven uut do ['ha:ntan] 1. iemand die overal aanzit,
mouwon stikken, do baand in eigen boo- vaak: zodat dat valt of er anderszins jets
zem stikken (Nbk), do haand /n eon aandor misgaat
Zion boezem stikken zich met andermans haandappel Uok handappel (Spa) zaken bemoeien (Diz), out do baand vor- handappel
kopen (verspr.), uut do haand token en haandarbeider (spor.) - handarbeider
(spor.), 't uut do oersto haand hebben jets baandbal - bep. spel: handbal
van eon direkt betrokkene to weten zijn haandballe (Np) do; -n; -gien 1. bal van
gekomen (Nbk, Spa, 1), Do koopwoor gong do hand
vlot van do baand (Nbk), Zo hobbon et van haandballen (spor.) - handballen
do haand daon verkocht (Np, Up, Ow, haandballer (spor.) ['hã:ndbalrl - handNbk), Dat wark Is van zion baand hij heeft bailer
hot gemaakt (bijv een tekening, een haandbalveld (1) - handbalveld
verhaal) (Nbk, I), Et wil him met van do haandbalverieninge (Nbk) - handbalverbaand hij krijgt zn werk erg moeilijk eniging
klaar, hij kan niet opsehieten (Np), your do haandbediening (Nbk) - handbediening
haand Jlggon vanzelfsprekend zijn, Jo haandbegage (1) - handbagage
haand ovorspoulon teveel wagen, proberen haandbereik (Nbk, 1) - handbereik binnon
to verwezenlijken terwiji men het toch baandboroik, onder..., baton...
niet waar kan maken (Nbk), (ter aan- baandbeweging (spor.) - handbeweging
moediging bij het uitblazen van een kaarsje haandbiebel (I) - handbijbel
e.d.:) Do haand your 'tgat holon! (s: Op), haandbiebeltheek (1) - handbibliotheek
(gezegd vooral wanneer iemand jets vindt haandbiele (Nbk, Ow) - handbijl
dat zoek was geraakt:) Niot zuken, et vaalt haandboek (1) - handbook
Jo vanzoJs weer In haven (s: Op), haven as haandboom (Ste) de; ...bomen Ph...] 1.
kolosehoppen grote, grove handen (Np) 2. ploegboom van een stol(t)ploog (die men
handtekening, in do haand zotton (Ma, nI. met één hand vasthield, met de andere
Nbk, Np, up, Ste), do baand d'r ondor hand mende men het paard)
zotton (Op), 1k bob mien haand d'r your haandbred z. haandbrette
zet (Ma), Jo moo'n do hand zotten your haandbree(d) z. haandbrette
eon schuldbowies, mar ok your acre dlngen haandbreette z. haandbrette
vanzels (Ste) 3. keuze ten gunste van lone haandbrette Uok haandbred (Nbk),
op Jo hand bobber, (spor.), ...kriogen haandbreed (Pe- Dbl), haandbreeite (Wol,
(spor.), an do botorendo baand wozon Spa, Sz, k: Ste), haandbree (Ma, Ow,
(spor.) * Jo lain glen iozor mit haven Spa), haandbrie(d) (Nbk) ['hà:ndbret(a)
broken (Nbk), Doter lone voogol In do / ... bri:t(o)/ ... ] - handbreedte As otspek van
band as tieno In do Joe/it, Doter lone
doevo... Id. (Ow), Mir do hood in do haand,
kom io dour et gaanse /aand, Goof me eon

et varkon eon baandbroo dik was, dan haj'
oon good varkon slacbt (Ow), eon haandbrette spok (Np), 't Schilt glen haandbrette!
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haandbrie(d) - haandelskorrespondeensie
(Nbk), "k Moot d'r nog ten haandbred an
breien (Nbk), con haandbree grös (Ma),
een haandbric spek (Nbk)
haandbrie(d) z. baandbrotto
haanddoek (ZW. El, Diz, Nbk, Np, Ste,
Wal) Oak handdoek (verspr.) do; -en;
-ion 1. handdoek; om zich mee af te
drag en
haanddoekehaokien (Nbk) - handdoekhaakje
haanddoekerek(kien) (spar.) - handdaekenrek(j e)
haanddrok (spar.) de; -ken; -kien [...o...]
1. handdruk: bij begroeting, afscheid, bij
verontschuldiging of belafte can gooldon
haanddrok een gouden handdruk (1)
-haande Oak -hande (WH, elders spar.)
[ha(:)ndo] - -hande, in alderbaande e.d.
haandel Oak handel (Spa, elders spar.)
de; -5; -tien [ha:ndj/...a...] 1. het kopen en
verkapen, voaral: als onderneming, am
winst te maken in do haandel gaon,
wezen Nbk), D'r zit gion haandel in
weinig lust tot handeldrijven (Nbk), waartegenaver D'rzit wol haandel in! (Nw), D'r
was niot yule haandel er werd weinig handel gedreven, 'k Hob haandel daon 1k heb
jets gekacht (vaak taevallig doordat men
iets geschikts zag, doordat lemand jets
aanbaad), cerhkc haandel, haandel dr/even
(oak aaneen), can lcvendjo haandel
(spot.) 2. handelsverkeer wat in dobaandcl
brongen, (nicE) in do haandel wezen ni. van
boeken, platen e.d. 3. handelswaar (spot.)
Now, wat your haandel boj' daor in die

koffor(Nbk) 4. in do b/ole haandel de hele
boel, de hele zaai
haandelber (verspr. WS, spar. OS) Oak
handelbaar (spar.), handeTher (verspr.
OS, spar. WS) Vaor -bar, -baar z. -her
bn. 1. graag handel willende drijven, altied
jets te koap hebbend Die scbaopobocr was
gelokkig handelbar, doe we con peer
laompics kopen wollon (Db), HJJ is altied
handelbaar heeft altijd lust am handel te

drijven, lets te verhandelen (Spa) 2. geed
door averleg jets willende daen, gaed willende luisteren MIt hem kuj' we] wat
ovorloggen, hij is we] handelbaar (Spa),
Dat kiend is nicE haandelbor, ic kim d'r
Zion kaant mit uut (Np), (gezegd van een
paard:) Die is good haandelbor 3. handig,
gaed hanteerbaar in het gebruik (Wal) Dat

gerecdscbap is verrckt handelbaar (Wa 1)
haandeldrieven (verspr.) - handeldrijven
haandelen Oak handelen (WH, elders
spat.) zw. ww.; anaverg.; haandelde, het
haandeld [...d117} 1. handeldrijven Th3
haan dolt in twiodebaans auto's Nbk), mit
vee haandelen (Bdie), Th7 baandelde en
kwaanselde aided an hij was vaortdurend
handel aan het drijven, met winst zawel als
met verlies (Nbk), Jo kun betor mit him
waandolen as baandeien hij is niet te
vertrauwen inzake handel (Dfa) 2. te werk
gaan (1, b) Wiy haandelon om do baovcrklap togon betor weten in (b), verkeerd
baandolen (1), haandelond optreden (1) 3.

elkaar een hand geven, voaral bij begreeting of afscheid (Bu, Dhau, El, Nbk,
Nt) Now nog oven haandolen (Nbk), We
hobben mekoor aJ zo lange niet zien, we
mougon eerst wel even baandolen (El)

haandeler Oak handeler (WH) de; -s
[ ... djor] 1. handeldrijvend lemand, kaapman
haandelgeest z. haandolsgcost
flaandelingen - Handelingen (nit de bijbel)
haandelsagent (spat.) Oak handelsagent
(spar.) - handelsagent
haandelsakkoord (I) - handelsakkaard
haandelsauvendschoele (spar.) - handelsavondschaal
haandelsbaank (I) - handelsbank
haandelsbelaans (1) - handeisbalans
haandelsbetrekkings (I) - handeisbetrekkingen
haandclsbeurs (1) - handelsbeurs
haandelsblad (spar.) - handelsblad, vaarnamelijk in Amsterdams haandelsblad
haandelshloed (Nbk) et 1. lust, aangebaron aard, gesehiktheid am handel te
drijven, handelsgeest Daor zit gion baandelsb/ood in (Nbk)
haandelseentrum (1) - handelscentrum
haandelsdillegaosie (1) - handelsdelegatie
haandelsedisie (I) ['h......disi] - handelseditie
haandelsgeest Oak handeisgeest (Spa,
elders spar), haandelgeest (Nw, Op) handelsgeest
haandelskantoor (I) - handelskantaor
haandelskaptaol (1) - handelskapitaal
haandelskorrespondeensie (1) - handelskarrespandentie

haandelskringcn - haandgrecp
haandelskringen (1) - handelskringen
haandelskrisis (I) - handelskrisis

haandelslu(den) z. haandelsman
haandelsman (Nbk) Oak haandelslu(den)
(my.) de; -nen, -lu(den); -negien ['h...] 1.
man die graag handeldrijft (meestal beroepsmatig)
haandelsmaotschoppi'je (1) - handelsmaatschappij
haandelsmark (I) - handelsmerk
haandclsmissie (1) - handelsmissie
haandelsnaeme (spar.) - handelsnaam
haandelsonderneming (I)- handelsanderfleming
haandelsoorlog (1) - handelsaorlag
baandelsopleiding (1) - handelsopleiding
haandelsoverienkomst (1) - handelsavereenkomst
haandelsregister (spar.) - handeisregister
haandelsreize (spar.) - handeisreis
haandelsreiziger (1) - handeisreiziger
haandclsrekenen (1) - handelsrekenen
haandelsrelaosie (1) - handeisrelatie
haandelsroute (I) - handelsroute
haandelsschuttien (Np) et; ...sehutties
['h ... sk ... ] 1. houten schot in een stal dat
twee naast elkaar staande koeien seheidt
van het valgende paar
haandclsvak (1) - handelsvak: yak van de
handel
haandelsvcrdrag (1) - handelsverdrag
haandelsverieninge - handelsvereniging
haandelsverkeer (1) - handelsverkeer
haandelsvertegenwoordiger (I) - handelsvertegenwoardiger
haandelsvertegenwoordiging (1) - handelsvertegenwoordiging
haandelsveurraod (1) - handelsvaorraad
haandelsvloot (1) - handelsvlaat
haandelsweer (spor.) - handelswaar
haandelsweerde (1) - handelswaarde
haandelswieze z. haandelwieze
haandelwieze (Bdie, Op en verspt oast.)
Oakhaandelswieze (verspr.),handelwieze
(Spa, elders spar.) de; -n [h ... ] 1. manier
van daen Dat is glen haandelwieze! die
manier van doen is valstrekt anakseptabel (Nbk)
haandeunster (Ste) de, et; -5; -tien
['hâ:ntX:stç] 1. weeginstrument met veer
en onderaan een haak waaraan dat wat
gewogen wardt, komt te hangen: nL melk,
vodden, kanijnen e-d.; op een Iangwerpige

wijzerplaat van kaper, reoht baven de
haak, leest men het gewieht a!
haandfermaot (1) - handfarmaat
haandfrees (Nbk) - handfrees
haandgauren (Mun, Nw) - handgaren:
naaigaren voor handgebruik ketoenen
baandgaoren (Nw)
haandgeld Ook handgeld (WH) et ['h... 1.
vaor de zekerheid vooruitbetaald bedrag,
nl. bij een afgesloten koap of bij een
avereenkamst am een bep. karwei te
verriehten (verspr.) Hiy wol dat kiussien
we] opkn app en, mar hi moest cent
haandgeld hebben (El, Wal), 'k Hob al
handel mit die kerel daon, mar 1k heb
bandgcld, dus as bi5 miy stikken laot heir
toch wat (Sz), AJ' wat verkopen, moej'zien
daj' wat haandgeld kriegen (Dhau),
haandgeldgeven, haandgeld bedingen (Nt)
2. premie, eerste uitbetaling aan iemand
die een dienstverband aangaat, zodat men
zich niet meer temg kan trekken (Ma, Obk,
Op, 01-NI) Jene die him verkocht as
soldaot kreeg ccii haandgeld (Obk), As
soldaoten argens veur tekenden, kregen ze
haandgeld (01-NI), Dc knechten kregen
vroeger haandgeld as ze beur besteedden
bij ecu boar (Ma) 3. kleingeld, geld net
genaeg am zich even mee te redden (Nbk,
Nw, Ste) Doe me mar wat haandgeld mit
(Ste) 4. klein bedrag dat een kaopman
heeft am mee te beginnen (Db) As
koopman moef' we] wat haandgeld bebben
(Db) 5. kantant geld (Sz) 6. het geld dat
men bij een kaap teveel betaalt en waarvan
men zegt het niet terug te haeven hebben
(Dfa)
haandgemeen z. baandgemien
haandgemien (Obk) Oak haandgemeen
(Spa) et ['h...] 1. vechtpartij
haandgranaat Oak Iiaandgrenaot (1) de;
...granaten; ...granatien [ ... .h ... xronD:t] 1.
handgranaat
haandgreep (Nbk, Obk, Sz, va) de;
...grepen; ...grepien ['h...] 1. handgreep aan
kruiwagen (Nbk, Obk) en plaeg, met name
de steliploeg (Obk) 2. de wijze waarap
men de spenen vasthaudt bij het handmatig
melken (va) 1k zie we] daf' de gocic
haandgreep hebben (va) 3. bep. plaatsing
van de vingers op de snaren van een gitaar
am tat een gaed akkaard to kamen (Nbk)
4. in: mit minder haandgrepen tockwznen
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haandgrenaot - haandtanteern
met minder werkzaamheden kunnen
volstaan (Sz)
haandgrcnaot z. baandgranaat
haandhaormesienegien (Dfo) et; ...mesionegies ['hã:nt...] 1. met de hand bediende
haarknipmachine, tondeuso Vroeger mossen wij zels de kiender et baor oflcniopen,
mit do sebere, mar ok we] mit can
haandhaormesiencgien (Dfo)
haandhavcn (1) Ook handhaven (Nbk) -

handhaven
-haandig Ook -handig (spor.) - -handig,
in bijv. Jinksbaandig, eigenhaandij

haandig (verspr.) Ook handig (WH, elders
verspr.) bn., bw.; -or, -st ['ha:ndox Phan... ]
1. good en vlot met de handen jets
verrjchtond, vaardig Dat is ccv handig
jonk, die kay d'r wcidcw- koinmen die kan
haar work wel af krijgen (Obk), S. is zo
ban dig mitnijen (Db), Hijkan &rbaandig
mit vot or vlot mee overwog, or vlot
doorkomen (Mun), 1h7 wodde d'r a] zo
band% in as wat (Spa), Dat bej' handig
daon (Wol), Hi5kan baan dig meiken (Ow)
2. (bn.) gemakkelijk en doeltroffend in hot
gebruik Kick, dam- bcj' eon handig ecrappelschelmcssien to scbcllen (Diz) 3. good

en vlot in het organiseren, beroiken van
jots, behendig in eon gesprek, bij eon
transaktio Die vent pakt bet baandig an

(Nt), flat bet hiy handig even veurmekaar
kregcn (Spa), flat bet Jiij haandig Mkt
(Op), Daor bet hij 'm haandig van ofmaekt
(El), 't Gaot 'm haandig of(Nbk, Ste), It Is
con haandige kere], hi is zo vlot in It
ankommen hij maakt een vlotto, dyna-

misohe indruk (Np) 4. (bw.) vlot, snel (en
gomakkelijk) (Diz, El, Ma, Np) HiJ was d'r
handig bi (Ma), 1k badde die kercl ban dig
do deure nut (El), Ze kon haandig deur t
wark kommen (Diz)
haandigen Ook handigen (Spa, elders
spor.), Iiannigen (Obk) zw ww.; onoverg.; haandigdo, hot haandigd ['hã:n
dog/'han.....hanag] 1. (van lichamelijk
work) geschikt, passend zijn om to vorrichten Dat wark baandigt mij met gaat
mij njet gomakkelijk af (Nbk), 't Haandigt
n good hij is handig in het verrichton van
zijn work, zijn klus (Nbk)
haandighied (verspr.) Ook handigheid
(Spa, Sz, elders verspr.) Voor -heid z.
-hied do; ...hedon 1. handigheid, bodre-

vonheid, iets dat men snel en vlot kan doen
Dat is mar even een baandijhied (Nbk),
Och, doe dat even veur mi)
handigbeitien ( Sz)

't

is mar eon

haandkaarn (verspr. OS, ZW, Bu, Dho,
Nw) Ook haandkarn (spor. OS, Ws benoorden de Lende), handkarn (Spa) do;
-s; -then ['h...] 1. handkarn
haandkamera (I) - handkamera
haandkappe (Diz, Obk) do; -n; ...kappien
1. handkap, mof aan hot stuur van een
fiets
haandkarn z. haandkaarn
haandkarre - handkar
haandketel do; -5; -tien ['h...} 1. wasketel
(vrij grote kotel met hengse!) 2. waterkete!,
fluitketel (Bu)
haandklap do; -pen; -pien {'h...] 1. handslag met de rechtorhand in die van eon
ander: ter bokrachtiging van eon overeenkomst
haandkoffer (spor.) - handkoffer
haandkullievater (Db, Nbk) Ook haandkullievator (Db, Nbk), haandkultievator
(verspr.), do; -s; -tien ['hã:ntkiUiva:tor,
...tç/ ...tor/...lti..] I. cultivator in de vorm
van eon harkje met drie of vijf tanden
(met woorhaakvormige punten aan elk),
voornamelijk als tuingereedsehap gebruikt
haandkullievator z. haandkullievator
haandkultievator z. haandkullievator
haandlangen (Db, Dhau, Ld, Obk, Op)
onbep. w. ['h...tla:] 1. iemand holpon, in
hot bijzonder bij hot beroepswerk van eon
ander Die jonge is Jack maans genoeg om
wat to haandlangen (Obk), Die jonge kan
mij mooi wat haandlangen (Op, Dhau)

haandlanger Ook handianger (Spa) do;
-s: -tien [ ... laç, _or] 1. iemand die eon
ander holpt in diens werk, met name in
beroepswork, in hot bijzondor dat van do
boor of straatmaker An mien jongste zeune
h&%- at eon gocic haandJanger (Op), 1k bob
eon haandJanger, die beJpt me in et bui
(Nt), Doe ik mit dat feest beJpen mos, was
ik mar eon haandfanger (Db), Die straoter

NY oons bet eon haandJangcr (Obk) 2.
handlangor bij jets gomeens, met name van
een inbroker of andere misdadigor (Nbk,
Nw, 01-NI, Ste) Thj moot haandfangers
had bebben, acts kan et met (Ste)
haandlantecrn (Nbk) de; -5; -tien ['h...] 1.
zaklantaarn

am

haandlecr - haandtast
haandleer (Bdie, Dfo, Ld, Np, Obk, Spa,
Sz) et; ...leren; -tien ['h...] 1. bep. stuk
leer waarmee men z'n hand beschermt,
vooral gebruikt door timmerlieden, metselaars en anderen die stenen moesten
verplaatsen etc. (Np, Obk, Spa, Sz) Dc
sch;),pers hadden ok baandleren (Np) 2.
riem met behuip waarvan men het
scheermes wet (Dfo, Ld) Heft sleep zien
scheennes op et haan dicer (Ld) 3. zeemleer
(Bdie)
haandleiding (Nbk, Ste, I) - handleiding
haandmak (Db) bn. ['h...] 1. (van dieren,
met name van een paard) erg mak, ni.
zadanig dat men het gemakkelijk met de
hand kan vastpakken, handtam
haandmaotig (I) - handmatig
haandmesiene de; -n, -s; -gien,
...mesientien ['h... J 1. met de hand
aangedreven machine, met name gezegd
van een zadanige naaimachine of maaimachine, oak van een ouderwetse
dorsmachine: Vrocger mossen wij et stro
vcur de haandmesienc weg gaffelen (Dfo)
haandmikrefoon (1) - handmikrafoan
haandmikreskoop (1) - handmikraskaop
haandmixer (1) - handmixer
haandmof z. baandmoffe
haandmoffe (Db, Bdie, Dho, Np, Spa)
Oak haandmof (verspr.) [ ... a... ] - handmof, want, oak: vuisthandschoen voor het
vasthouden van hete pannen bij het kaken e.d.
haandofdrok (I) - handafdruk
haandomdri'j Oak handomdri'j (Spa),
haando,ntast (Nbk) - handomdraai, in: in
con haandomdrij in een handomdraai, in
een ogenblik
haandomtast z. baandomdn7
haandpal (Bu) de; -len [h --- pal] 1. pal op
de grendel van een geweer
haandpalm (Nbk) - handpalm: onderkant
van de hand
haandpaol (verspr OS, Dha, Np, Spa) de;
-en; -tien ['h...] 1. handwijzer
haandpere - handpeer
haandpietereulielaampien (Bu) et;
_laampies ['h..] 1. klein saart petroleumlampje dat men bij gebruik in de hand kon
hauden
haandplak z. haandplakke
haandplakke (Nw) Oak haandplak (Db)
de; -n ['h..] 1. strafwerktuig: plak, nI.

waarmee met name de schoalmeester in de
vorige eeuw kinderen bestrafte door ze op
de hand te slaan Wat bet bijdat kiendmit
do haandplakke sleugen! (Nw)
haandploeg (ZW, Nw, Obk, Op, Sz) de;
-en; -ien ['h...] 1. kleine plaeg die men
met de hand vaar zich nit duwt (dus zander paard; voaral in gratere tuinen gebruikt) (Nw, Obk, Ste, Sz) 2. plaeg met
twee handvatten, i.t.t. bijv. een steiploeg
(die twee wielen heeft en één haandboom)
(ZW) 3. ploegschaaf (Op)
haandpompc (spar.) de; -n; ...pampien
['h...] 1. met de hand aangedreven pomp,
met name fietspamp
haandrem z. haandremmc
haandremme (Nbk) Oak haandrem
(spar.) de; -men; ...remmegien 1. handrem
haandschaekelder (1) Oak handschakelaar (spar.) ['h...skc:kldr] - handschakelaar
haandschrift et; -en; ...schriffien 1. handschrift: iemands persoonlijke wijze van
schrijven 2. handgeschreven en niet uitgegeven tekst (1)
haandschrobber (Np, Nt, Obk) de; -5;
-tien ['h...skrabç] 1. barstel met stijve
haren, am mee te baenen (en die men in de
hand haudt)
haandspieke (El, Np) de; -n; ...spiekien
['h ...spi:ko] 1. bep. hauten hetboam 2.
spaak in de harizantale spil van een
hooltbok die men emit kan halen en er
apnieuw in steekt am verder te draaien
haandstaand (1) Oak handstand (Nbk) handstand
haandstok I (OS, Mon, Nw) de; -ken;
-kien ['hä:ntstDk] 1. wandelstak Ikmoetdc
haandstok mar even wit hebben (Dfo)
haandstok II (Dhau) et; -ken, -kien
[h...stok] 1. aanbevelingsbrief of saartgelijk stuk Aj' mar een haandstok hebben,
can hcj' cen goeic bans daj' dat bacntien
kriegcn (Dhau)

haandtaast (Bu, Db, Nbk, Np, Ste) Oak
haandtast (Nbk, 01-Ni, Ste) ['h...ta:st
/ ... tast] - handtast, klein werkje Et is mar
eon haandtaast wark weinig werk, klein
karweitje (Ste), eon baandtast belpen
(Nbk), 'k Zal your melkerstied nog even
con haandtast doen (Nbk)
haandtas(se) - handtas (veelal i.t.t. bosschoppetasse)

haandtast z. haandtaast

WME

haandteken - haansel
haandteken z. baandtekening
haandtckening (verspr.) Ook handiekefling (verspr.), haandteken (Nbk) de; -5;
...tekeninkien [ ... /tt:kjjj i. handtekening,
naamtekening Jo baandtokcnIng zotten (1)

haandtekcningenaktie (spor.) - handtekeningenaktie
haandvat Ook handvat (WH, elders
spot.), haandvatsel (Nbk) et; -ten; -tien
['h...tfatl... / ... si] 1. handgreep, handvatsel

hij had er helemaal geen verstand van
(Dfo), DIt klussion bet bly glen baandwaeter van is voor hem heel gemakkelijk
(Ld), zo ook Hij bet d'r glen baandwaetor
an Id. (Nbk), 1k wE daor glen haandwaeter
an hebben me or niet mee bemoeien (Dho),
't Mag nii glen haandwacter hebben het is

niks waard, het stelt niets voor (b), ook:
het zegt me niets, het laat me koud, het is
me eender• (App), 'k Heb d'r glen
Et haandvat van et Iictsostuur is kepot haandwaeter an het laat me koud, het zegt
(Diz), Etbandvat van de ketel (Sz), An eon me niets (App), [iets of iemand] glen
waalscbeppo zat eon haandvat (Np, Obk), haandwaeter boge hebben geen waarde,
do baandvatten van eon panne (Ste), Eon belang toekennen aan (Bdie)
baolmos hot twie baandvatton (Np), Do haandwark (Dho, Ld, Obk, vo) or ['h...] 1.
karkostovc zat eon mooi geelkouperon work dat met de handen wordt verricht
baandvatsol an (Nbk) 2. schepvat gebruikt War Is 't eon getiepef dat haandwark (Ld)
om de kalveren drinken mee to geven (Sz) 2. produkt(en) door handwork vervaardigd
haandvatsel z. haandvat
(Obk) Et febrlekswark had niet zoe'n goolo
haandveger - handstoffer, handveger
naenie as or baandwark (Obk)
liaandverkoop (spot.) - handverkoop
haandwarm (Op) - handwarm
haandvest (1) - handvest
haandwas (Nw) - handwas
haandvol Ook handvol (Spa) de, et; -ten haandwater z. baandwaeter
['h...fol] 1. zoveel als er in een hand kan haandwiezer Ook handwiezer (Bdie) de;
eon baandvolpinda 's, Veur lone dolc1co hoj' -s; -tien 1. handwijzer 2. dissel bij eeneon baandvol bento noud,, van zoe'n 48 span (Ow)
cm laank (bs: El) 2. een gering aantal D'r haandwoordeboek (spot.) - handwoorwas mar eon baandvol moonskon (Nbk) * denboek
D'r is glen baandvol mar (we]) eon haandzaege (verspr.) Ook haandzage
laandvol er zijn er veel meet van dan je (WH) - handzaag
denkt (Dhau), 1. h. b. gezegd wanneer ie- haandzage z. baandzaego
mands verkering uitraakt (Dho, Nw, Ste) haandzem z. haanzem
haandvorni I (Nbk, Nw) de; -s, -en; -haans Ook -hans (WH, elders spot.), in
-pien ['h...form, ...rm] 1. vorm, afdruk twledehaans tweedehands e.d.: -hands
van de hand (Nbk, Nw) In 't zaand zotten Haans de; Haanzen; -ien [hã:s] 1. Hans,
do kiendor wel hour haandvonn (Nbk)
mansnaam ?Llekt we] con Haans Wost een
haandvorm II (Ste) In.; pred. 1. van onnozele, vreemde flguur (Nw) 2. (kleine
handvormsteen of m.b.t. metseiwerk met letter) in ot om baans had hebben de hand
handvormsteen Die stlon is haandvonn
erin hebben gehad, iets hebben bewerkhaandvormstien (spot.) - handvormsteen stelligd, met name gezegd van iets dat met
haandwaeter Ook haandwa:er (Sz) [h... J, door de beugel kan (b): K. bar 't om baans
in d'r glen baandwaetor an hobbon Lang zo had had het rn geleverd, stiekem gedaan
good niet zijn als (Np, Nw, Obk, Ow, Sz, (b)
Wol, b: Im): Do nije knocht had glen haansel (OS, Dho, Np, Nw, Pe-Dbl, Ste)
baandwaetor an die votgaon Is (Obk), Hij Ook hengsel (WS, bet. 1: verspr. OS),
kan lang zo good nlot slodon, MY hot d'r hingsel (Db, Dfo: bet. 1, Np: bet. 3) et; -5;
glen haandwaeter an (Np), zo ook Daor is -tien ['ha:s/'hcqs/ ...t ...] I. hengsel van
Mj glen haandwaeter NY vergeleken met emmer, mand, ketel e.d. Daonk d'r ommo
wat die persoon kan, doet, stelt hij niks dat et haansel met knapt, want dan krlej' ot
voor (El), Bly die jonge vorgoleken Is hiote waetor over do bienen (Db), An oons
oonzo P. glen haandwaeter Mj (Op) en bakemmortlon moot nodik eon n15 haansel
Daor bet ze glen baandwaeter bly (Ma), an (Pe-Dbl) 2. handvatsel, greep waaraan
Hij bar d'rglen haandwaeter verstaand van men een bak, kruiwagen, tas etc. vastpakt
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haanselkörl - haanzem
(verspr. OS, Ste) Et haansel van do tasse is
kepot (Ste), An do twibak zat an beide
kaantcn con haansel (Ma), et haansel van

As ze bij oons haantienbakken om con
koe, vht do bond d'r op of(Dhau), A/tied
haantienbakken en nooit glen ge/ok doen

do ketcl (Ow), Mit ccii krojc kuj' do hamse/s ommeslaon on Jan begunt 1il5 to kbpc/en (Dfo) 3. onderdeel van het sluitwerk:

ni. steeds maar niet toesiaan door de
verkoper (El), 1k baanticnbak zels, mar
mien vrouw bet do pong (b) 2. in z'n
handen kiappen, ook applaudiseren (Nbk,

ronde ring waarmee men een deur van
binnen opent (Np)
haanselkörf (Nbk) Ook hingselkorf(Db)
- hengselkorf
haanselpot (Ow) - hengselpot
Haansien et; Haansies ['hã:sin] 1. verkl.
van Haans, jongens-, mannennaam, verder
in Haansien mit et viol heks die in het
koren zou zitten en waarvoor kinderen
werden gewaarsehuwd bijv. wanneer ze
korenbioemen (in hot koren) wilden gaan
plukken; deze heks zou ni. kinderen, aan
een wiel gebonden, meenemen (Obk, b: in)
haanske (OS, ZW, Bu, Dho, Diz, Mun,
Np, Nw, 01-N!, Op, Wol) de; -n; haanskien I'hã:skol 1. handsehoen met vingers
of vuisthandsohoen We badden glen haansken an, mar 't block gcnieperig koold to
wezen (Op), haansken antrckkcn, halve
haanske handsehoen die open is op do

plaats waar anders do vingers zijn of met
halve vingers (OS, Bu, Dho, Nw, Wol): Ic

Mun) Pattie meensken zingen en haantienklappen d'r bi5 (Mun) * Haantienklap,
kossicn brood'Nog eon klap, do koop is
groot d.i.: is klaar (Mun)

haantiendrokken (Nbk) onbep. w. 1. iemand de hand drukken Dan big' we/es eon
keer zat van 't haantiendrokken (Nbk)
haantiengauw I Ook hantiengauw (Ma,
Spa) de; -en; -gien ['h...] 1. persoon die
geneigd is snel jets te pakken en stiekem
mee te nemen, vooral gezegd van een kind
dat gewoonlijk snel jets grijpt, ook: bijdehand kind 0th, diek/cineL. is tocbzoe'n
haantiengauw (Mun), flat is eon haantiengauw, die klautcrt overal tegen op (Np)

haantiengauw H (Np, Sz) bn.; -er, -st 1.
snel geneigd iets te pakken en stiekem mee
te nemen (Sz) Aj' zegewiers in do buart
zion kvJ' mar oppassen, want ze bin
haantiengauw (Sz) 2. handig, vlug met z'n

handen (Np)
haantienklappen z. haantienbakken
haantienplakken (Dho, Nw) onbep. w.
['h...] I. spuug op z'n vingers doen en vermerman (Dhau), melkboer (Wol), bij korf- voigens daarmee op z'n hand slaan, nI. eike
bal (Dho, Ld, Wol): Mit peerdemennen keer wanneer iemand passeerde met een
kuj' 't bestc halve haansken an bebben bujjershoed op (die ook doppien werd go(Ow), Haanskcn bin d'r ok mit halve noemd: Dho) 2. z. haantienbakken
haantienvol (Diz, Ma, Nbk, Np, b) et
vingers (Np)
haanskedoeme (Nw) de; -n; ...doempien, ['h ... fol] 1. klejne handvol Mit et neuthje
glasgerinkel en een haantien vol sni
-gien 1. duim van een handsehoen
haansop (Nbk) [hã:s'op] - hansop: pyama roegelde con bloempot van do veenstervoor kinderen Gauw Jo haansop andoen baank, do kaemcr in een beetje sneeuw (b)
2. dun, tenger vrouwtje (Diz, Ma, Np) 3.
(Nbk)
haanswost (Nbk, Np, Nw) de; -en; klein kind (Np)
...wossien ['h...] 1. ietwat onnozel iemand, haantje z. haene
vreemde persoon, gek pratend iemand (Np, Haanze (I) [hã:zo] - Hanze: HanzeverNw) War bin ie een baanswost (Np) 2. bond
haanzem Ook haandzem (spor.), handgrappige, koddige persoon (Nbk)
haantienbakken (OS, verspr. WS, b) Ook zaam (Spa) In., bw.; -or, -st ['ha:(t)s5m,
Izaantienplakken (Obk), hauntienklappen ...sxpl'hantsâ:m] 1. handeibaar, volgzaam
(verspr. WS, Nbk) zw. ww., onoverg.; (verspr.) 't Is eon haanzem kercltien, dat
haantienbakte, het haantienbakt ['han bob ik 'in wcl omncusd dat heb ik wel aan
tTmb.../...mp1..J...k! ... ] 1. loven en bieden hem gemerkt (01-NI), con haanzom kiend
met handslag, handbakken Zie warcn on 'c (Spa), 't Was can he/c toer om die dieren
mark an 't baantienklappcn, Jong! (Spa), wat haanzem to macken (Mun), flat peerd
kun ales beter anpakken mit halve haansken (El), Do post badde a/tied do halve
haansken an (Dfo, Nbk), ook van tim-
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Haanzestad - haast
isgoedhaandzem (Db, Bdie) 2. gerieflijk, waarm/P/a/c wossien an It gat (Obk), Wat is
handig in het gebruik In die verbouwde 't waarm, zoo thicke Haarm/De zunno
keukon is a/los lie/ce baanzem (Obk), een braant fe/ op mien vol (Pe -Dbi), Hasrin
haandzom schoppien (Pe-Dbl), flat spy/ is sloe daarm had kikkers to koop/Tiene vein'
aorig baanzem, et wil wel bugen (Sz), eon eon dubboltien, is dat niot good/coop?
haa.nzemejasse een jas die goed, gemak- (Dhau), (schertsend van sprekers van
kelijk zit, die men vlot aantrekt, vandaar elders die de h zeggen waar hij fiat hoort'
Zoe'n kotto jasse is eon baanzem ding en niet in posities waar men zeif gewend is
(We!), Eon jekker is baanzemer as eon deze wel te bezigen, in het bijzonder van
lange jasse (Np), baanzem weer geschikt inwoners van Oo/domar/c) Oonze Aarm is
weer (Nt) 3. handig in het verrichten van mit do baarm in do bakse/bu/te va/on
werk, klusjes Ze is zo baanzem, ze kan (01-NI)
al/es (Ste), Hiy redt 'in gauw, 't is eon haarmarkies z. haarmharkiosporc
Jzaanzeme vent (Diz), Mit de naaldo was ze haarmharkiespaere z. Jiaarmbar/ciospero
baanzem (b) 4. (bw.) viug, gauw (Np) haarmharkiespere (Dhau, El, Np, Obk)
Daor was hi baanzem bij (Np)
Ook haarmlsarkiespaere (Np), markiesHaanzestad (1) - Hanzestad
pere (Dfo), harnillarkies (Db, Nt, 01-NI,
Haanzeverbond (I) - Hanzeverbond
Pe-Obi, Sz), haarmarkies (b: in), harmhaarbaarge z. barbarge
harkiespere (01-Ni) de; -n; ...peertien
haardbankien z. beerdbaankien
[..'harkis... / ... .. mar... ] 1. bep. grote stoofhaardkachel z. heerdkache/
peer Do harmharkies was eon paero, daor
haargerei z. boorgerei
trek Jo do be/c van bij mekaer; zo/c/con
haargocd z. heergoed
nuuniden ze tro/ckebokkon (01-Ni)
haarhamer z. heerbaemer
Haarmtien (spor. oost.) OokHarmtien (b)
haarke z. bar/ce
de; ...ties ['ha:rrptin, ...r5mtin] 1. vrouwenhaarkcn z. harken
naam: Harmpj e
haarkestok z. /iarkestok
haarpad z. heerpad
haarketane z. harkotane
haarpe z. barpo
haarksel z. harkso/
haarspit z. heorspit
haarlemmereulie (spor.) [ha:r1mr'A:1i] - haas z. haeze
haarlemmerolie Jo bin net Haar/emmer- haasje-over z. baesien-over
eulie: overal good veur (Nw)
haasje-rep-je z. haesion-rep-jo
Haarm Ook Harm (verspr.) [ha:rip, haast I (alg., niet WH) Ook host (Spa, Sz),
ha:rnt/harm] de; -s; -pien 1. mans- bass (Mun, 01-NI, Sz), herfst ( Sz) de, ook
naam: Harm Harm klootzalc seheldnaam et, nI. in verb, met van en bij [ha:st/hcst
(Nt), Haarm Jan ongelok iemand die wel /hat/...] 1. herfst, najaar, herfstseizoen
altijd in zn armoedige situatie zal blijven, (alg.); soms in het bijzonder de maanden
een arme peehvogel (Op), eon dove Haarm september en oktober (Np) Jo lain we/ zion
(Ld), een sloege Haarm (Ld), eon di/cke dat et haast wodt (Nw), We gaon hoe
Haarm (Ld) * Haarm scbraop me do wot- /anger boo diopor do haast in (Pe-Dbl), We
tot gezegd van personen die slechts met hebbon eon mooio haast had (Nbk), in do
moeite rond kunnen komen, 't Is waarm, haast ten tijde van de herfst: In do haast
zoo Haarm/'t Is koold, zoo Joolt (Nbk), kriogcn do kionder haastvekaansie (Obk),
soms gevolgd door ... t Is hiete, zee Griete van do haast deze herfst (Nbk, Nw), van
(Nbk), 't Is waarm, zoo Haarm/'t Is hiete, haast Id. (Dm1, Nbk, Nw, Obk): Dat kan
zoo Griete (Nbk, Op, Wol, Sz), gevolgd van 't haast nog wel (Nw), bi do haast als
door ...Ja, zoo Jan/k Zwiet d'r al van (Dfo, her herfst is: Ri)' do haast hej' van th'e
Ow), Waarm, zoo Haarm/Hiote zoo Grioto znooie poddostoolen (Obk), Dat za 'k biy do
(Np), tt Is waarm, zoo Haarnz/Ja, zoo Jan/I/c haast wel doen (Nbk), bij 't haast (verspr.
zwiot d'r van (Ma), Haarm p/ak waarm OS, 01-NI): Bi 'tbaastkun do b/aeden Jo
/Plak wost/Plak Joe mom tegon do best in do bos om do oren giesolon (Db), Zo
(Bdie), ...plakJo wiofwat op '0 best (Np), gongen te haast mit R. on G. mit over de
vrouw an do bost (Dho), Haaj-rn p/ak groto zee in de herfst (Nbk, vo), bij ver-
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haast - haastmis
gelij king: in do haast van 't levon (Np, et ]sand (Nbk), ...zweefden oons over
01-NI, Op), zo ook MY zit a] knap in do beufd(Wol), It lain zion dat we weer vedhaast is al tamelijk oud (Ste) 2. herfstweer der de tied in koemon, do hestdraoden die
Et is now echt haast (Nbk) * Eon dreuge viiegen weer (Np, Sz), Do haastdraoden
haast, glen haoverin degaast'(n), Onweert viiegen over It iaand, sums is It lack as d'r
do Mast in do naacht, krigt do winter met
maacht (n)

een iaoken over 't iaand ht (Np)

haastems z. haastmis
haast II (Np, Obk, p) de; -en; hasien haastgcvuul (Nbk) et ['h...] 1. herfstgevoel
[ha:st] 1. omslag, kaft van een boek W15 haastgoed (Nbk) et ['h...] 1. kleding gehadden vroegor ten bubo] mit een loren schikt voor de herfstperiode
haast (Obk), Mack me even ten hasien om baasthunning (bs: Op) Ook naojaorshunfig (bs: Dfo) de ['h...] 1. honing in hat
dat bock (Np)
haastaehtig (verspr. west. van Wol, elders najaar geoogst
alg.) Ook hestac/stig (Spa), izastaclitig haastig (OS, WS: aig., spot. west. van
(Mun), herfstaciztig (Sz) ['h.] - herfst- Wol) Ook hastig (Diz, Mun, 01-NI, Spa),
hestig (Spa), herfstig (Sz) In.; -er, -St
achtig
haastaovend (verspr. west. van Wol, el- ['ha:staxl ... ] 1. herfstig can haastigoaovend
ders alg., met WH) Ook /iastaovend (Diz, (Nbk)
Mun), hestaovend (Spa), herfstaovend haastkalf (Db) et; ...kalver; -ian ['h...] 1.
(Sz) - herfstavond Ben Jaete haastaovond kaif dat in de herfst geboren is 2. z. haastkalfd
kan sums hid rnooi wezen (Obk)
haastaster (spor. west. van Wol, elders haastkalld (Ste) Ook haastkalf (Nbk) In.;
alg.) Ook herfstaster (Sz), hestaster attr. ['h..] 1. (van een koe) in de herfst
(Spa), hastaster (Diz, Mun, fp) de; -5; gekalfd hebbend (vooral: in november) De
boer we] graeg eon haastkaifdo koe (Ste),
-tien 1. herfstaster
haastblad (Nbk, Np) at; ...blaeden; eon haastkalve koe (Nbk), Mit eon baastkalfde koe bef in de winter meik; dat
...blattien 1. herfstblad
haastbloeme (spor. west. van Wol, elders wodde we] 20 regeld omdat in de winter do
alg.) Ook hestbioeme (Spa), herfsthloeme meik vaoks moor opbrocbt (Ste)
(Sz), hasthloeme (Diz, Mun) de; - n; haastklcren (Db) my. ['h...] 1. kleren die
...bloempien ['h..] 1. bloem die voorname- men in de herfst draagt
haastkleur (Nbk, Np) Ook hastkleur
lijk in de herfst bloeit
haastbluui (Nbk) de 1. herfstbloei en (Mun) de; -en; -tien ['h...] 1. herfstkleur
daarmee de Iaatste keer in het jaar dat een haastknolle (Db, Np) Ook hestknolle (Sz)
plant bloeit Dc rozen bin in do haastbluui de; -n; -gien ['h...] 1. herfstknol, herfstraap
bloeien your het laatst dit jaar (Nbk)
haasthluuier (Nbk) de; -s; -tien ['h... haastkollektie (spur.) - herfstkollektie
haastlaandschup (1) et; -pen; -pien 1.
blyjç] 1. herfstbloeier
haasthujje (Nbk, Obk) de; -n ['ha:s(t) herfstlandsehap
bAja, 'ha:z(d)...] 1. flinke regenbui (als) in haastlocht - herfstlucht
haastmaark z. haastmark
de herfst
haastdag (verspr. west. van Wol, elders haastmaat z. haastmark
alg.) de; ...daegen; ...gien ['ha:s(t)dax. haastmaond (Nbk, Np) - herfstmaand, nI.
...zdax] 1. dag in de herst, herfstige dag september
Bi do haastdag gaon we do beeston up- haastmark (verspr.) Ook haastniaark
(Bdie), hastnzark (Diz, Mun), haastmaat
zetten in de dagen van de herfst (Nt)
haastdraod (OS, verspr. WS) Ook bust- (Dfo), herfstmark (Si), hestmark (Spa)
draod (01-NI), hestdraod (WH) de; -en; ['h...] de; -en ['h...] I. grote markt in de
...draotien ['ha:zdra:at, ...s(t)d ... I ... ] 1. herfst gehouden (met als tegenhanger die
herfstdraad Eon haastdraod kivam vaoke in het voorjaar)
your in de rietvelden; hi5 kon we] zo dikke haastmiddag - herfstmiddag
wozen as eon pinko en we] drie meter haastmis (alg., met WH) Ook hasems
Jaank(Bu), Haastdraoden die drieven over (Bdie, Op en oost.), haustems (Dhau, Nbk,
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haastmode - hachelik
Np, Obk, Ow), haastmus (Bdie, Nw, Ow),
(Mun, 01-Ni) bw. ['ha:stmis
/'ha:sxps,
...tzps/ ... nt&s
/ ... mts] 1. in do herfst Haastmis dan
mossen wi kno/Ieplokken (Nw, Dfo), ?
Kan haastems ok flog we] mooi wozen di.
het weer (Nbk), Hasems gaon wi5 a/tied
naor Gediokstor mark (El), Haag/mis
kommon do marken los zijn er veel

has/mis

[ha:tlhs:t] 1. haat It Is a/tied haat on nd
daore er is daar voortdurend diepgaande
ruzie (Nbk, Nw), MY her een haot tegen 'm
hij haat horn (Ste), zo ook Hjkon we] eon
baot tegon 001)5 bebbon (Ste)

haat-liefdeverholing (Nbk) - haat-Iiofdevorhouding
haatdraegend z. haatdrogond
haatdregend (verspr.) Ook haetdregend
markten (Bu), Mit haastmis moe'n do (Dfo, Np, Ste, Ow), haazdraegend (Wol),
oerpels aut do grond (Fe- Dbl, Nt)
haotdregend (Op) bn.; -or, -at [...'drt:gpt
haastmode (spor.) - herfstmode
/ ... f...'dre: ... /ho:o'd ... ] 1. haatdragend Die
haastmorgen - herfstrnorgen
man is zo haatdregcnd, M verge/I et Jo
haastnius z. baastmis
nooit weer (El), Jo moe'n niot baotdregend
haastnaacht (spor.) - horfstnaeht
wczcn (Ow)
haastpere (spor.) - herfstpeer of steenpeer haatgevuul (1) - haatgevuul
haastplaante (Nbk) de; -n; ...plaantien haats (Nbk, Ow) bw. [ha:ts] 1. boos, ha['h ... J 1. herfstbloeier
le! ijk Ic hoevon niotzo baats to doon (Nbk,
haastregen (verspr.) - herfstregen
Ow)
haastsehoonmaek (verspr. west. van Wol, habbekrats do ['habokrats] 1. habbokrats,
elders alg.) Ook hastschoonmaek ( Diz, zeor woinig Die brock die kostte mar con
Mun), hestschoonmaak (Spa), herfsz- babbekrats ( Nt, Nw, Dfo), your een babschoonmaak (Sz) do; -en ['h...] 1. grote
boftats Hij bet et vow' con babbokrats
schoonmaak in do herfst (van hot huis) wegdaon ( Nbk), 't Is your con babbekrats
Vroogor deden we do baastscboonmaok, heel goedkoop (Nw), ... votgaon (Ow), Zo
now met moor, boogstens daj' do bedden
nog oven werigon (Nbk)

bobbon dat huus vow' oco habbokrats Are-

gen (Bu), Jo kim et vow' con habbokrats
kriogon (Dho)

haastspinne (Nbk) de; -n; -glen 1.
herfstspin, in z'n web hangende kruisspin
(buiten, in do herfst)
haastsput (Nbk) et ['li ... ] 1. (verz.) zaken
die in de herfst van bolang zijn, in het
bijzonder van bep. fruit zoals appols en
poron
haaststorm (Nbk, Np) do; -s; -pien 1.
herfststorm
haasttied (verspr.) - herfsttijd
haastvekaansie (verspr. west, van Wol,
elders aig.) Ook hastvekaansie (Mun),
hestvekaansie (Spa) - horfstvakantio
haastvrucht (Nbk) do; -en ['ha:stfrAxt] 1.

Hob d'r gion bach of gowag (moor) van
hourd hot is wel toogezegd maar 1k heb or

herfstooft Do knollo is eon haastvrucbt

nooit moor jets van vornomen (Np, Nbk),

(Nbk)
haastwaark z. haastwark
haastwark (Ma, Ow) Ook haas/waar/c
(Bdie) et [h ... ] 1. work van de boor dat ten
tijde van do herfst gebourt, met name hot
opschonen van groppels en sloton
haastweer (Ld, Nbk, Obk, Op) et [h ... ] 1.
herfstweer Et was vandaego rustig baast-

'I Za/ wel good wozen mit zo, ie bouron
gion bach ofgowag(Dho), d'rgienbach of
gowag van macken or geen ruchtbaarheid
aan gevon (El, Sz, Obk): We hobbon dat
schaop slaacbt, mar daor moej' Zion bach
of go wag van maokcn (Obk), Zo waron 25
Jaor trouwd, mar zo hobbon d'r gien hach
of gewag van maokt (Sz) 2. z. bacht

weor (Obk)
haastzunne (Nbk, Op) - herfstzon
haat (verspr.) Ook hae: (Np, Ste, Ow) do

liachec (spor.) [ha'sjt:] - hachee
hachelik (Nbk) bn., bw.; -or, -at ['haxo
bk] 1. gewaagd, govaariijk

habhelist z. hebbelist
habiet (Db, Dfo, Dho, Ld, Np, Nt, Ow,
Wol) Ook kabUl (Nw, Ste) et [ha'bit
I...'bcjt] 1. goostelijk gowaad, met name
kloosterkleed Dc postoor bet et habict an

(Wol, Dho) 2. deftige kloding (Nt, Ow)
Hi5 hot et babiet aorig an (Ow, Nt)
habijt z. babiet
hach [hax], 1. in d'r Zion bach of gowag
(moor) van heuren or niots moor van horon
(verspr. OS, Bdie, Dho, Np, Spa, Sz): 'k
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hachic - had
hachie z. hachien
hachien Ook hue/ak (Nbk) et {'haxinL...i]
1. leven, in vasto verb.: Jo moo'n Jo hachien d'r niet bij insehieten Jo moot niet
verongelukkon, hat met do dood bekopon
o.d. (Nbk), Jo moo'n omfe hachien daenken je moat op jezeif passon, op je gozondhoid, je konditie letten (Ste), Hi'J is
bange vow- zion bachien bang voor zij n
gezondheid, ni. omdat hij zou kunnen
komen to overlijden (verspr., Nw)
hacht (verspr. OS, WS mid. van do Londe,
Np, Op) Oak /taacht (Dhau, Dho, Np, b),
hack (Db, Op, Ste) do; -en (spar.)
[haxtiha:xt/hax] 1. risico am vorlies to lijdon, am financioel in do problemon to
komen Die koop, daor was nogal wat hacht
bij (Np), vandaar Af' vroegor eon koo
vorkocbten on die ston op kalvon dan mos
di- ofpraot woddon wie do bacht hadde, do
koopman of do boon vóór hot afimlen en
betalen kon or ni. jets met do dieron
gobouren (Ste), vandaar k Vorkoop him
jow, mar do bacht is vow- jow (Dho, Dfo)
en Et kalf is van mij on niot van do
koopwan, want ik hebbe do hacht d'r van,
Wie eon huas beschrift om 't striokgold,
hot do haebt ok om 't an 't gat to kriegon
(Op), 4j' scbaopon hobben, dan boj' eon
boo] hacht (Obk), Da's eon biolo hacht om
dat to doon bijv. wannoor men eon huis
koopt of jots andors waarvoor veal gold
nodig is (Ste), Do eigoner het daor dan ok
do hacbt your, dus ok or risico (Ste), Allos
wat risico mitbrongt hej' do baacht van
(Dho), Bowman durft do hacht niot to
drogon om dat dare huus to kopon (Db),
Hi5 wol do haacbt allionig niot drogon (b),
do bacht nemen her risico nemen, met
name inzake hot booronbodrijf (Ow), zo
oak Hi5 nam vale hacht om dat dare ding
to kopon (El), In dit wark zit gion bach of
gewag risico noch kans op winst (Op) *
Wio (et) voc hot, bet do haacht ok van
levendo have kan men voardeel hobbon,
maar men hoeft oak hot risico; oak wel in
ruimoro toopassing (OS, WS zujd. van do
Londe, Np, Op, b), oak All' vee hobbon,
hej' do haacht ok (Np)
hachten (verspr. OS, Op) zw. ww.; ovorg.,
onoverg.; hachtto, hot hacht [haxtçi] 1.
nemen mat hot risiko vorlios to lijden, nog
maar afwachten hoe do koop uitvalt A/eon

koo op 'e mark kopen, moej' mar hachton
hoe 't uutpakt (Obk), Len koo die we]
vorkocht is mar nog niet bota old, mooj' dan
mar hachton (Dfo), Aj' eon rope voorze
kopon mooj' dat hacbton (El), Wie now
boor wodt, moot you] bachton (Op), Dat
kuj' niot hachten (Ma)
had bn.; -der, -st [hat] 1. hard: niet
knoodbaar, niot gemakkolijk kapot to
maken of to bowerken, niot vloeibaar Zo
wonon an do hadde weg (Nbk), eon had
boddc, con had kussen, hadde ziepe i.t.t.
bijv. groone zeep (Nbk), con had oi eon
hardgokookt ci (Nbk), op 'e hadde grond
slaopen (Nbk), Die muro is zo had, Jo
kriogon d'r echi gion spickor in, It Gong
had togon had (Nbk), zo oak Mit had togon
had kniej't niet klaor mot good ovorleg
komt men verder dan mat eon hardo
houding (Np), wat had maokon kunnen
jets hard kunnen maken Nbk), eon had
bewics (1), zo had as eon spieker (verspr.
WS), ...as eon plaanke (Ld, Ste), ...as eon
bikkel, ...as eon stien (Bu, Np, Op, Ste,
Wa!), ...as stion (Dhau, Np), ...as glas
(Diz, Dho, Np, Spa), ...as staol (Ma, Np,
Nw), ...as ics (Nw) 2. stug, mooilijk
buigbaar had plastic, eon hadde bossol 3.
(van personon) koppig, niet plooibaar, van
eon weinig gevoelige natuur Hi5 is zo had
as wat houdt geen rokoning met een andor,
is weinig plooibaar, zo oak Hij is nogal
wat had op 'e baud (Ma), Hij is to bad
your zion kiendor behandelt ze to strong
(Nbk), Hi7 hot eon hadde kop hij is koppig
(b, Nbk), argons eon had boufd in hebben
(Nbk), K. is eon echto thkhuud, bij is zo
had as eon spioker(Np, Wol, Mun), zo had
as eon bikkol, ...as eon dief(Ol-Nl), Ze is
zo had as stien (Nbk, WoO; oak andoro
vergelijkingon andor bet. 1 warden wol
toegepast op personon 4. met kracht,
krachtig en strong do hadde lUn (1), hadde
akties (I), hadde ciofers (I), 't Is we] had,
as zeje zoe'n straf ondergaon ]aoten moeiIijk to vordragon (Nbk) 5. met onaangenaam kontrast, schril Wat bin die
kleuren bad (Nbk), hadde trekken (Nbk) 6.
fel, hevig eon hadde wiend, oen badde
klap, eon hadde balle eon hat die hard
aankomt, eon badde warker 7. luid Wat
staot die radio had, ccii had go]uud, Fraot
niet zo had! (Nbk) S. voarts in had waetor
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had-op - hadden
hard water (1), hadde porno (1) 9. z hadde
* Van had hoolt zacg ie plaanken van dik
hout zaagt men planken (Np), Sniy in do
slick, binnon dric daegcn con hadde dick

(bet. 1: Bdie, bet. 4: Dfo, bo: Nw, Bu, Op)
bw. ['haa/'haro/hacl] 1. snel Hiridt vuul
to harre (Nbk), hadde opschieton snel opschieten, to had van staepel ]open (Bdie),
Et wodt harre winder mit him die zieke
gaat hard achteruit (Nbk), (van iets dat
men gemaakt of gerepareerd heeft en
waarover men niet geheel tevreden is, bijv.
van de kieding die men draagt:) Die baddo

eon verharde weg, nI. als gevoig van de
vorst (Ld)
had-op z. hadde-op
hadachtig - hardachtig
hadhaast z. badbastc
hadhast z. hadbastc
/opt zicht et niet, die zachios lopt daonkt
hadhaste (verspr.) Ook hadbas: (Np, Op. d'r niet omme ik Iaat het maar zo, hot valt
Ste), hadbaasg (El, Obk), kippelbasse (Ste: vast niet op (bi), Hi lopt niet baddor as
bet. 1, 3) de; -n; bassien [hacibasto hadde t is een slame vent, een luilak
/ ... ... ba:st/'ktpi... ] 1. barstje in droge, (Nw), Hiy lopt 20 harre as con bacze (El),
schrale huid, oak in harde huid als gevolg Zo hadde as hi5 kon vloug bjy vot (b) 2.
van het werken Mit scbraol weer heb 1k met kracht, met eon stork geluid Do
eon bool last van badbasten in do hanen

mczickstaotvuu/tebadde(Nbk), Zeg dat

(Diz), 't Is pionlik, die badbassics in It mar niet to harre (Nbk), hadde roopon 3.
gczicht van do kooldo (Mun), Ze dodon met veel inzet hadde warken 4. in sterke,
stopgaoron mit vet d'r an dour de
badbaston in do hanen, om zo weerzaachtc
to macken (Np) 2. barst in hot ijs ontstaan

hevige mate argens hadde omme Iacbcn

(Nbk), Die klap kwam hadde an (Mun),
Hi7 triopcido hoe larger hoe haddor (b), 't
Regent badde.', 't W1jt hadde (Obk), Za 'k
do kacbol hadder zetten? (Nbk), Dat

door strenge vorst, ook in grond (verspr.),
of in grand door uitdroging: met name van
zware kleigrond (Pe-Dbl) Hadbasten in It hcbbcn we hadde neudig (Ow), Hly is had
los kuj' li/Ilk over va/en (Nbk), (gezegd zick ernstig (bo: Nw, Bu, Op) * AT
wanneer men hot knallende, seheurende komme, zoo domenec, kom 1k hadde, en
geluid van her ontstaan van eon badbastc doe vul MY mit dopreckstoelnaorboneden
in hot ijs hoorde:) Oc, daor vligt weer con (01-NI), Hadde en good is can kewist
badbast (Nw), As d'r nict toni/c yolk was, (Op), Harrc, harre/Vier boeren op eon
heurdo ic do badbastcn d'r zo in viegen strontkarre (Nbk), Harre, harre, harre/De
(Nw) 3. natuurlijk barstje in aardewerk, boor op eon strontkarre/Ik d'r bij on to d'r
glas, hout (vooral wanneer dat droger bij/Dat is con moo! scbiIderi (Ld), Harro,
geworden is), in bomen 'k Docbte ocrst: d'r harre, harre/Drio boeren op eon strontkarre
zit con baste in dat koppien, mar 't is con (Ma, Np), ...Ecn boor op eon strontkarre
badbassion (Sz), D'r zit con badbassion in (Mun), ... Twee boeron op... (01-NI),
etpaantion; datgaot nict veerdor, et zit d'r Haddo on good is con keunst wie iets snel
wars chion Ilk dour or bakken in (Dmi, doet levert meestal in op do kwaliteit (Op)
Obk), con hadbassion in can reumeltien hadde-op (verspr.) Oak had-op (spar.)
(Obk), ...m 't raom (Nbk), con hadbastc in [hadoop/hadap, hatop; aks. wisselt] do kiompo (Ma)
hardop et had-op zeggen het met gewane
hadblauw (Nbk, Wol) [aks. wisselt] - luidheid zeggen (fluisterend noch erg luid)
hardblauw
hadden anbep. w. ['hadi7] 1. in or (niet)
hadhoard - hardboard
hadden kunnen de kau (niet) kunnen verhadde I (Bu, Nbk, Nt, Spa, Sz) de, et dragon: 'k Kan 't lang niot zo good moor
['hao] 1. hardheid van do bevroren ba- hadden as vroogcr(Diz, Dfa), 'kKan 'tnict
venlaag van do grand Et hadde zit in do badden zie der! (Ld), 1k kan 't vandaegc
grond gezegd wanneer de grand hard is we] aorij hadden (Wal), HJ) kan 't best
door do vorst (Bu), D'r zit met voulbadde hadden van do winter (01-NI) 2. hot
in do grond (Spa), Do hadde is nog nict uithouden, valhouden, verdragen andanks
uut do grond (Nbk)
maeilijke amstandigheden, antberingen
hadde II (WS, spar. OS) Oak harre (bet. (verspr.) 't Was haost nict moor to hadden
1: verspr. OS, niet Obk, bet. 3, 4: b), had op otplak waor1k dicnde ( Obk), Ze bogon
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haddig - hadrieden
to goolon, ze kon et niet moor badden (El),
Soms ku.!' niks hadden niets verdragen
(Sz), Do zieke lag zo to krewien, ik bin d'r
uut lopon want 1k kon 't niot langor hadden
(Spa), 'kHcb koezepiene, mar 't is nog we]
to hadden (Ste), 1k kon ? nict langor
hadden, ik hob or mar wear goodpraot
(Ma), 1k kan die meenskon niet haddon ik
verdraag die mensen niet (Bdie, Bu)
haddig (Diz) bn.; -er; -st ['hadox] 1.
hardachtig Do ecrappels bin nog wat
haddig, ze bin nog niet good gaor (Diz)
haddighied Voor -heid z. -hied de ['haUox
hit] 1. hard geworden substantie, het hard
zijn van bep. delen D'r zit baddighiodin 't
gior in de uier (Nbk), D'r zit wat hadthjhoid in sommigo ocrappels (Sz), ...in
die pare (Odie), Dat krentobrood zit wat
hadthjheid in (Bu), D'r zit haddighiod in
degrondnl. door vorst (Nbk), daarentegen
Do haddigheid is de grond uut (Dho)
haddraeven ['hare:brn] - (ook zelfst.)
harddraven, ni. als wedstrijdsport
haddraever (Ste) ['h ... drc:wç, ...v.] harddraver: paard dat aan harddraverijen
meedoet of daarvoor geschikt zou zijn
haddraeveri'je [hadre:w'nja; z. -i'je] harddraverij
haddraeverspeerd (Np) et; -en; ...peertien
['h...] 1. paard dat aan harddraverijen
meedoet
hadfietsen (Diz, Nbk, Np) onbep. w. [h..]
1. om het hardst fietsen, een wielerwedstrijd houden Hij hat mit hadietsen
eon kraanzo wunnon (Diz)
hadfietser de; -5; -tien ['h...] 1. wielrenner
(ook van amateur of inzake spontane
wedstrijd) Do badfiotsors goozon d'r over
(Dho)
hadgruun (spot.) [aks. wisselt] - hardgroen
hadhaandig (spot.) bn., bw.; -er, -st
[...'hà:ndax] 1. hardhandig Ze hobbon th
hadbaandig de deure uut warkt (Nbk)
hadheurend z. badhourig
hadheurig Ook hadliorig (WH), hadheurend (Nbk) [...'hA:orox/ ... o:o ... /...'hA:apt] hardhorig, moeilijk kunnende horen
hadhied Voor -heid z -hied de ['hathit] 1.
hardheid van stoffen 2. hardheid van
karakter, optreden Jo boroikon vacko moor
mit zachthiod as mit hadhiod (Mun)
hadhoolt - hardhout

hadhoolten - hardhouten
hadhorig z. hadhourig
hadhudig bn.; -er, -St [...'hythx] 1. niets
willende aannemen, niet willende luisteren (verspr.), ook van vee dat zich moeilijk
laat leiden (Obk) 't Is con hadhudigo korol,
ic lain niks mit him begthnon (Db) 2. wet
tegen een stootje kunnende, gehard zijn
(Diz, Ld) Hij kan we] tegen do kooldo, hi
is hadbudig (Diz), Die vent is badhudig op
bimzols hij spaart zichzelf niet bepaald
(Ld) 3. (van vuil, smerige ptekken e.d.)
moeilijk te verwijderen (Nw) BY bin van
die hadhudige plakken, ie kriegon ze d'r
haost niot moor uut (Nw)
hadhuud (verspr. OS, Mun, Op, Wol) de;
...huden [h ... ] 1. iemand die niets wit aannemen, nergens naar wit tuisteren,
ongevoetig iemand 2. iemand die kennetijk
overal tegen kan, gehard is, niet gauw ergens voor terugdeinst Et is eon badhuud,
/i/j gaot dour weer en wiond (Dfo), Hi7
kan wol wat uutstaon, hij is eon ecbto
hadhuud (Op), Hij staot nargons your, bi
is eon ocbte badhuud (Wol), con hadbuud
over jozofs wezon niet gauw over z'n problemen, moeilijkheden etc. kiagen (Ow)
hadjaegen (Ste) onbep. w. ['h...] - hardrijden op de schaats
hadkookt (spot.) - hardgekookt
hadkop (verspr. OS, Dho, Mun, Nt) de;
-pen; -pien ['h...] 1. iemand die overal
tegen kan
hadleers [...'1t:rs] - hardleers
hadlievig (Bu, NW) [...'li:wox, ...v...] hardlijvig: een moeilijke stoetgang hebbend
hadlopen - hardlopen
hadloper de; -s; -tien ['h ... 1o:p] 1. iemand die hardloopt (ook: deelnemer aan
een hardloperij) 't Is gien hadlopor hij
loopt bep. niet hard, ook fig. van werk etc.
(Nbk) * Hadlopors bin doodlopors(verspr.)
hadloperi'je (Nbk) [...'rtjo] - hardloperij
hadmaeken (Nbk, I) - hardmaken
hadnekkig bn., bw; -er, -st [hat'nekax] 1.
niet tot andere gedachten te bewegen, niet
opgevend eon hadnokkigo vent, Hij hot ot
do hioltiod hadnckkig ontkond (Nbk) 2.
niet wijkend (van een ziekte, kwaat) 't Is
oon hadnekkiokwaol(Nbk)
hadrieden st. ww.; onoverg.; het hadreden
['hatridn] 1. hardrijden (op schaatsen)
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hadrieder - haegelbujje
Hadriedon gong vroeger we] om sock on
bonen, want et was doe your pattie
meenskcn aarmoedo (Obk), As do
schoelekiender badrieden, zit d'r in de lone
vale moor b-leg as in de aander (Nbk)

haegedoorn (verspr.) Ook haegeldoorn
(verspr., b), liegedoorn (ZW, Db, Nbk,
Np, Sz, WoI), hagedoorn (WH), bageldoom (fp) de; -5; -tien [hs:gedo:çn
/hc:gi.../'hi:ga.../ha:... J 1. hagedoorn, meihadrieder Nbk, Np) de; -s; -tien [hat doorn Do blossoms van do begodoorn
rid1] 1. lemand die meedoet aan wed- boginnen al weer to va/en, eon token dat do
strij den op de schaats
meimaond al weer naor do barreblesios is
hadriederi'je [hatridor..., z. -ije] - hard- (Sz)
rijderij: schaatswedstrij d
haegedoornbeie (verspr.) Ook haegelhadroeien (1) - hardroeien
doomnbeie (Nw) de; -n; -gien ['h...] 1. bes
hadrood (spot.) bn. [aks. wisselt] 1. van van de hagedoorn
zeer rode kleur
haegedoornhede (Db, Obk, Op) Ook
hadscheld bn.; attr. ['halskelt] 1. hard- haegeldoornlzede (Dfo, Dhau, El), haegelschillig, met name van bonen: met harde doomnhege (Diz, Np, Op, Ste), haegelschil, vooral gezegd inzake een bep. type doomnhaege (01-NI), doornhege (Bdie),
bonen dat gedroogd wordt: met name hededoomnhege (Spa), hagedoomnhaege
bruine en witte bonen, ook van gele bonen (Sz), hegedoomnhege (Nt, Wol), de; -n;
gezegd As do hadsehelde bonen nope - glen ['h...] 1. meidoornheg Do stiekois uut
binnen, mocj' zo d'r c/ha c/en (Obk), do hacge/doomhoge woddon schonemaokt
Hadsch c/do bonen wooden druge eten, mit on bruukt as wostepennen (Ste)
spekvet (Dfo)
haegcdoornkoolde z. haogeldoornkooldo
hadschclden (Nw) Ook hadschellen (fp) haegedoornwcer (Diz) et ['h...] 1. koud
my. [th...skeldnL.eln ...] 1. bonen met weer in de tijd van ijsheiligen
harde schil (met name gezegd wanneer haegcdoornwcke (Nt, Ste) Ook baegelzulke bonen gedroogd zijn: bruine bonen, doomnweke (Np, Ste), /zagedoornweke
witte bonen) 1k bebbe nog eon boddegion (Wil), hegedoornweke (Wol), judasweke
badscholden bruine bonen (Nw)
(Ste: gezegd door katholieken) de; -n
hadschellen z hadscboldon
['h...] 1. week waarin 11-14 mej vail
hadvalen (Nbk, 1) ['h...] - hardvallen, in (ijsheiligen) In do baogeldoornweke kuj'
lone badvaben: Daor mooj' him niet had
over va/en (Nbk)

hadvochtig (verspr.) [...t'f...] - hardvochtig: wreed
hadzeilen (I) - hardzeilen
hadzeiler (I) de; -s ['li..] 1. lemand die
meedoet aan eon hardzeilerij
hadzeileri'je (1) [.Jr..., z. -ije] - hardzeilerij
haebi'je z. haebbije
haege (Ma, Nw, Ste) Ook zetbuege (Ste)
de; -n; haegien ['he:ga/s€t...] 1. strook
redelijk vast land tussen twee kraggen (van
water, net), dat werd gemaaid en dat veelal
met afgebonkte aarde was opgehoogd (Ste)
BI5 et turfstikken wodde do grond op 'o
baogen goold, zo bin ze ontstaon (Ste), 't
Huj was oons op 'e haegen verzeupen, we
stonnen d'r haost bij to gee/en (Nw), We
zu/Jen do haogon now mar oven mien
(Ma), Et huj woddo mit dragstokken van
do bacgon haold (Stc)
haegedis z. hagedis

van a/dorbaande raer weer kriogen, hacgo/
on snij on zo (Np), We kriogon do judas woke nog, dan is et vaeke koo/d (Ste)

haegehuj (Ste) et ['h...] 1. hooi van de
haegen, z. onder haoge
haegel Ook bagel (WFI) de; -5; -tien
['hc:g/'ha:gJ] 1. (verz.) bep. neerslag:
hagel Et is /ieno Jiaogel, mar et baoge/t
web! (Ste) 2. (vaak verkl.) hagelkorrel (Ld,
Nbk) Do ha ego/s kbottorden up et dak (Ld)
3. (verz.) bagel voor geweer D'r zit haegeb
in do petronen (Nbk), haoge/ in 't goweer
(Nbk), con schot haegob (Ow, Ste), 'k Hat
d'r ha ego] nommor nub op, en die voogt toe
(b) 4. (verz.) hagelsiag: bep. beleg (Ste) Ic
moe'n do ha ego] mar eon betion uutsproidon op or brood, want or is haost op

(Ste)
haege!-en-dondcr (Bu, Diz) de [...'d...] 1.
op steranijs gelijkende alkoholische drank,
dubbele anisette
haegclbuie z. haegelbujje
haegelbujje (OS, WS zuid. van de Lendo)
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haegeldoom - haelherhied
Oak haegelbuie (WS noord. van do Lende,
Dho, Po-Dbl) de; -n; ...bujgien ['h...] 1.
het vallon van hagelstonen of wolk(en)
waaruit hagol valt
haegeldoorn z. haegedoorn
hacgeldoornbcie z. baegedoornbeie
hacgcldoornhaege z. baegedoornhedo
haegeldoornhede z. baegedoornhede
haegeldoornhege z. haegedoornhede
haegeldoornkoo!de (Bu, Ma, Np, Nw, Ste)
Oak Iiaegedoornkoolde (Ld, Nw) do [h... ]
1. kou ten tijde van do ijsheiligen (11-14
mei)
haegcldoornweke z. ha egedooni woke
haegeldreuge (Op) bn. [aks. wisselt] 1.
zeer droog We kregon nog net even eon
Hein snittortien in 't huf, acts was et
haogeldrcugo west (Op)
haegelen Oak hagelen (Wil) zw. ww.;
onoverg.; haegelde, her haegold ['hc:gJi
/..a:] 1. hagolen, hot vallen van bagel Ft
haogelt! (Nbk), Zie et es haegelcn (Bdio),
Ft is fiene haegol, mar et haegelt we!.'
(Ste), bij vorgelijking: Ft haegelt ha]stienon (Wol)
haegelkorrel (Nbk, Nt, Wol) do; -s; -tien
['h..] 1. hagolstoon (Nbk, Nt) Do ha ego!korrels knistoren onder do kiompen (Nt) 2.
eén korroltjo schiethagol (Nbk, Wol) Do
haegelkorrels zitten nog in do baeze (Wol)
haegelpetroon (Np) - hagelpatroon
haegels (OS, vorspr. WS) bn.; - or; prod.
['he:gs] 1. zeer boos 1k wodde toch zo
haegels op die jonge (Mun), Ft is ow
haegels van to woddon (Ld), Moos/er kon
R. niet haegelser kriegen (b)
haegelschae (Op) Ook hagelschade (Spa)
- hagelschade
haegelschone (Db) bn. [aks. wisselt] 1.
zeer sohoon, zeer good gereinigd
haegelschot (Np) et; -ten [h...] 1. sehot
hagel Dat haogelschot was nogal spreided
(Np)
haegelslag (verspr.) Ook bagels/ag
(verspr.) [h..] - bop. bolog op brood o.d.:
hageislag
haegelsticn Oak hagelsteen (Spa) - hagoistoon haegelstienon as doeveëior (Nbk)
haegelverzekering (1) - hagolvorzokoring
haegclvlaegen (Db) my. ['h...] 1. hagolvlagon
haegelwit (Db, Ow) bn. [aks. wisselt] 1.
hagoiwit

haegelzakkien (spar.) et; ...zakkies ['h€:
gs...] 1. dodaars
hael Oak baa! (WH), baa! (Spa; Dho: bet.
1; Mun: bet. 2) do; -on {hE:l/ha:l/ho:l] i.
keor dat men trekt (.) die him in ione bad
et waeter introk (v), eon hoop hae]on ow
do k!inkc heel wat voeton in do aardo
(verspr. OS, Np, b), zo oak 't Hot biel wat
haclen ow do klinke ow et your mokeer to
kriegen (Db, Dfo, Nbk, Np), t Hot nogal
wat hael om do klinke (Op, Pe-Dbl), 't
Was had ow do klinke (El), ...haelen ow
do klinke (Diz, Nt, Ow) en 't Had baelon
ow do klinke ow dat your mekeer to kriegen (Nbk), ook gozogd wannoor hot lang
hooft geduurd voordat iomand beter was
(Nbk), 1h7 bet we] riekelik hael ow do
klinke is broodvoorig, doet lang over z'n
vorhaal (Ste), Ft is daor baal an do klinke
zo zijn slordig met geld. on good, ze vorkwisten do boo! (Dho), Hiy hot me ok eon
had an do klinke vool kouwe drukto (Ste),
eon hide hael doen flunk wat work
verzetten aehter elkaar door (vo, Nbk),
ook: eon flinke slag s!aan (Nbk, Nw, Ste):
Hi5 docht dat hij eon hide hael daon had
(Ste, Nw), zo oak Thy hot eon gooie had
daon funk wat werk godaan (achter olkaar
door) (Mun, Nbk), ook: eon flinko slag
goslagon (Mun, Nbk), k Zal jo eon hael
over et gozichte geven ik zal met m'n nago!s jo gozicht openkrabbon (in één boweging) (Nw), zo ook Do poes gal him eon
hael krabdo horn (Nbk) 2. haal met oen
pen, potlood Th3 schnit wit grate haelon
(Nbk) 3. !oshangondo draad inlaan oon
jurk, kous etc. (Dmi, Nw) icHob oen had
in dejurk (Nw), D'r hangon hao]en an do
jurk(Dmi) 4. in an do had or vandoor: Die
jongen wodden bange, en gongen gauw an
do hael (Bu), mit eon aandere vrouw an do
hael gaon (verspr.), an do hael wezen
voortvluchtig zijn, or vandoor zijn (Nbk,
Nw), Die kan met weer an do hael
konjinen blijft sukkelon door ziokte (Nbk)
5. in op 'e hael weer boter wordond, n!.
van icmand die ziok is gowoest (Dhau) Die
koirn weer mooi op 'o hael (Dhau), waarnaast ook Die kan nicE weer op 'e hael
kominon blijft sukkelon door ziokte (Nbk)
6. haal bij hot rokon 7. z. haol
hac!ber - haalbaar: roalisoerbaar
haclberhied (1) - hot haalbaar zijn
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haelherhjgdsondenuuk - haelen
haelberhiedsonderzuuk (1) - haaibaarhoidsondorzoek
haclbi'jc (Dfo, Np, Obk, Op, Wol, Ow, bs)
Ook haebi'je (b: in), vliegbije (bs: Dfo)
do; -n; ...bijgien ['hc:l ... /'hc:b... /'fli:y ... ] 1.
haalbiJ, vliegbij flat baclen doen de
baelbion mar zoo 'n vuufweken, dan gaon
zo dood (bs), As 't zunnig weer is,
kommen do baoJbien Jos (Np), Dc badbi5en dregon do hunning (Wol)
haelderd (ho: Bu, Nw) Ook hae!erd (Nt)
['hc:ld1t/ ... lrt], in 't Was eon haelderd het

heeft erg veel moeite gekost (ho: Bu, Nw)
haeldrift (bs: Obk) do ['hc:ldrift] 1. (van
bijen) aandrift, neiging om nektar to halen
As do bwming dciii bi5cn van con ocr yolk
roofd wodt, is d'r spraokc van roverie; et
gaot om bi]en die glen nektar vien en
kunnen, on op 'o locbt van do himning van
ore volken ofgaon; ze bebben dan de
baeldnftin dekop(bs: Obk)
haele (Dfo, Np) tw. ['he: lo], in 0 duvckaeter bade nog toe het is me toch wat,
potverdrie (Dfo), Bhikslaeger bade, daor
kwam hi] reor tepasse slecht to pas (Dfo),
Dc donder bade, War heJ' wat daon hoe

bestaat het, donders (Np)
haelen Ook haolen (Dia, Mun, Spa, Sz),
ha/en (Mun, Spa, Sz) zw. ww.; overg.;
haelde, het haeld [hc:lnJ'ha: ... Pha: ... ] 1.
naar zich toe trekken, uit jets nemen, met
eon halonde beweging uit of door lets weten to krijgen et onkruud d'r nut haelcn, de

(Ste. Nbk), Hoe hael io 'tJe in 't heufd!
(Nbk), wat op 'obalshaclen, ioncd'r bij in
bac/en iomand ook erin halen, vooral:
lemand deelgenoot makon van eon opzot,
van jets dat men onderneomt (Nbk), d'r van
al/cs hi] baolon (verspr.), Hael zoks d'r
mar nYct hi] zuike dingen moot Jo or niet
bij halen (Nbk, b), Daor bad Ye niks mit
op 'e waldaar heb j niets aan, win Jo niets
moe (Nt, Ma) 2. naar zich too brengen,
biJeen brengen 1k zal oven mien haansken
baoion, want et wodt kooldor (Dfo), Had
die waegen bier mar even henno, dan
zetten we d'r ccii ni] wiel ondor(Nbk), An
de zendo zit do beugel, die bae/t et grös
bi] mekeer (Ste), Die mi]ers hao/en 't gnus
d'rgoed of (Sz), inzake hot verzamelen en

halen van honing en stuifmeel (bs: Obk,
Op, Ow); Dc bi]en hebbon aonik watbaeld
(bs: Obk), Dat hacltJe do duvel dat had Jo
godacht, ook: we zullen hot hoe dan ook voor elkaar krijgon (Ma, Nbk, Np), zo ook
Dat za/ Joe do duvel haelen dat had Jo
gedacht, barst maar (Bdie) on HacIJe do
duvel (Nbk) 3. afhalen, doen komon Hard
ie de kiendor even nut schoele? (Nbk),
Hael to pake even van do bus? (Nbk), Jo
moo'n do dokter d'r hi] haelen Nbk),
haelen on brengen (Mun, Nbk) 4. lets
ophalen voor gebruik of bozit, zich jets
verschaffen 't' Hadde in zoo'n tied met regend, dat we mossen mit de waegon naor
Dc Kuindor om waeter to haolen (Sz),
bosschoppon haelen (Ow), Waor baelt hi]
or weg! hoe komt hij erbij, hoe verzint hij
hot, As d'r wat to haelen vaalt, znoeJ' d'r
bij H'cZeIJ (Nbk), Un vaalt daor niks to
harden daar, bij hen vail niets to halen
(verspr.): Bi] mi] vaa/t niks to haelen/Eon
aander gaot mar door, on men kan mar
beta cien (b), Daor is niks to ha c/en (Bdie),
Bi] die ooide moonskon is wel wat to
haelen op don duur ni. inzake do erfenis
(Obk), Hij haclt al/es naor him too is

buusdook nut c/c buse haelen, Hi] kan
a/tied ccii boel nut con gedicbt haelen
(Nbk), d'r vut haelen wat d'r in nt eruit
halen wat oruit to halen valt (Nbk), ... wat
d'r nut to haelen is (Nbk), uut de tieze
haoien uit e!kaar halen, ontwarren (Nbk,
Ste), deur et waetor haelen (Nbk), Et front
van et overbemd mos vroeger dour do
stiesel haeld wodden, mar dat is now
gelokkig nut de tied, gien gestief on gestriok meet (Diz), Mit baokon op 'ekoezen
kim peerden win eten; ic moc'n ze mit inhalig (Np) 5. verwervon, bohalen door
kotvoor dew- de tied haelen (Np), ii] de inspanning, door sukses eon twiode pnies
haast moe'n we de gnuppen d'r out hae/en ha cien, wat naor Jo toe hao/en jets naar
(Diz, (glen) oolde koonen nut de sloot zich too halen (Nbk), zo ook: Hi] haolt
haelen (Nbk), iene et vol over de oren aitied a/los op n an (Nbk) 6. met inhaelen, aYes ondersteboven haclen do hole spanning, moeito boroikon, nipt aan jots
boel overhoop halen (Nbk), zo ook de hod voldoon Zb haei to do bus vast nicE moor
ovcrboopbaelen(Ste), veurotiocljtbaolcn (Nbk), .ZoJ hi] et haelen? zou hij hot
to voorschijn halen, opzoeken en laten zion redden, bijv. van studio (Nbk), Ze hobben

IM

haelcrd - haemerslag
d'r we] haofon an om rond te kommen
(Np), ...om dat kiaor to kricgen (Np), eon
bogo note bacien (spot.), zo ook Ja, do
aidorloegsto noton baelde bij flog mit
gemak (b), Bi5 do ooldorwotsc schinko van
vrocgor kan do ham van disso tied niot
Jiacion die is op geen stukken na zo goed
(Obk), zo ook Disse oorpcis kim ? niot
baolon biy die van vowige weko (Np), en
't Back otniothet is op geen stukken nate
vergelijken met (Nbk), (van zieke die kennelijk stervende is:) Zolhijdozundagnog
hao/on? (Nbk), Ft lickt nict best, hizal 't
we] niothaolcn (Dho, Obk, Nbk), Hi/ was
erg ziok mar we hobbon gocic hoop dat hi
ot d'r dour haalt (Sz), Hi) hot et op 'c dood
ofhaeldhij is zo ziek geweest dat hij bijna
was gestorven (verspr. OS, Diz, Nt, Spa,
Op), my mos et van do dood of haolon
(Nt, Obk), Hij hot et van do dood haold
(Np, Nt), ook: 't op et kaantien of baelon
id. (Wol), ook anderszins: iets op het
nippertje halen (Wol), zo ook Dat varkon
haolt do tachtig kilo en kan ivol slaacht
wooden (Dfo) 7. bereiken, verkrijgen
(zonder dat men dat zeif in de hand heeft)
Zol dat nijs do kraanto haclon? (Nbk), 't
Kan krapan do honderd haolon 't zij n er
nauwelijks honderd (Wol) * Aj'dorooperd
on do poopord mar oupon bolon, dan bad
io et veer dan houd je het lang vol, dan
kom je een heel eind (Ow), (gezegd bij
wijze van korting geven, met name bij
opruiming in een winkel) Twio haolon,
lone botaolon (Dho, Obk)
haelerd z haoldord
hacimes (Dfo, Ma, Nbk, Np, Obk, 01-NI)
et; -sen; ...messien ['h..] 1. boomrnes,
trekmes, ni. met twee handvatten, aan
beide uiteinden ervan (Dfo, Ma, Nbk, Np,
Obk) 1k was vroogor kiompomaokor, doe
hob ik mi5 mit 't haclmes in do billo
snoden, et was con hide glijoso (Dfo), Wi5
haoidon do schollo van do bomon of mit
een haeimes (Nbk), (bij het wagenmaken)
Do spiokon [n1. van het wagenwiel] woron
in vorm snodon mit eon ha ci- of trokmos;
zoo'n mos baol io naorjo too, dat kwam
aorig krck (Ma) 2. snoeimes: ni om mee to
snoeien (01-NI)
haclwcer (bs: Op) et ['h..] 1. weersomstandigheden waarbij de bijen (flink)
nektar halen ? Is good haolwocr! (bs: Op)

haciwiend (Dfo, Nbk, Np, Ow) de;
...wienen; ...wientien ['h..] 1. rukwind D'r
kwam eon baolwiond, ik vloug haost over
do kop! (Dfo), As d'r een gooio haolwiond
komt, gaot do tonto togon do grond (Np),
M- kwammen iedorkoor van die haolwionon om do booko van 't huus (Nbk),
Mit eon haoiwiond vloug do bujkappe d'r
of (OW)
haemer Ook hamer (WH) de; -s; -tien
['h:mr/'ha:mr] 1. hamer: het bekende
werktuig oon hoolten baomor 2. hamer als
symbool, voorzittershamer e.d. 'tKomtnog
ondor do hacmcr, do hacmcr van dc
veurzittcr, do baomor en sikkei 3. (verkL)
hamertje in een piano, een kiokkenspel e.d.
(Nbk) 4. haarhamer (Ma)
haenieren Ook hameren (WH) zw. ww.;
onoverg.; haemerde, hot haemerd ['h:
mru/'hã: ... ] 1. met een hamer kioppen,
slaan Do smid hamort d'r lustig op Jos
(Sz), Jo moo'n d'r we] es wat op haomcren
om ot d'r dour to kriogon zeer nadrukkelijk
op jets aandringen, erover biijven praten,
drammen (aig., Nbk)
haemcrslag (verspr.) Ook hamersiag
(WIT) de, ook et (bet. 1, 2, 4); ..slaegen
(bet. 2, 3); ...slaggien (bet. 2, 3) ['h..] 1.
hamersiag: vlokkige wolkjes kieiner dan
schapewolkjes, meestal opgevat als voorbode van regen As kiendor konnon we
tiodon naor 't haomorslag an do locht
kiokon, mooder kon d'r dan zo mooi van
vortcllon (Mun), Zoas do ha cm erslag an do
locht drift zo gaot do wiend (Np), D'r zit
haomerslag an do loch!, eon token van rogon (Ste), daarentegen Mit haomcrslag an
do lochl knapt et weer op (Ow),
iiaemcrslag cm do maono is eon token van
rogon (verspr.) 2. schapewolkje(s) (Diz,
Ld, Nt, Op, Wol) Eon haomorslag an do
locht vourspelt vaoko mooi weer (Op), D'r
is haomorsiag an do loch!, 't gaot vast
rogonon (Wol) 3. klap met de hamer, in het
bijzonder bij verkoop 't Was mit iono
ha cm orslag kopot (Nbk), As eon huus vorkocht wodt dan batson ze oven op 'e taofol
on dan is et bij haomorslag vorkocht (Nw),
'1 Gaot per haomorslag bij dat boolgood
(Nw) 4. do door bewerking verkregen zeer
Iichte kuiltjes aan de oppervlakte van bet
blad van een aarirecht, gehamerd motief,
ook in bestek, emmers (verspr) 'k Hobbo
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hacmerslagmotief - haene
Jepefs on vorken mit hamersiag (Sz), ...die
bin mit haenierslag bewarkt (Mun), In de
keuperen ae/cer zit ha em ersiag (Ste), haeinersiag as petroon in ccii keuperen ketel
(El)
haemerslagmoticf(Ow) Ookhaemerslagpetroon (Dhau) et; ...motieven; -ion [th ... ]
1. gehamerd motief We hebben iepels on
vörken mit haemerslagmotief(Ow)
haemerslagpetroon z. ha em erslagm at/el
haemerstacle (Bu) de; -n; ...staeltien ['h..]
1. stok in een hamer
haemerstok I (Ow) do; -ken; -kien
['h ... stok] 1. steel in een hamer
haemerstokll (1) ['h ... stok] - hamerstuk in
een vergadering
haene Ook kane (WH), kaantje (in verb.:
bet. 1) do; -n; haentien ['h:no/'ha:...
/'hã:ntja] 1. haan (hoenderachtige, ook,
vaak verki.: mannelijke kievit (Bu, Nbk))
Daor kn7t gien haene naor (verspr.), (a/tied) haentien de veurste wezen (wi//en)
(verspr.), ook baantje de voorste...
(verspr.), Zion haene moot a/tied keunin8
krien (Op, Np, Ma, Pe- Dbl, Spa, El),
viktoric knen (Bdie), Dc rooie haene
krijt or is brand (Diz), Die bet de rooie
haene op 't dak or is brand bij hem (Np),
de rooie haene Jcrien Jaoten de boel in
brand stekon, ook van z'n eigen huis on
good (Op), De rooie haene kride daor
veurgoed hot stond totaal in brand (Dfo),
... hot dao.rokhuusholen(Dfo), Dat is zoe'n
romme/tien, de too/c haene was de beste
koopman bet is daar zo'n rotzooi, ze
zouden bet beste do beet daar maar in
brand kunnen steken (Dho), bij vgl.: Die
kere/ is een goeie haene, hi hot we/ tien
jongen (Np), Dat is een kwaoie haene gozegd van iemand die veel met zijn vrouw
naar bed wil (14w), Die jongen vochten zo,
ze stonnen tegenover mekaer as haenen
(Ste), stappen as een keuterse ha one parmantig, met eon verheven houding lopen,
ook 147 /opt as een keuterse ha one id. (Bu,
Dho, Diz, Nbk, Ow), ...as een stoterse 'weno (Ow), stappen as een keuterse ha one nut
s/rant an do ti5en eigenwijs on vooi-zichtig
lopen (Nbk, Ste), zo ook stappen as ccii
haene die s/rant an do Eden her Id. (Nbk),
Hi/ stapt road as een ha one die mit
smenge poten van de mestbu/tc komt Id.
(Bu), Hij s/apt as een haene wit veren an

depoten id. (Wol), Th3' krit as een baene
is uiterst parmantig, doet eigenwijs (Dho,
Ste), permantig as een haene (Db), ...as
ccii stoterse haene (Nw), zo trots as eon
haene (Nw) ook lopen as... trots, eigenwijs
lopen als een haan (Nbk) 2. kijfachtige,
vinnige porsoon (Np) War bij' toch een
haene (Np) 3. windhaan We bebben een
haene as wiendwiezer op et dak(Nw), Wat
door dehaene?welke windrichting wijst de
windhaan aan (Ste), De baene staot mit de
kopin 'tnoorden (Ste), et haentien van do
toren torenhaan 4. (veelal verki.) palmpaashaantje, ni. van broodmeol gobakken,
geprikt op de bovenste punt van eon met
paaseieren en anderszins versierd kruis van
dunne latjes (verspr.) een haentien op een
stokkien nI. bij Paimpason meegevoord, als
hiervoor boschreven 5. haan van eon
vuurwapen Dc haene zit op 'tgeweer(El),
de haene overha c/en (Spa, Ste), ook
gezegd wanneer iemand do andor flunk
aanpakt, de waarheid zogt, wanneor iemand
strong optreodt (Spa, Ste): Aszeme no die
vergaeder%e in de weg /open, dan za 'k de
haene we/ es ovcrhae/en (Ste), Hij bac/de
toch de haene over (Ste) 6. in een ka/ken
haentien hop. soort pijp: doorrokor (Ste) *
Twie hacnen in ion hokke gaot niet twee
kapiteins op eon schip gaat met (Ste), De
haene van de mik en de kiepen van de log
alles raakt in de war, in hot honderd (El),
Een goeie haene moor n/ct vet wezen eon
to dikke man doet kennelijk to weinig aan
soks, eon man die seksuool aktief is blijft
mager (Sz, Nbk), ...is n/ct vet id. (Bdie,
Dho, Ma, Nbk, Nw), . . .moet maeger wezen
(Dfo), Maegere ha en en springen op 'n
.f'oe/stcn (Nbk), (als antwoord op onboloefd, hard Mn? of zelfs Ilaen? wat zeg
je:) Haen? Haenen on kiepen, aj' v/ogge
binnen ku,!' ze griepen (Nbk), zo ook
...Hacnen lopen bi de k/open, aj'ze bebben wi//en mac]' ze griepen (bo: Nw),
Haenen neuken do kiepen... Id. (be: Nw),
ha en en verkopcn we met, kiepcn bij dc
vuu/A-op (s: Op), Vroegcr kriden de
liacuen, zcc dove Jaop/k, on now gaepen
zeal/lend nog mar (Nbk, s: Wol), (kinderdreun bij Paimpasen:) I/acnE/en on een
stokkien/Gattien in mien rokkien/Gattien in
mien /inkcrpoot/Morgcn is mica haentien
dood (El), Palm-pa/in-paosen/'t I/acnE/en
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haenebalk - haenepote
wil niet raozen/Geof bum gauw eon
stokkion brood/Aanders gaot et haenticn
dood (Dho), ...Mooder geelme eon stoicicien brood/A anders gaot mien haontien
dood (Ste), Rood, rood rokkien, haantion
op eon stokkicn (Sz)
haenebalk (Nbk) g. lidw. [h ...balk] 1.
karnemelk, pap e.d. waar zich kluiten in
vormen Do briy is geerscbeuten, want ze is
to biesterig ('haeneballc) (Nbk)
haenebalke de; -a; ...balkien ['h...] 1.
hanebalk: meestal in een boerderij, ook in
klokkestoel (bs: Dfo, Nw) MY bong in do
haenebaiken gezegd wanneer iemand zich
heeft verhangen aan één van de hanebalken
(Nbk), Meerstai zitten d'r baonebaiken in
do /ciokkestoei your extra ondorsteuning
van et dak (bs)
haenedobbc (Dho, Diz, Np, Nw) Ook
dobbegien (Np, Obk, Wol) de; -a; -gien
['h...] 1. één der gaatjes in het land die de
mannelijke kievit heeft gemaakt in de
buurt van het eigenlijke nest (dat hij ook
maakt) Et echte nussien iigt vaeke dicbto
bij eon baenodobbe (Dho), Do kiewiotsha one maekt dobbegies ow eon wie Yen an
to trekken (Obk)
haenegekri'j (Nbk) et 1. het gekraai van
een haan
hacnegevecht (spor.) Ook hanegevecht
(Spa) - gevecht tussen hanen, ook hanengevecht, oude volkssport waarbij men
hanen met messen aan de poten tegen
elkaar liet vechten
haencgeweer (Op) et; ...geweren [h... ] 1.
geweer met (ouderwetse) haan
haenekam (verspr.) Ook huenekaom (Ma,
Nw, Ow, bet. 5: Dfo), haenekaome (bet.
1: Obk), hanekamme (bet. 1: Sz), haenekamme (bet. 1: Ste, 01-Ni, bet. 4: Op)
['h...] 1. kam van de haan (verspr.) 2. ontlastingsboog (gemetseld boven raam of
deur) (Dho, El, Spa) 3. bep. type gehaakt
randje dat aan de kam van een haan doet
denken (Nw) 4. kam van een viool (Op) 5.
bep. sierplant: hanekam (Dfo, Ld) 6. bep.
paddestoel: hanekam (Wol) 7. bep. dahlia,
met puntige bloembladen (Nbk) 8. bep
luxe broodje (Dho) 9. verkleuring van de
kam van een haan als indicatie van een
bep. ziekte (Db) 10. geplooid deel op een
bep. vrouwenmuts dat aan de kam van een
haan doct denken (Dho)

haenekamdalia (Nbk) de; -'S ['h...] 1. bep.
dahlia, met puntige bloembladen (Nbk)
haenekamme z. haenekam
haenekammcrig (Obk) bn., bw.; -er, -at
['h...] 1. zodanig gemaaid dat er nog
strookjes niet of maar half gemaaid gras
zijn blijvcn staan, ook: maaiend met een
dcrgelijk effekt (Obk)
haenekaom z. baenekam
haenckaome z. haenekam
haeneker (n) ['h... kr] - bep. vogel:
kemphaan
haenekloterig (Nbk) bn.; -er, -st ['h...] 1.
(van karnemelk, pap e.d) met kluiten die
zich hebben gevormd, deels sarnengeklonterd As soepe watgeerschot, wodt et hacnekioterig (Nbk), AJ' soepo koken en niet
vaeke genoeg ruren, dan wodt do soepe
/iaenekIoterik, dan kommen d'r kionten in
do soopo (Nbk)
haeneklute (Obk) de; -n; ...klutien ['h...]
1. één der kluiten die zich heeft gevormd
in karnemelk, pap etc. (Obk)
haenekrabbe z. krabbe
haenemiere z. hennomiere
haenepal z. haenepa//e
haencpalle (Np) Ook haenepal (El, Ld,
Mun, Nw, Pe-Dbl) de; -n; -gien
['h... pal(a)] 1. haanpal; vooral van pal op
patroon gebruikt bij een pen vuurgowcer
(Np)
hacnepiekc (bI) de; -n; ...piekien ['h...
pikol I. mannelijk kuiken
hacuepisse (n) de ['h...] 1. pap van rogge
en water
haencpote Ook hanepote (WJ-J) de; -n;
...potien ['h..] 1. poot van een haan 2.
(meestal my.) slecht, onbeholpen geschreven letters Hij schrift racre haenopoten (Nt), ...mit haenepotcn (Dhau, Nbk,
Spa, Nw), Wat schrieft hij can haenepoten! (Spa), Hoc goicerder do moons/con
binnen, boo hi/ikor baenepoten (Ow), Wie
zion hacnepoton bin dat, ie kun 't haost
nicE Jezon (Nw) 3. (meestal my.) zevenbiad
(13die, El, Ma, Obk, Spa, Ste, fp) 4.
(meestal my.) bep. grassoort: hanepoot
(Bdie, Np) Haenepoten, daor kuj' wit do
bar/cc in vaastezitten (Np) 5. (my.)
wateraardbei (fp) 6. (my.) duizendblad
(Bdie) 7. ijzeren stiji onder het bovenblad
van de schoorsteenmantel (Ma) S. (veelal
my.) afval of uiteinden van talhout (Ste)
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haenetred - haeveloos
hacnctred (Dho, Dfo, Obk, Ow, Wol) de;
-en ['h...trct] 1. (bij paarden) hanetred,
hanespat (Dho, Dfo, Obk, Ow) Ben peerd
mit con bacnctrcd zit niet vale gang onder

(Obk), Dat peerd bebbcn ze niet vale
vcrtrou won in, lily hot con ha en etred an
hum (Dho) 2. kiemblaasje, zaad van de

haan in her ei (Wol)
haenetrede z. haenetree
haenctree (verspr.) Ook hanetree ( WH),
/zaenetrede (bet. 1: Op) de, ook et (bet. 2:
Dho); .treden (bet 1); -gien ['hë:notn:
/.../...do] 1. tred van een haan, vooral, bij
vergelijking: korte afstand Van Sheken burg naor Dc Kuimder is mar can
ban otree (Spa), 't Is mar eon pacr ha en etrec
(Bdie), Jo kun we] Jopen, hear, 'I is mar
cen hacnctrco d'r van of (Dho), Nao
ni'jjaor lengen de daegcn elke dag con
haenotrcc (Mun, Nw, Ma), Nao do ]angste
dag wo i do dagen eJ]w dag con han ctrcc
kotter (Sz), Noffons do oolde mccnsken
schecide de ondcrgang van do zunnc dice
dag ccii ha en ctreo (Obk), Zc voddercn mar
con bacnctrec (Dhau), H15 was mar ccii
hacnctrcc your (Np), op con bacnctrco nao
an op een heel klein stukje na, gezegd bijv.

wanneer men iemand bijna had ingehaald,
bijna to pakken had (Np) 2. (stofn.)
kiembiaasje in het ei, zaad van de haan in
het ei (Bdie, Dho, Mun, Nbk, Obk, 01-NI,
Ste) Bah, d'r zit baenetrce in or ei (Bdie),
Dat bacnctrec doe 1k d'r uut, datlusson we
nicE (Dho), Ic ken we] Zion an 't ci oat de
haone d'r b15 lopt, do bacnotrcc zit d'r in

(01-Ni)
haenetrjjsel (Nbk) et ['h..trttsi] 1. hetz.
ais haenetrec (bet. 2), z. aldaar
hacnevere (verspr.) Ook hanevere ( WH)
de; -n; ...veertien ['h...] 1. veer van een
haan, met name nit de staart
haenig (verspr.) In., bw.; -or, -st ['h:nax]
1. veel achter vrouwen aan zittend, en/of
veel met z'n vrouw naar bed wiilend (Dho,
El, Ld, Nbk, Nw, Op, Pe-Dbl) IliJ was
aon haenig N] do vrouwlu (Ld), Die
man was aor;g hacnig, hi] haddc ccii pro!to kicndcr on lonktc naor loden' V/VU 14'

(Op) 2. niet goed kunnende zien bij het
lezen (Wol) .1 is hacnj, hi] zit zo haenig
to lezon! (Wol) 3. vinnig, ook met cen
sterke wil om door to zetten, verbeten
(Dfo, Db, Mun, Np, Nt, Ow, Ste) 71s con

bacnik persoon, hi] wif altied winnen
(Dfo), Wat is dat meenske soms baenig!
vinnig, kattig (Db), Hij is weer baenig an
do gaank (Ste) 4. (van een man:) ver-

waand, trots (Ste)
haentien z. onder hattie
haeperen Ook haperen (WH) zw. ww.;
onoverg.; haeperde, her haeperd ['h:pi
/'ha:...] 1. lets mankeren D'r kan bij cen
mocnsko niet vale an baoperen, want dan
]opt or nicE good (Obk), 'k Weet niet as die
jongo we] good is, mi] donkt d'r kon wel
wat an haperen (Sz), D'r baopert war an
mien fiets (Nt), D'r haopert zeker war an,
aandors woron ze d'r a] west er is zeker

jets mis (Ow)
haer z. hccrll, III
haeren z. heron
haergerei z. hoorgorci
haerhaemer z. heorhacmcr
hacrig z hong
haerpad z heerpad
haerspit z. hecrspit
haesien et; haesies [he:sln] 1. kleine haas
7 haesion wezcn 2. haas: van slachtdier
(koe, varken) (Dhau, Ste) Doe me mar war
van et haosien (Dhau), or haesicn van do
koc(Ste)

haesien-over (Bdie, Db, Diz, Ma, Nbk, Nt,
Nw, Obk, Pe-Dbl) Ook haasje-over (Op,
Sz) et [...'o:...] 1. haasje-over: kinderspel
waarbij men over de andere deeinemers
springt die, met gebogen ruggen en met
voldoende tussenruimte, in een nj staan 2.
spel waarbij men van de ene naar de
andere kant van een veld loopt met de kans
getikt to worden, zodat men af is en moet
helpen tikken (Bdie, Diz)
haesicn-rep-je (Db) Ook haasje-rep-je
(Nbk) bw. [...'repjWha:sjorspjo] 1. snel,
overhaast Et mos baasje-rep-je (Nbk)
haesienjaegen (Dho, Nbk, Ow) onbep. w.
[h...] 1. haasje-over spelen (Nbk, Ow) 2.
bep. spei spelen waarbij steeds een kind
werd gepakt en naar het honk word gebracht (Dho) 3. z. haczojaegertien
hact z. han
hactdregcnd z haatdregcnd
Hacte (Nbk, Obk) de; -s, -n; Haetien
['hc:toI I. mannennaam
hactelik z. hatclik
hacten z. haten
haeweloos Ook haveloos (WH) In., bw.;
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haeven - haeverkiste
...lozer ['hc:walo:as, ...v ... ..ha:...] 1. verwaarloosd, armoedig en slordig, met kapotte kleren flat huus zicht d'r haeveloos
not (Nbk), oak Die meensken zien... (We!),
Die kiender kominen d'r altied haeveloos
out zijn altijd onverzorgd (Op), 't Is daor
mar een haeveloos boeltien (Bu), Ze was
watbaeveloosin cit kleren (Pe-Dbl), Pattie
jongeluden kim d'r zo haeveloos bij lop en
(Mun), Dat huas zit haeveloos in de varve
(Ow), Dat buus bet zo lange leegstaon, et
hjt d'r now zo haeveloos bij (Obk)
haeven z. haven
haevenstad z_ havenstad
haever Oak haver (WH) do; voorn. sand.:
ze ['hs:wç, ...v.. i'ha:...] 1. bep. plant: haver
wilde haever bep. onkruid: zachtc dravik
(verspr.): Kropa ore, wide haever on
kweekgrus is allemaole grof grus (Np),
lange hacver id. (Sz, Op), zwatte haever nl.
met donkere vruoht (verspr.): Zwatte
haever wodde op licbte grond vcrbouwd,
op grond die vaeke pas anmaekt was
(Nbk), bontehaeverhetz. als zwattehaever
(Db, Dhau, Dmi, Ma, Nbk, Ow), witte
haever met vrucht die licht van kleur is
(Dmi, Ma, Nbk, Ow), gele haever id. (Op),
gepunte haever haver waar de kiem nit is
gehaald (Dho): Ze voerden de peerden wel
gepunte haever, want hacverkorrels
kommen d'r ok wel heel weer out en zo
kuj' wilde haever in 'tlaandknegen (Dho),
haever mien (Nbk) 2. graan van de haver:
als voedsel depeerden haever geven, (van
eon paard) De baever plaogt him het paard
is wellustig, met drang tot paren (Ow), Die
krigt lange haever het paard krijgt zweep-

slagen, oak van andere dieren of personen:
hij krijgt kiappen (Ma, 01-NI, Wol, Bu) 3.
in van haever tot gotte (Nbk, Np, Spa): Ze
kennen niekeer van baever tot gotte (Np,
Spa, Nbk), oak: van baever en go/to (Dfo)
* Peerden die de ha vet verdienen, krieg cii
ze niet ( Sz), zo ook Etpeerd dat do haever
verdient (die) krigt et met hij krijgt met de
eer, de dank die hi] verdient (Nbk, Sz, Np)

haevcrakker (Bu, Op) do; -5; -tien ['h...]
1. haverakker
haeverbaand (Ld) do; ...banen; ...baantien
['h..] 1. band van halmen om garve van
haver
haeverbak (Nbk, 01-Ni) de; -ken; -kien
['h...] 1. haverkist (Nbk) 2. trog op poten

bij herbergen e.d. waar de paarden van de
bezoekers uit konden vreten (01-Ni)
haeverbarg (Dfo) de; -en; -ien ['h...] 1.
hoop opgetaste haver, havermijt
haeverbiender (Np) de; -s; -tien ['h...] 1.
man of jongen die op het land haver tot
garven bindt
haeverbienen (Nbk) onbep. w. ['h...] I. het
binden van haver tot garven 'kHeb vaeke
bulpen haeverbicnen (Nbk)
haeverbienster (Np) do; -s; -tien ['h...] 1.
meisje of vrouw die op hot land do gemaaide haver tot garven bindt
haevcrbier (I) ['h...] - haverbier
haeverblocm (i) ['h...] - haverbloem
hacverbos (Np, Ste) de; -sen; -sien ['h...]
I. garve van haver haeverbossen opgooien
cinhoog gooien voor verdere plaatsing
(Sic)
haeverbri'j (I)- haverbrij
Iiaeverbrood (I) - haverbrood
haeverbult (Dhau, Ma,Nbk) do; -en; -tien
['h...] 1. havermijt, bult van opgetaste
haver
haeverdoefte (Bdie, Np) do; -n ['h..] 1.
havermijt, bult van opgetaste haver
haeverdoppe do; -n; ...doppen ['h...] 1.
schaal, dop van haverkorrel, haverkaf
haeverdoppen (El, Sz, Mun) In.; attr. 1.
van haverkaf cen haeverdoppen bedde bed
gevuld met haverkaf (El, Sz, Mun)
haevcrgcnt (Np) ['he:wrgent], in poesten
as con haevergent onorm hijgon, blazon
(Np)
haevergutte (Db, Dfo, Mun, Obk) Ook
havergotte (WH) - havergort: gort van
haver
haevergottenbri'j (Db, Dfo, Ld, Obk,
Mun) Oak ha"ergoltenbri'j (WH), hovergottenprut (Spa) [...'b.../...'p...] - havergortebrij
haeverkaf (Db, Ld) et - haverkaf
haeverkiste Oak haverkiste ( WH) do; -n
'h ... j I. haverkist, thans voornamelijk nag
in de volgende verb.: do bok op 'e haeverkiste bien en hetz. als do kat op hot spek
bindon (Dmi, Nw), d'r op zitten as cen bok
op 'e haeverkiste (Nbk), Ze vliegen d'r op
of as cen bok op eon haeverkiste (Nw), Die
gnist [lacht ingehouden] as cen bok op 'e
haeverkiste (Nbk), zo ]elk as cen bok op 'e
haeverkiste (Dmi); corder oak in gebruik
als berg- on zitplaats op cen wagon (Np):
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haeverklap haezegrös
Vroogor haddon zo eon baovorlclste In eon
kleedwaogon; daor koj' op zitton (Np)
haeverklap Oak haverkiap (WH, elders
spot.) [h...], in om do baoverkIap am de

haeverstropit (verspr. OS, Dmi, Np,
Pe-Dbl, Sz) Oak haeverstropilte (Dha,
01-NI, Wol), haeverstroballegien (Bdie)
de; - ten; - tien ['h...] 1. bep. geel, hard
hay erk lap
snaepje, met name bij verkaudheid gehaeverkli'je (Bdie, Bu, Dho, El, Nbk, bruikt
Obk, Op, Pe-Dbl, Ste) de; -n; ...kli'jgien haeverstropitte z. haoverstropit
['h...kltja/'h...klejo (Op)] 1. buitenste vlies, haeverveld (1) - haverveld
zemel am haverkorrel Haeverkhen c/eden hacvcrvlokke z. haevorvlokken
ze in bodden, vourai in kienderbeddon, on haevervlokken (spar.) Oak enkelvaud:
soms ok In stoelkussens (Nbk, Ste), De Jraevervjokke (Obk) ['h --- fl3kfl] - haversokken hangen me vol baeverkflyen (Ste)
vlakken
hacverkli'jen (Ld, Nbk, Ow, Ste) bn.; attr. haevcrzak (01-NI) Oak haverzak (Spa)
[h...] 1. van, gevuld met vliezen die am de ['h...] - haverzak
haverkorrel zitten Haeverkiien beddon haeze Oak haze (WH), haas (bet. 2: spar.)
wcrcn gazond (Nbk), con hacvcrkli'jcn de: -n: haesien ['hs:zJ'ha:zn/ha:s] 1. haas:
beddezak (Ow)
bep. knaagdier Eon haeze in 't legor
haeverkorrel (verspr.) - haverkorrel
schioton niag niot (Nbk), Eon haozc moot
haevcrlaand (Ste, va) et 1. land, akker aenlik ecrst twie daogon in do grond yourbebauwd met haver Do bait roege dong c/a/rn slaachton (Ste), eon voege haeze een
wodde over at eeipe//aand on at haevcr- haas die nag niet geheel vaiwassen is, oak:
laand rodon (va)
nag anvaldaende gegraeid am af to
haevermael (Obk, Ste) - meel van haver
schieten (Ow), Th3i vangt glen haozen moor
haevcrmiet (Nt) Oak havermiet (Sz) de gezegd van iemand die slecht ter been is
['h...] 1. bep. mijt, vaorkamend in haver gewarden (Ste. Nbk) of niet meer hard kan
haevermiete (verspr.) Oak Izaveriniet(e) lapen anderszins (Ste), oak: Die ]opt glen
(Sz) de; -n; ...mietien 1. havermijt
haeze moor an id., Iett.: die haalt geen haas
haevermout z havormout
meet in (Nbk), Jo vangen ok nog glen
hacvermoutenbri'j (verspr. OS, Diz, Dm1, haezen je Iaapt nagal maeizaam, slecht
Mun, Op) Oak havermoutenbri'j (spar. (Nt), (gezegd door een baakster): 'k Heb
OS, Np, Nt, 01-NI, Spa), haver,noutsebri'j vannaacht wear eon haoze vongon ik heb
(Nw, Pe- Dbl), Iiavermoutpap (Bdie, Bu), als baakster bijstand verleend bij een
havermoutenpap (Sz) [he:wrmoM bevalling (Np), 1h7 'op as con haoze (aig.,
tu'b --- ... ..tso.....ha:wrmoMtpap/...tn'pap] - Ste), zo vloggo as eon haeze zeer viug,
havermoutpap
snel (Db, Np) 2. haas bij slachtvee, wild
haevernappe (Obk, Spa) de; -n; ...nappien (verspr.) do baozo van do koo (Ow) * Mit
1. nap am haver mee to seheppen
eon koo kuj' glen haozc vangon (Diz), Jo
haeveroogst (1) - haveraagst
kun noolt weton hoe con koo eon haoze
haeverplocme (va) de [h...] 1. pluim aan vangt (verspr.), Mit onwilligo honnen is et
de tap van een halm haver
sleclit haezen vangon (Pe-DbI), Veur eon
haeverras (I) - haverras
haeze en eon s/a/do is et op doze/do dag
haeversaortc (01*) de; -n [h.. I I. ha- ni j/aur haastig zijn levert zelden lets op
versaart
(Mun), aak Eon haeze en eon slakko viehacverstoppel (Db, Obk) de ['h..] 1. de ron regal/eke ni)jaor (Up), Do haozo thkk'
stappels van gemaaide haver, het land met in 't haor Is your do strongo winter k/a or
zulke stappels Haoverstoppel on kno/Jo- (n)
/aand wodt zwatmaekt andiep geplaegd haezeboolte (Bdie) de; -n; ..baaltien
(Db)
['h..] 1. paat (of deel daarvan) van een
haeverstro Oak haversiro (WH) et ['h...] geslaehte haas
1. haverstra 't Haoverstro moch met mof haezehoom z. noutopol/e
wooden, want dan woddon do peordon we! haezedcnnc (Np) de; -n; -glen ['h...] 1.
ziok (Ste)
leger van een haas
haeverstroballegien z. haeverstropit
haezcgrös (Db. El) Oak haezegrus (Op) et
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haezcgrus - haezemoes
['h...] 1. hazegras, duizendblad (Db, El) 2.
lang, zaeht gras (Op)
haezegrus z. baezogros
haezehakkc (verspr. OS, Dho, Diz, Ste,
Wol) Oak Izazehakke (Spa) de; -n; ...hakkien ['h...] 1. hak, hiel van een haas 2.
hazehak, verdikking aan de hak van een
paard Thy bet wat een haezehaicke (Nbk)
haezehaor Ook hazeliaor (WH) ['h...] 1.
hazehaar ha ozeba or in do scboen on hebbon
haast maken, hard (kunnen) lopen (Bdie,
Bu, Dho, Diz, Mun, Np, Nw, 01-Ni, Op,
Ld): Doktorpoest naor con kraomvrouwe,
hij bet ok baezebaor in do schoenen
(Mun), zo oak haezehaor an do hakken
hebben id. (Np, Diz), baezehaor in do
schoenon hobben moeton harder moeten
lopen (Np), Die bet glen haczebaor an do
schoenen hij maakt niet voort, loopt niet
hard (Bu), ...an do bakkcn id. (Bu), Jo
moe'n haezohaor in do schoonen doen ni.
teneinde hard te (kunnen) lopen (Nw)
haezehatte et; -n; ...hattien [h... ] 1. hart
van een haas 2. bange aard (Nt, Ste) iiiy
bet eon haezebatte (Ste) 3. bangerik (Ste)
't Is eon baozohatte! (Ste)
haezehond (El) de; ..honnen ['h...] 1.
hand die in staat is een haas te vangen
haezejacht Oak hazejadu (WH) - hazejacht Do baozojacbt is Jos mit 15 oktober
(Nbk), ...is cupon id. (Nbk)
haezejaegertien (Np, k: Ste) Oak Iwosienjaegen (Dfo, Ow) et ['h..] 1. kinderspelletje waarbij de anderen, die zich verstopt hebben, moeten warden gezocht
(Dfo, Ow, Np), terwiji een stok als geweer
dient (Dfo, Np), waarbij met de stok wordt
opgejaagd en het kind dat het langst blijft
zitten, wint (Ow); de grotere jongens
hadden de stok met een touw om de
schouder gehangen en waren jager, terwiji
de kleinere jongens voor haas speelden en
in her heideveld lagen (Dfo)
haezekaarver z. haozokarve
haezekarfsel z. haozokarvo
haezekarve (Ste) Oak haezekarfsel (Ld),
Isaezekarvel(Ld), haezekaarver (bo: Bu),
Iiaezetarwe (fp, bo: Nw), haezekervel
(bo: Bu) de [ ... karwo; ...vo/ ...karfs] / ... wj,
... vi/ ... kaarwr, ...vr/... ...kcrwl, ..v1] 1. hazegerf, duizendblad
haezekarvel z. haozokarvo
haezekervcJ z_ haezekarvc

haezeklem (Nt) de; -men; ...klemmegien
['h...] 1. klem am hazen mee te vangen Hi
mos wit do brook on gins in do bos zitten;
doe raokto hij mit do zak in con haozeklem
(Nt)
hac'zekruud (Bu, Dfo, El) at ['he:zakryt] 1.
bep. plant: duizendblad (Bu, El) 2.
schijflcamilie (Dfo) Haezokruud voerden
we do knienon wel iwo do twiode worp, et
was goneeskrachtig (Dfo)
haezelaar z. noutopollo
haezelboom z. noutopollo
haezeleger Oak haze/ego' (WH) et; -s;
-tien lb...] 1. hazeleger 2. kuil of elk der
kuilen achter de sehauderbiaden van de
koe (verspr. OS, Bdie, Dho, 01-NI, Op,
Pe- Dbl) Bij eon macgore koe kuj' et
haezologor best zion (Pe- Dbl), Die koe her
eon zwatto vlokke in '1 haozoleger (Dho),
Dat wodt nooit con goeie koe, die hot
baezolcgcrs aachtor do sob ooldors (Db),
Die koc had tachtigpunton kregon, niarbi
had haezolegors achter do schooldor (El),
Do baezolegors van eon koe meugen niet to
loge [laag] wozen (Ld), Ft Lekkorsto Weis
van do koe zit bi3i Ft haezoleger (Op)
haezelegerig (Dfo) bn.; -er, -st [h... ] 1.
(van een koe) zadanig dat men de kuilen
achter de schauderbladen goed kan zien
Die koc is niet zo mooi hij is wat haczelogerig aachter et schooldorbiad (Dfo)
haezelippe de; -n; ...lippien ['h..] 1. hazelip: misvorrnde lip
haezelneute Oak haezeneute (bet. 1: Op)
de; -n; ...neutien ['h...] 1. noat van de
hazelaar 2. z. noutopollo
haezelneutedoppc (Nbk) - hazelnatedap
haezelneutehoult (Nbk, Ste) - hazelnotehaut
haezclncutcpolle z neutepollo
haezcloop (Nbk, Np, Ste) - (vaak verki.)
hazeloop, hazepaadje
haczclworm (verspr. OS, Bu, Dm1, Np,
Wol) Oak haezeworm (Dfo, Nw) de; -s;
-pien [hc:zj.....hc:za...] 1. hazelworm Zo
mien den vroegor dat do haozelwonn vorgiftig was; zo woron we] verschrikkolik tel
(Nbk), D'r lag eon haozclworm op ? zaand
(Wol)
haczcmoes (Ow) g. Iidw. ['ha:zomu(:)s] 1.
bep. soart kamille, wseh. valse kamille
(nog bekend vooraJ i.v.m. een bep. geneeskrachtige werking ervan)
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haczemond - haffelen
haezemond (verspr.) Ook hazemond (WH)
de; -en; ...montien ['h...] 1. mond met
hazelip, d.i. misvormde lip
haezeneute z. haczelneute
haezeoge de; -n; ...ogien ['hc:zoo:go] 1.
oog van een haas
haezeoor et; ...oren; -tien ['he:zao:or] 1.
oar van een haas 2. dovenetel (Ow)
haezepad (verspr-) Ook hazepad(WI!) et;
...paeden; ...pattien ['h ... J 1. (vaak verki.)
paadje, route waar kennelijk hazen langs

haezestat (Nbk) de; -ten; -tien ['h...J 1.
staart van een haas
haezestreuper (Op) de; -s; -tien ['h...] 1.
iemand die hazen stroopt
haezestrik Oak hazestrik (WH) - hazestrik
haezetarwe z. baezekarvc
haezevangen (Mun, Np, Nt) Oak hazevangen (WH) onbep. w. ['h...] 1. bijstaan
bij een bevalling (door een buurvrouw,
vrouwelijke kennis of kraamverzorgster)

gaan 'k Zie bier on daor watplokkcn haor
op vasse haczepattics (b); vooral in or
baezepad kiezen

Vrouw E. on mien vrouwbebben ok wel es
an 't baczcvangen west (Nt), J is uut
haezevangen (Np)

haczcpeper (Mun, Np, Nw, Ow, Wol)
Oak hazepeper (bet 3: Sz) de [h... J 1.
hazepeper (Np, Nw, Wol) 2. materiaal
waarvan men verwacht dat het goed is
terwiji bet uiteindelijk erg tegenvalt (Wol)
3. bep. soort zegge (plant) (Mun) 4. in

haezevanger (Dho, El, Nbk, Np, 01-Ni)
Oak hazevanger (Spa) de; -s; -tien ['h... ]
1. gezegd van iemand die snel loopt (Nbk)
2. hand, veelal: hand die een haas in
principe in kan halen of graag achter hazen
aan jaagt (Dho, El, Spa), jaehthond (Np) 3.
vroedvrouw (Np, 01-NI)
haezevcl et; -len; -legien [h...] 1. huid,

wat haezepeper in de klompen hebben
mocten: gezegd m.b.t. een traag iemand

(Ow)
haezcpote de; -II; ...potien ['h .j 1. poor
van een haas 2. bep soort klaver: hazepoot
(Bdie, Obk, Nbk)
haezerit (Nw) de; -ten; -tien ['h...rtt] 1.
vast spoor, wildpaadje van een haas
haezerogge (I) - hazerug
haezeslaopien (verspr.) et; ..slaopies 1.
hazeslaapje, veelal korte, liebte, onvaste
slaap ccii liaezeslaopien doen (Nw)
haezesmcer (Nbk) et, de ['h. . .]. in Die ha
zeker haczesmeer in de schoenen hij loopt
erg hard
haezcspoor et; ...sporen; -tien 1. hazespoor
haezesprong (verspr.) Ook hazesprong
(WH) de; -en ['h ... J 1. sprang door of als
van een haas, grate, haastige sprang J
niackte con vreinde haczesprong doe bi5 in
de benauwdhied kwarn (Db), Zie gong d'r
mit een haezcsprong overhenne ( Mun) 2.

pijpuithaler van botje uit hazepoot (of uit
kippepoot (Spa)); vaak versierd met zilveren puntig uiteinde en met een ringetje om
bet dikkcre dccl, met con hartje als vetsiering (Ste); met de punt werd de pijp uitgekrabd Vader had de haczesprong in de
tebaksdeuze (Ma) 3. vergroeiing aan de
hak van een paard: hazehak (Bdie, Ste) As
con peerd con haezesprong in dc bakkc bct,
dan lop etniet good (Ste)

vel van een haas Ben haezevel keerden ze
omme on dan stopten ze d'r stro in, dat
was om to dnigen, om to verkopen (Ma),
haezevel in de schoenen hebben hard kun-

nen lopen (Obk)
haczevet [h... J, in Ic moe'n wat haezevet
in de klompen hebben gezegd wanneer
men snel bet hazepad kiest of moot kiezen
(Nbk), 47' zo doen, moej' wat haezevet in
de schoenen hebben loop je de kans snel

bet hazepad te moeten kiezen (Nbk),
ha eze vet an de hakkcn hebben moeten

eigenlijk harder moeten kunnen lopen
(Np), IKY moet haezevet onder dc schoenen hebben, dan kan thy badder lopen
(Db), Hij her haezevct onder de klompen
hij loopt hard (El), Hiy het haczevet in de
schoenen id (Ow, Ld), ...an dehakken id.

(Ma)
haezevleis (Nbk) - hazevlees
haezevoetc (Pe-Dbl) de; -n; ...voetien
f'h ... I 1. bep. plant: hazepoot
haezcn'icndhond (Nbk, Nw) [...'w...] hazewindhond
haczeworm z hazel worm
haffclen zw. ww.; onoverg.; haffelde, het
haffeld ['haqi] 1. hakkelend spreken,
mummelen (verspr.) Mit tenielspeulcn
moef' n/ct haffelen, mar dudelik praoten
(El), Thy haffelt wat, hij het gien tanen
mecrzcker, ofbet hi5 wat in de mend (Bu,

hagedis - hakke
Ste), Hi7 baffelt d'r van al/es uut, mar ic
kim d'rniks van verstaon (Ste) 2. bekveehten, tegenspreken (verspr. OS, Mun,
Pe-Dbi, Spa, Sz) A. is a/tied an 'thaffelen,
deurdat ze et baost noolt mit oons lens is
(Db), Die mannen konnen zo lefler tegen
mekeerhaffelen (El), Zestonnen daor toch
te haffelen! (Dho) 3. gebrekkig en
langzaam kauwen, met moeite bijten en
eten, ook spelend bijten door paarden
(Bdie, Diz, Nbk, Np, Obk, 01-Ni, Ste, be:
Bu, Nw) Hiy zat we] zo lange op dat
spekkossien te baffelen (Obk), Een koe die
an de wiend was [trommeizucht] wodde
een strobaand in de be/c daon on dan begon
My to baffelen (Bdie), Een peerd staot
vaeke tehaffelen (01-Ni)
hagedis (verspr.) Ook Itaegedis (Pe-Dbl)
[ha:go'ths/hc: ... ] - hagedis
hagedoorn z. haegedoorn
hagedoornhaege z. bacgedoornhedc
hagedoornweke z. haegedoorn we/ce
bagel z. haegel
hageldoorn z. haegedoorn
hagelen z. haegelen
hagelschadc z. baege/schae
hagelsiag z. baege/s/ag
hagelstecn z. haegelstien
Hagenaar de; -s; -tien ['h...] 1. inwoner
van Den Haag
Hagienees (spor.) [ha:xi'ni:s] - Hagenees
haha [ha(:)ha(:)] - haha
haiku (1) - haiku
hams (Dfo, Np, Obk, 01-Ni, Ste) Ook
Izaisien (Pe-Dbi) et; -en; -ien
[hais/haisin] 1. paard; meestal gebruikt als
roepnaam voor paard of veulen Hainsien,
bainsien, kom now jonge (Dfo), Now
bainsien, kom dan toch (Dfo), Die boer het
zicn hams ok vcr/cocht (Obk)
hairspray z. haorspray
haisien z. hams
haj (Nbk) Ook haaj (Nbk) tw. [haj/ha:j] 1.
gezegd ter begroeting 114/ beppe, daor wa'k
al! (Nbk)
hak de; -ken; -kien [hak] 1. keer dat men
hakt, kapt 2. kerf, snede ontstaan door
hakken (Nbk) D'r mist ccii ha/c out (Nbk)
3. z. ha/c/ce
hakbiele (Bdie, 01-Ni, Ste) de; -n [h ... ] 1.
gewone, grote bijl, vooral om bomen mee
te hakken
hakhlok et; -ken; -kien [h ... ] 1. zwaar

biok hoot waar men op hakt c4 et hakbfok
wodden de pnickcn kapt (Nbk)
hakbos (Dho, Diz, Np, Nt, Obk, 01-Ni,
Spa) de ['h..] 1. hout op een bep. terrein
dat gekapt kan worden, bos van hakhout
hake z. him/ce
haken z. hao/ccn
hakhoolt Ook hakhout (WH), kaphoolt
(verspr.), kaphout (WH) et; -en; -ien
['h ... ..k ... ] 1. (g. my.) hakhout, stukje bos
met bomen die groot genoeg zijn om te
kappen (met name voor palen in een afrastering ed.) D'r zit ha/choolt in de bos,
dat moet om de Hen jaor bos/ct wodden
gekapt en weggehaaid (Ste), ccii perceel
hakhoolt (Ste) 2. houten pen tussen de pezen van de hak van een te siachten varken
of koe (zo breed als de ladder waarop het
slachtdier hing; daarmee verbonden door
ecu haak) (Nbk, Np, Pe-Dbl, Ste, Sz) D'r
wodde tussen de ha/cspieren dour sneden
CD daor wodde et hakhoolt deursteu/cen;
dat wodde daon om et beest of te Jaoten
/coe/en, aers /con or niet ofha/ct wodden
(Ste), Biygebre/c an een hakhoolt wodde
o/c we] es een spoorstok brim/ct (Nbk)
hakhoorn (Ow) et; -s [h ... ] 1. schoeniepel
hakhout z. ha/choolt
hakke Ook hak (bet. 8: Db, Nbk; bet. 9:
Dfo, Nbk, Obk; spor. bet. 1, 3; 12 in verb.:
verspr.), halcker (bet. 9: Nbk) de, ook et
(bet- 5: Ste); -n; hakkien ['hak(o)Phakr] 1.
hak van de voet Hij het c/c hakke eupen
(Nbk), thk/ce hakken hebben, 't Her niet
vu/c om (de) hakken, . . .ni/cs.., (even) de
hakke antre/cken harder gaan werken,
kwieker aanpakken (b, Nbk), de hakke(n)
(ivat) antrek/cen harder gaan lopen of
werken (Bu, Dhau, Np, Obk, b, be: Nw):
I/c zal mar even de hakke antre/cken om
him in te haclen (Dhau), Die schuddet ok
aorig de ha/c/cen of die persoon is ook
druk, ongedurig, bewegelijk (Obk), (iene)
de ha/c/am zien /aoten er vandoor gaan
(verspr.), ook op abrupte wijze, nI. om zn
ongerloegen kenbaar te maken, zich er niet
verder mee willen inlaten (spor.), dehak/ce
/ichten er vandoor gaan (Nbk), lent de
hakke /ichten laten struikelen door met de
eigen voet achter die van de ander te haken
(Bu), iene op 'e ha/c/ce zitten viak achter
hem aan zitten, ook: iemand voortdurend
kontroleren, steeds het vuur na aan de
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hakkehieter - hakkelappe
schenen leggen (Op. Nbk), Et war/c a/i me
op 'o ha/c/con het work vraagt voortdurend
mn inzet (Obk), Die zit me a/tied op 'e
ba/c/con to /open hij loopt altijd achter me
aan (Ma), zo ook Th3 /opt mij altiod op 'o
ba/c/con (Db) on lone op do ba/c/con nao/opon (El), lone op ha/c/con on tijen
nao/opon steeds proberen bij iemand in de
buurt to zijn, vooral om in eon good
blaadje to komen, gezien to worden (Ma,
Nbk): Die k/oinJongen lopen Jo altied op
ba/c/con on tijen aacbtornao ze lopen steeds
achter je aan, willen bij je zijn (Ma, Nbk),
Die hot a/los an do ba/c/con hangon Jan on
alleman komt bij hem over de vloer (Np),
Hily lop me do ba/c/con out do klompon
loopt voortdurend achter me aan, wil
steeds bij me zijn (Spa), Hiy k/Ic mien
huusboo/stor naor de ha/c/con hij zit achter
mn huishoudster aan (Ste), zo ook Dojongos kb/con hour baost naor do hakkon (b),
Hij /igt nog mit do ha/c/con your et gat hij
blijft in bed liggen (Ste), ook in algemenere zin gebezigd: hij doet weinig,
neemt overal ruim do tijd voor (Ste), Zio
/c/appon Jo do douro op 'e ha/c/con diabto
gezegd wanneer men ergens to laat is maar
nog net wel binnen mag komen, bijv. op
eon vergadering (Ste), mit do hakkon over
do sloot gezegd wannoer iemand iets op
hot nippertje kan redden, jets met moeite
haalt, bijv. eon examen, do hakkon in do
wa/ trokkon zich (alsnog) tcrugtrekken uit
jets, weigeren er zich verder nog moe
bezig to houden (Dho, Nt, Ste, s: Obk, bo:
Nw) 2. in: lone op 'o hakko nomon iemand
op do hak nemen, iemand op de korrel nemen (fig, moestal op ironisehe wijze)
(Bdie, Nbk, Nt, 01-NI), en lone eon hakko
zotton iemand bewust tegenwerken door
con min of moor stiekeme handeling 3.
hak: uitsteeksel van spronggewricht aan
achterbcen van paard 4. hak van eon sok,
kous (Mun, Nbk, Nw, Ste) 'k 1-Jobbo do
hak/cc kopot (Nw), dogroto hakke bet deel
van do aehterkant van eon kous of sok tussen do boord en do ronding naar de zool
(Nbk), do kloine ha/c/co rond deel van eon
sok of kous van do achterkant naar de
zoo! gaand (Nw, Nbk), do dubbo/o ha/c/co
met bep. stock dikker gebreid deel van de
hak, zodat do sok daar sterker is, waarnaast, niet aldus gebreid: do on/cole ha/c/co

(Ste) 5. hak onder schoeisel k Bob do
ba/c/co vor/eulon (Ow), I/c bob do ha/c/ce d'r
ondor wog (Nbk), Zo /opt a/tiod op hogo
ha/c/con (Nbk), D'r zitton hogo ha/c/con
ondor die scboonen (Nbk) 6. breed puntig
deel van hot zeisblad: dicht bij do zeisboom (verspr.) As do ha/do van do zendo
niot good scharp is, dan mist hi niot good
(Obk), Hi7 sleug mit do ha/c/ce van do
zondo in do grond (Mun), Jo moo'n do
zonde op 'o ba/c/ce /open laoton, dan /opt
hi d'r mooi slicht dour (El, Ow, Np), zo
ook Jo moo'n bij It mien do ha/c/co over do
grond/aoton /open (Pe-Dbl), Wohoerdon
do zondo mit do ha/c/co op 'o /clompo (Ld),
Do ha/c/co van do zcndo is mui/ik to baorcn
(Up), Do zondo is stomp an do ha/c/co (Nw)
7. uitsteeksel aan schop waarop men z'n
voet plaatst (Obk) Do huJsp/ittor is eon
puntigo schoppo mit eon ha/c/co d'r an
(Obk) S. bijzonder soort schoffel; ni. met
trapeziumvormig blad dat is toegebogen
naar de persoon die ormee werkt (Bdie,
Db, Nbk, 01-NI, Obk, Op, Spa, Sz) Jo
hao/on do hak naorJo too, mit do schoffol
schoffo/ io van Jo of (Nbk), We hobbon do
ocrpolbou w dourha/ct mit do ha/c/co (Obk)
9. worktuig bestaand uit eon stool met stevig, gekromd blad (Dfo, El, Nbk, Obk)
I:thi hak tm/c Jo dour do grond om on/cruud
to wiedon, on we hakton d'r do bioton mit
Jos (Nbk), Zwaoro grond (k/a') wodt mit
do hak bowaar/ct (Obk) 10. ijzeren haak
van eon vaarboom (Np) 11. naar achteren
stekend verlengde van kouter, dat als
steun djent (El) 12. in van do ha/c(/co) op
do ta/c(/co) wispelturig bezig, zonder Iijn in
z'n botoog, zich nu eons weer bier en dan
weer daar over uitlatend (versprj: H;'j is
zo van do hak/co op 'o ta/c/co (Nbk), van do
hak op do ta/c springon (Nbk) * Ha/c/co zal
we] ha/c/co vion on/En /cuut we] /cuut/Ik
broio rochtuut berustond gezegd door
iemand die niet zo geed hot juiste model
kan brcien aan een kous on het erop aan
laat komen, die we! zal Zion hoe hot
resultaat is (Dmi, Nbk, Ow), zo ook Ha/c
mao/ct ha/c/Kuut mao/ct /cuut//c Broio
rochtuutid. (Ste)
hakkebicter (Nbk) do; -s; -tien ['h...] 1.
hondje dat steeds achter z'n baas aan loopt
hakkckrukke z ha/c/conkro/cko
hakkclappc z. hak/appo
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hakkeldcri'je - hakketakken
werk slecht uitvoert of sleeht is in sport
(met name van schaatsers), vaak gezegd
met de suggestie dat zo iemand ook niet
al snugger is
hakkelen zw. ww.; onoverg.; hakkelde, het hakkenkruk(ke) z. ha/c/con/cro/c/ce
hakkeld ['haki] 1. hakkelend spreken of hakkeplof(Ier) z. ha/c/cop uf
hakkelend hardop lezen HIy ston daor mar hakkepof z. ba//opuf
to ba/c/colon (Nbk), Jo zollen d'r warm van hakkepuf Ook hakkeplof (Nbk, Np), hakwoddon, zo zat die man to ba/c/colon mit keploffer (Nbk, Np), hakkepuffer (Np),
dat lozen (Mun) 2. ruziën, kibbelen (Db, hakkepof (Nt) ['h...pAf/ ...plof/ ...ff/...
Dho) 3. sehoffelen (Dho) in do bouw / ... pof] - hakkepof: schertsend voor (onde) motorfiets of bromfiets
ba//colon (Dho)
hakkepuffer z ba/c/copuf
hakkemak(kien) z. ha/ma/c
hakken zw. ww; overg., onoverg.; hakte, hakker de; -s; -tien ['hakr] 1. iemand die
hakt 2. z ha/c/co
het hakt ['hakxj] 1. met een bijl, hak ed
bewerken, omhakken, splij ten enz. in eon hakkerig In., bw.; -CF, -St [hakrox,
boomstamino ha//con (Nbk), Jo moo 'n oven ..orox] 1. op een onregelmatige wijze die
hoolt hakken, want et is haost op (Dfo), aan bet effekt van hakken doet denken Jo
waarnaast hoolties ha/c/con hout tot kleine kim do bool ha/c/cong uut/cniopon (Nbk), As
stukjes brandhout hakken (Ma, Nbk, Up), do schere Diet al to scharp is, dan mao/c ic
We moe'n flog even hoolt on turf hakken ha/c/cong war/c (Np), Et is aonig ha//conk
hout tot kleine stukjes brandhout hakken mi5d (Bdie, Db, Spa. Np), vandaar 't Ligt
en turf fijn hakken zodat men er de kachel d'r ha/c/conk bij al. het gemaaide land
mee kan aanmaken (Spa), We gaon do (Dho), Bij eon minne barbior koj' et haor
boswal ha/c/con omhakken (Ld), mit do d'r ha/c/conk of kniegon (Obk), Un zitton
grond lie/c ha/c/con bijv. van een heg allomao/o trappies injohaor, do /capper hot
(Mun), Mit eon hak scboffcl 10 niot, 10 Jo ha/c/conk /cniot disse /ceer (Wol), 't
hak/con or moor Jos (Nbk), Mit et corap- Bohang is ha/c/conk knit (Nw), Et /caanpelha/ckion hak io, io haolon ot ha/c/ion dan ticsnn)on is slim ha/c/conk gobourd (Nt) 2.
met gebrekkige, ongekontroleerde bewenaorjo too (Nw), Do bonotuun mosson svi
vrooger schone hakken, dan was et gingen, met horten en stoten (El, 01-NI,
on/cruud d'r wit (Bu), in do panne ha/c/con Up, Ow, Spa) Dat motor/ion ]opt wat
(Nbk) 2. (onoverg.) woest en wild ha/c/conk (01-NI), Die auto loopt aonig
optreden, ook hard optreden bijv. in ver- ha/c/conk (Spa), Zendoheren mag niot ha/cgadering, een fink finaneieel risiko nemen /cenig gobeuren ( Ow), War hot dat /ciond
e.d., in d'r in ha/c/con (Nbk), Dat hakt d'r dat ha/c/cong schrovon (Up), Die oolde /coo
in! dat is in fmancieel opzicht geen loot d'r mar ha/c/cong henno ( El)
kleinigheid 3. scherpe opmerkingen maken, bakkertien (Bdie, Ste) et; hakkerties
vitten (Nbk, Nw), in op iono zitten to ['hak1...] 1. kleine ha/c/cor, z. aldaar 2.
ha/c/con (Nbk), Jo unoo'n zo drekt over do kleine a.h.w. teruggehogen schoffel die aan
be/c ha/c/con meteen zeggen waar het op een korte steel zit, nL zodanig dat de punt
staat (Nw) 4. (overg) maaien met korte, in do richting wijst van degene die
kleine bewegingen van de zeis (Nbk) Zo schoffelt (Ste), z ook ha/c/cion (Bdie, Ste);
nioon do /caantios d'r of ha/c/con do nndjes t,uk: con vergelijkbare drie- tot vijftandige
hark, voor hetzelfdc doe gebruikt (Ste)
maaien met kleine bewegingen (Nbk)
hakkcschieter (Bu, Spa) de; -s; -tien
hakkcnkrok z ha/ckenkro/cke
hakkenkrukke (Bdie. Bu. Dho, El, Np, [hakoskit1] 1. gezegd van sabelbenige koe
Ow) Ook hakkenkrok ( Dhau, Pe-Dbl), (Bu), ook van een paard met Franse stand
Izakkenkrukke (verspr. WS, niet ZW, Dfo, (Spa) Eon ha//coschiotor is eon saobelEl, Nbk, Obk, Ow), hakkenkruk (Dhau. bionigo /coo; die hot do ha/c/con to veer naor
Ld, Ma, Nbk, Nw), hakkekrukke (Spa) aachteron on schit himze/s over do ha/c/con
de; -n; ...krokkien ['haki]kroka/. / ... krAko] (Bu)
1. iemand die zich sleeht beweegt, die zijn hakketakkcn zw. ww.; onoverg.; hakke-

hakkelderi'je (Ow) de [hakdo'njo] 1.
geharrewar, gekibbel 't Was con hick
hak/celderijo op do vorgadering (Ow)
hakkeleer z. ha/leer
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hakkctakkeri'je - hakselkjste
takte, het hakketakt [ h..takjj] 1. haktakken
tegen elkaar, op iemand anders of op elkaar vitten, hakken Dat hakketakt mar de
hieltied dour (Nbk)
hakketakkeri'je de [...'r...; z. -ije] 1. haktakkerij
hakkctakkerig (Ld) In., bw.; -er, -st
['h... takarox] 1. ruziènd hth moo'n niot zo
hakketakkong tegen mokeer wozon (Ld)
hakkien Ook tuunliakkien (bet. 2: Nw) et;
hakkics ['hakin/tyn...] 1. kleine hak (in
diverse betekenissen) 2. kleine terugwijzende sehoffel die aan een korte steel
zit, ni. zodanig dat de scherpe kant in de
richting wijst van degene die schoffelt (El,
Np, Nw, Op. Sz), z. .00k hakkertien: eon
hakkion your do bieten (El)
hakkien!ichten (Nw) zw. ww.; overg.; het
hakkienlicht ['h..] 1. iemand opzettelijk
doen vallen door met de eigen voet achter
die van do ander te haken en die te !ichten
(Nw)
hakiappe Ook Iiakkelappe (Nw) de; -n;
...lappien ['h...] 1. een der delen van de
achterkant van een sok of kous anders dan
de boord: do groto bakiappo het deel van
de achterkant van een kous of sok tussen
boord en de rending naar de zool, do
kleine haklappe bet ronde deel van een
sok, kous van de achterkant naar de zool
gaand (Nbk), ook zonder onderscheid gezegd, waarbij dan de groto haklappo is bedoeld 2. schijfvoor het ploegblad die eerst
de zode 'snijdt' zodat het grote b!ad beter
de grond in kan schieten (Db, Ow, Bdie) 3.
hetz. als moskouter(Bdie)
hakleer (Dfo, Nbk, Np, Nw) Ook hakkeleer (Np) et; Jeren; -tien ['h..] 1. hakleor
van schaats
hakmak (bet 1: verspr., niet WI-I) Ook
hakke,nak (WH, Dfo, Nbk, Np, Nt, Obk,
01-NI, Ow, Ste), lzakkemalckien (Spa,
Ste) et ['hakmak/'hako... / --- makin] 1.
schorremorrie, slecht yolk Dat hakmak van
volkmooj' your uutkiokon (Dfo) 2. vee met
ziekte of andere gebreken (Obk), ook: die
gebreken zeif (Obk)
hakmcs (verspr.) Ook kapmes (verspr.) et:
-sen; -sien ['h..] I. halvemaanvormig
snoeimes 't Hecht [handvat] is van 't
haknies of (E!) 2. groot slagersmes (flu) 3.
klein, rend ploegmes aan cen steel aan de
ploeg geschroefd (Ste) An doploog zat eon

bakmes, on we) om do stromos knap in do
yore to kriogon; do ploog bouwdo dan do
stromos ondor do voro (Ste) 4. iemand met

een brutale mond (Ste)
hakpieze (Nbk) de; -n; ...piesien ['...pi:zaJ
1. pees in de hak, met name van een
slachtvarken Dour do hakpiezon kwanimen
hoolton pennon, on daor woddo ot varken
mit an do fodder hongon; dan koj' d'r good
NY to slaachton (Nbk)

haksel de, et ['haks]] 1. haksel (van stro)
Mien boppo doe vroogor haksel in 't boddosloop (Db), Haksel on maol kwam
vroogor in con tonne, et woddo boruurd on
dan was et veovoor(Dhau), D'rkwam van
al/es dour do haksel haever, wacter,
misschion ok nog we] wat mao), on dat
maokton we dan an, daor maokton we oen
rouronimogion van (Nw), As or huj krap
woddc, dan woddon do koonon mit haksel
voord, d'r kwam dan vaoko wat maol M5
(Up), haksel sniodon your poordovoor

(Bdie) 2. haksel anderszins ontstaan door
fun to hakken 1k zal je tot haksel maokon
ik zal je afmaken, 1k zal je vernietigen
(Nw)
hakse!hak (verspr.) de; -ken; -kien ['h...]
1. kist waarjn haksel werd bewaard (ni.
van stro) (verspr.) Mit do hakselmosiono
snood Jo oon pothj stro; of die haksol
woddo mit körven vol in do haks ofbat
smoton (Ste) 2. hakselbank hoger dan de
kniYbak, gemaakt van planken die kielvor-

mig tegen elkaar waren getimmerd en op
houten pootjes stonden; staande schoof
men het stro met de hand naar voren, dus
naar het mes (Nw, Obk) 3. hetze!fde als
knijbak, z. a!daar (El, Np, 0p, Ste)
haksclhedde (Nbk, Np, Obk) de; -n; -gien
['h...] I. bed met als ondergrond of vulsel
gehakseld stro (ook in kinderwagen (Obk))

Vrocgor sIup on zo op eon haksolboddo

(Nbk)
haksclen (verspr.) ['haksu] - hakse!en et
stro haksolcn (Ma, Nt), do bioton haksolen
(Mun), ook: met een stomp mes onge!ukkig snijden, vandaar ook Dat mes
Jjaksclt mar wat (Nbk)
haksclgeute (Ste) do; -n; ...geutien ['h..]
1. bak van de hakse!bank waar een bos
stro in kwam die gehakse!d werd (Ste)
hakse!kiste (alg., spor. west, van Wol) do;
-n; ...kissien ['h...] 1. kist waarin haksel

-292-

hakselmes - half
werd bewaard (rd. van stro) Et stro wodde
kopot snoden, een schep baovor d'r dour on
dat kwam in do bakselldste (Ste)

hakselmes (alg., spor. west. van Wol) et;
-sen; -sien ['h...] 1. mes waarmee men
hakselt, met name in de kni5bak (z aldaar), ook: mes in hakselmachine
hakselmesiene (alg., spot. west. van Wol)
de; -n; -glen, ...mesientien ['h...] 1. hakselmachine Do ienc driyde ot wiel van do
bakselmcsiene, do acre drokte et stro th et
gat daor et wiel mit twie messen dour leap;
dat was zwaor, dat as et ion koor dour do
oorste toefte benno was, gong et best (Ste),
Do haksolmosiono ston op 'c dole togon do
butorm are; vier schuin naor bovon toe
lop ondo iozoron paolon en daor eon boolton
laankwaipigo bak op, waor la-ok eon bos
stro in kon (vo)

hakselmeule (Bdie) de; -n [h...] 1. bietensnijder (rd. met een wiel met scherpe rand
dat men handmatig rond doet draaien)
hakselpaulus (Db, Dfo, Nbk) de [...'pDM
las] 1. gekke jongen of man
hakselsnieden (Bdie, Wol en oost.:
verspr.) onbep. w. ['h..] 1. hakselen van
stro ? Ondorknocbien mos vroegor vaoko
ba/cs olsnieden (Obk), Eon haksolbak woddo
bruukt your 't hakselsniedon (Op), mit do
mesiene haksolsniodon (Bdie)
hakselsnit (ZW, Dfo, Dho, El, Ld, Ma,
Nbk, Np, Obk, Ow, Sz, b: In) de, et (bet3); -ten; -tien ['h...] 1. hakselbank hoger
dan de knijbalc, terwijl men rechtop stand
schoof men het stro, de koolrapen of
bieten met de hand naar voren, dus naar
het mes (Dfo, Ma, Ow, Nbk) 2. hetzeifde
als knijbak, z. aldaar (Obk) 3. mes behorend bij een snijbank ed waarmee men
stro tot haksel snijdt of tot langer stro dat
werd gebruikt in de stal onder koeien en
varkens (ZW, Dho, El, Ld, Np, Sz, b: In)
't Haksolsnit brook re in do JcnibaJc (Np)
hakspaaier (Op) Ook hakspanjer (Ste)
de; -s; -tien ['hakspa:jar, ...jr/...spapjr,
...jor] 1. iemand die slecht schaatst Daor
mooj' niot mit to riedon gaon, dat is zoe'n
hakspanjer (S te)

hakspanjer (Nbk, Np, Nw, Spa, Ste, Wol,
b: in) de; -s ['h...spapjç, Jar] 1. onbesehofte vlegel (Np, Nw, Spa, Wol, b: In)
eon raerc hakspanjer (Wol) 2. klein kind
dat wat rondhuppelt (Nbk) oon aonko ba/c-

spanjor(Nbk) 3. iemand die raar doet (Ste)
Wat is dat your bakspanjer! (Ste) 4.

iemand die men niet geed kan vertrouwen
(Ste) S. z. hakspaaier
hakvruehten (Spa) my. - hakvruchten
hal (verspr.) de; -len; -legien [hal] 1. hal,
vestibule (bijna uitsluitend gezegd in gevai
van nieuwere of vernieuwde woonhuizen),
oak: kleine ruimte die voordeur en gang
verbindt (Wol) In do ooldo huzon praotcn
we over do gang, togon worrig in do
nibouw is et hal (Diz) 2. (g. lidw.)

hardheid van de bevroren bovenlaag van
de grand (Bdie, Spa) D'r zit niot veal hal
in do grond (Spa) 3. ijzeroer in de grond
(die nI. een harde laag kan vormen) (Bu)
D'r zit hal onder nI. onder de grond
waarin men bijv. spit (Bu)
halen Z. haolon
half! bn. ['hal(a)f] I. half; voor de heift
of voor ongeveer de helft, oak: niet geheel,
deels Goofmij It halve ci (Nbk), Doe miy
dat halve brood mar (Nw), et halve maol
in elk (Np), oon half muddo oerpels (Ste),
...kolcn (Ste), eon halve maando turf d.i.
25 turven (Ste), eon half pond, half geld,
om 't halve ore (Nbk), eon dik half uro
laetcr (Nbk), elk half are, your halve
daogen war/con, Die koo stiot op halve
daogon kan nu elke dag kalven (bI), eon
halve note, eon halve ton, do halve scheiding van eon sloot de ene aflopende kant
van een sioot (Spa, Ste): Do ione halve
scheiding is van do ione boor, do acre van
dc? aandor (Ste), eon halve scholk schort

alleen voor de schoot, zonder zijkanten,
achter om het middel vastgebonden (Dfo,
Nbk, Np, Ste): Gatbanen haj' bi5 halve
schulken, mit eon strik op 't gat (Dfo, Np),
Vroogor zotton ze do breides chic op 'e
raand van do halve scholk (Ste), eon halve

douro een onder- of evt. bovendeur (Nbk,
Ste), Och, aj'm konnon bof' d'r weinig fast
van, io nomon 't mar half op. 't is vaeke
bezieden do waorhoid (Nw), Nije woke
hewwe een halve zundag, dan is 't Gooio
Vndag (Np), op halve kracht (Bdie. Db,
Nbk): op halve kracht war/con (Db), eon
halve zaachto (Bdie, Np), eon halve gero
(Nbk, Nw), eon halve wiezo iemand die
gek is of doet (Nbk, Np), een halve go/c
(Spa, Sz), '1 Is zoo'n halve geloorde, Die
man is zo populair, or is zoe'n halve god
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half - half(Nbk), Die kerel bet de halve tied gien fietsen of lopen (Ste), 't Haol was d'r half
wait (Obk), Ic boeven mar een half woord of (1), Zuwwe half oP hot verschil in
to zeggen en hij wet et (Diz), zo ook Th3' gevraagd en geboden bedrag delen (Nbk),
bet an een half woord genoeg (Nbk), 0- Mit dejasse half an, kwam hi butendeure
verleg is It halve wark (Db), 'k Heb een (I), Hiy hadde in half omme was enigszins
halve steek breid weinig (Nbk, Wol), D'r dronken, aangoschoten (verspr., Wol), f
ston een halve storm (Nbk), half gowin z. Was half bevreuren van de koolde (Nbk),
onder gewin, (zelfst.) 't halve do helft, ge- mar half wakker wezen (Nbk), Hiy lag half
zegd van eon geldbedrag: It wol nog niet bewusteloos in de trein (I), As et half kan,
et halve geven (Nbk), (zelfst.) Die pew/ties moej' d'r aenlik even hcnnegaon als hot
zullen we op 't half zetten op de helft ook maar enigszins kan (vo, Nbk), ar-(Dho), 't halve geld met name bij een koop gem en ten opzukcn die half waor an half
wanneer do bieder hot verschil tussen ge- niet waor binnen (1), half vat (..), half vat
vraagde prijs en z'n corder bod wil delen (.) deels uit [het eon], deels uit [het an(Ow): Now, 't halve geld, zee N., dat is der], ook: enerzijds, anderzijds: bijv. deels
dan f 154- (wanneq de genoemde be- voor de grap, deels uit nieuwsgierigheid
dragon bijv. f 100,- en f 200,- waren) (Nbk), ...ow. Hiy zee et half vat
(Ow), year half geld voor de helft van de niysgicrigbied, half om te pesten (Nbk), %
prijs (Ld), half wark maeken zn work Staojc half ik ben bereid je fink tegemoet
slecht, onvolledig en slordig doen (Db, Np, to komon inzake de gevraagde prijs, laten
Spa), vandaar Dat is half wark (El), halve we bet resterende verschil delen (Mun,
maotriegels (1), 1k bin gien half meens Nbk), ook: ik botaal de helft voor je, ik
vandaege 1k voel me lang niet goed, ik kan sohiet Jo de helft wel voor, ik betaal de
me bepaald niet optimaal inzetten omdat ik helft of neem de helft van het risico, ik
me beroord voel (Spa), a"rmit een half oge neem de inzet voor m'n rekening (verspr.):
naor kicken or met een half oog naar Neem die weddcnschop mar an, it stao
kijken (Nbk), Dc halve buurt was an
jow half (Obk), Koop et mar, it stao je
feestvieren (Nbk), in half april e.d., (met half (Ow), ook gezegd tegen iemand die
betrekking tot de gezondheid:) Aj' grie- niet durft toe to happen bij een koop (Np),
peng binnen, dan bij' ok half enigszins It stao 'in half (ook) gezegd wanneor men
ziek (Nbk), zo ook Ze is wat half(Diz, Sz, iemand wel zal helpen bijv. in een ruzie of
Nbk), Die is half zeuven dronken (Bu) * bij een vechtpartij (Ld, Ste, Wol) of bij bet
Beter een half ci as een lege doppe verrichten van een karwei (Db, Nt, 01-NI),
(verspr.), Een goed begin is 't halve wart voorts: ik durf hem wel aan te pakken als
(Nbk), Half wark is gien wark half afge- hij vervelend doet, de baas wil spelen, me
maakt werk, werk dat onzorgvuldig is dreigt e.d. (Dfo, Nbk), 1-L'staot 'mhalThij
verricht telt niet, stelt niets voor (Nw)
is niks minder, kan hem wel aan (Bu),
half II bw. 1. voor de helft, ook: deels, (ook wel door streepjes verbondon in geval
niet volledig Et hgt half vat mckaer (Np), van sommige verb. hierna:) in half om half
1k van ci niet half zo mooi as vcanje keer evenveel van twee soorten (Mun, Nbk),
(Nbk), Ze kriegcn niet halfbear gerak nog met evenveel inbrong, zeggcnschap van
niet do helft van wat ze nodig hebben aan beide personen (Nbk), ook gezegd van eon
eten en drinken of verzorging (Ma), zo ook bep. borrel van weleer (Obk), Gauw
Hi7 is niet half zo goed in 't lezen as zien
breur (Bu), It Zol ok niet half vertroawd
wezen dat zoe'n klein kiend aachter et
staur komt (Nbk), 1k kan je nict half
zeggen hoe k d'r tegenop zic ik kan op

maekte ze half me/k en half waeter klaor

[nI. eon mengsel in die verhouding], een

geen stukken na beschrijven (hoe) (Obk),

betien waarm zoas et heurde, en gaf et
stumperticn wat te drinken U) zo half en
half besleaten hebben bij na (Nbk), Do boel
is half on half ommekommen bijna (Np) *

Hiy bet et mar half daonmaekt, Ze is zo
klaor, die dot ci wark ok mar half (Obk),
Th31 wol cE mar halfgelovcn (I), 1k In 05 d'r
half tcgenin had last van zijwind bij het

(schertsend, bijv. n.a.v. iets dat half af is)
Half is niet heel ( Bdie)
half- - half-, nI. als eerste lid in samenstellingen als hahJiene, ha/fl wieje enz., ook
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half-en-half - halfmaondcliks
in halfwasscn, haJfslcten, halfba/den e.d.
half-en-half (Nbk, Np, Spa, 1) bw.
['ha1v(n)haifJ - half-en-half Daor was
hij al zo half-en-half bangc veur (1), Et

ken vcrbael (Bu) 2. (bn.) onwijs, onnozel
(Np) Wat eon balfgebakken knul is dat

(Np) 3. slordig afgemaakt, half gemaakt,
gedaan ha/fgebakken work /everen (Spa),
kan d'r half-en-half wat mit to macken Gekochte k/eren bin we] Cs balfgebakken
ofwaarkt (Obk), Hij hot Zen wark halfhebben (Np)
batten daon (Nw, Wol), Wat is dat your
half-om-half z. onder half II
halfachte (Nbk) [ ...iw.... ... lv ... ; aks. wis- ball bakken gedoe (01-Ni), Dat moej'niot
selt] - halfacht
zo balfgebakken doen, Jo (Nt), ? Is me eon
ha/fgcbakken spullegien (Sz), Wat bob ie
halfautomaat (1) - haifautomaat
halfautomatisch - halfautomatisoh
Jo toch weer halfgobakken antrokkon (Dho)
halfgeer (Nbk) bn. [aks. wisselt] 1. niet
halfbakken z. halfgebakken
echt gaar 2. niet geed wijs con balfgcro
halthewolkt (spor.) - halfbewolkt
vent (Nbk)
halfbliend (Nbk) - haifblind
halfbloed (verspr.) de; -en; ...bloetien 1. halfgek (Nbk) - halfgek Die vent is halfhalfbloed (van mensen on dieren)
gok,Jc(Nbk)
halfbreur (WS, El, Obk) Ook ha!jbruur halfgod - halfgod (fig.)
halfitonderd (verspr.) telw., ook zelfst.: et
(OS, met Obk) 1. halfbroer
laks. wisselt] 1. halfhonderd, de helft van
halfbruur z. hal/breur
halfdcur [aks. wisselt] - halfdoor Wil it ci honderd Veur ha/Thonderd koop ie tegenwel J,alfdeur snieden? ( Dho), ten bicte woordig n/ct veule inter (Spa), 1k biede
halfdcur stikkcn (Ow), We doer, de kooke nog es ha/lhondcrd nag eens vijftig gulden
halfdcur(Np), ook gezegd wanneer iemand meer (Ma), 'k Heb d'r eon ha/fl,onderd
hot verschil tussen gevraagde prijs en bed your bouden (Dho), 1k betacle mit eon
wil delen (Dhau): Halideur.', met als brie/ion van ha/Thonderd (Wol) 2. (meestal
antwoord bijv.: Now, vcrkocbtdan!(Dhau) verki.) bankbiljet van vijftig gulden AJ'
halfdoems (El, Np) bn. [aks. wisselt] 1. vroegor eon ha/fl, ondertien haddcn waj'
(van hout) met de dikte van de heift van riek(Obk)
eon duim (2 1/2 cm; met name van plan- halfliondcrdbriefien (Dhau, Diz) et;
...briefies [...ho...] I. bankbiljet van vijftig
ken) ha/fdoems hoolt (Np)
halfdonker (Nbk, Spa) - halfdonker
gulden
halfien et; haifies ['haifin] 1. de heift van
halfdood - haifdood
halfdricje (Nbk) [h...'drijo] - haifdrie
iets 2. eon half glaasje drank e.d. (Nbk)
Now; doe inc nag mar eon ha/lien (Nbk) 3.
halfdronkcn (verspr.) - halfdronken
halfduuster (Nbk) - halfduister
halve cent (Nbk, b) * Twit ha/lies macken
haliduzend (n: Ot) telw., ook zclfst.: et itne h/c/c twee halven maken eon hele, in
[aks. wisselt] 1. eenheid van vijfhonderd het bijzonder van twee halve broden die
Honderd woip [ni. van vijf talhoutjes] men net zo good kan hebben als een hele
wodde as halfduzend angoven; dat ha If- (Db)
duzend was de rekenienhiod van do ta/- halfiene [ ... wi:no, ...v...; aks. wisselt] boo/tics (n: Ot), Daor [ni. het schip haifeen
waarmee taihout word afgevoerd] ston eon halfjaor (Nbk) - halfjaor
beJedigde teller bi) die opschreef hoe- halfjaortiks - halfjaarlijks
yule halfduzend d'r in ci schir, kwammen halijoods (vo) bn.; [aks. wisselt] 1. half
(n: Ot)
van joodse afkomst
halfelven (Nbk, Obk) [h...wElbrp, ..v...] - haltiang - haiflang
halfeif
haifleeg - haifleeg
halfeupen (Nbk) - halfopen
haiflege (Op) bn. ['h..], in ccii ha/liege
halfgcbakken (verspr.) Oak ha!Jbalcken schu/kschort alicen voor do schoot, zonder
(Dfo, Nw, 01-Ni, Wol) bn., bw.; -er, -st zijkanten, achter am de taille vastgebonden
[...xo'bakp] 1. (van praten) onwijs kiln- halfieren (i) - haitleren
kend, onvolledig ha/fgcbakken praoten halfluud (Nbk) - halfluid
(Db, Dfo, Nbk, Nw), Wat con halfgcbak- halfmaondeliks (I) - halfmaandelijks
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halfmingel - halfspoor
halfmingel (Dfo, Dhau, Ld, Nbk, Ow,
Pe-Dbl, Ste) et; -s; -tien [h...'m...; bet. 1:
aks. wisselt] 1. inhoud van een halve liter
2. bep. maatbeker met naar beneden
gebogen steel, met de inhoud van een
halve liter Wil Ic mIj et haffmingel even
geven (Nbk), E. hadde ccii balfmlngel In

moczcn Is, It was aanders war as stro-

dokkcn (Nw)
halfslachtig bn., bw.; -er, -St [...'slaxtoxj
1. onzeker, niet een helder en volledig
relaas doend, zonder een duidelijk plan te
werk gaand Die jongc dcc ccii halfs/achUk verhaci, waordcur we nlct zeggen
c/c culiebusse; oat balfmingel mos Ickerd konnen of et waorheld was of nlct (Op),
wodden (Nbk)
ccii ha/fsiacht;k antwoord (Diz, Nbk),
halfmudde (Db, Dfo, Dhau, El, Nbk, Ste) halfslachtig gedoc (Nw), It Bin van c/Ic
Ook halvemudde (Nbk, Np, Obk, Ow, halfslachtike mccnskcn (Nbk), War eon
Pe-Dbl) de, et; -n; -gien [aks. wisselt] 1. balfs/achtikc kerc/, h15 wet nlct wat My wI/
bep. inhoudsmaat: 1/2 hl, nI. de helft van (Bdie), 't Kabhnct Is ba/fslachtlg! ( Ste) 2.
een mud, oak korf of tonnetje van die op slordige, onvolledige wijze Dat Is ok
inhoud (met name een bep. ton met twee mar war ha/fslacbtlg gebeurd (Nbk), Laot
handvatten voor het afmeten van graan, mIj oat mar docn, want et gaot mit jow zo
eierkolen (Dhau, El, Ow) een tonic van ha]fslachtIg(Obk) 3. (bn.) vrouwelijk noch
ccii ha/fmuddc (Nbk), een halfmudde mannelijk (Dho, El, Ld, Nt) DIe geite Is
lccgstottcn In zakkcn ( Ow)
ha/fs/achtig ( Dho) 4. (bn.) gekruist, nl.
halfmuddekrf(vo) de; ...korven; [...'m... j dour kruising van twee geslachten of soar1. korf van 1/2 hl
ten dieren, mensen, planten (Diz, Np, Obk,
halimuddevat z. balfmudsvat
Ow) Dc meerste straotbonncn bin
halfmudsvat (Dho) Ook halfmuddevat baifs/achtig(Diz), ( zelfst.) Aj'kiepcn of ok
(Wol) et; -ten; -tien ['h.... ....fat] 1. vat we] aandcrc bcestcn of plaan ten kruzcn,
van 1/2 hl
krlcj' balfslacbtigen (Obk)
halinackend (Nbk) - halfnaakt
halfsleets z. ba]fslctcn
halinegen [aks. wisselt] - halfnegen
halfsleten bn. Oak halfsleets ( bet. 1: Mun)
halfneurend (Bu, Pe-Dbl, Ste) bn. [aks. [ ... sluti)J...sluts; aks. wisselt] 1. half
wisselt] 1. van een koe: die pas over zo'n versleten, tweedehands Vanaovend hc'k
veertien dagen zal kalven
mien ha/fslctcn jurk mar antrokkcn ( Sz),
halloord (verspr.) et; -en; ...00rtien ten halfsletcn brook, ccn pacr ha/fslcteii
[ ... lw .... ... lv --- ; aks. wisselt] 1. een halve schocnen (Np), ccn haifslctcn pak (Dfo),
liter (Db, El, Nt, Obk), een kwart liter ccii haifslctcn ficts (verspr.), eon pacr
(WH, Bu, Sz, Wol) 'k Daenk, dat d'r nog haifs/ctcn stocicn (Dho), 'k 1kb die norcn
con halfoord branewien In c/c flcssc alt ha/fs/ccts kocht ( Mun), (zelfst.) H bar ccii
(01-NI), con halfoordmclkeen halve liter ni5c boercwacgen bcstcld ['15 c/c wacgcn(Obk), ook 1/4 liter melk (Sz), Dael ie Cs mackcr en op con bocigocd bar bi5 nog
eon ha/foordjencver een vierde liter (Ste) ccii gocic halfs/etcn kocht ( vo) 2. (van
2. maatbeker voor een halve liter (Pe-Dbl) personen) van middelbare Ieeftijd (Dho,
halipension (verspr.) - halfpension
Np, Obk, Ste, Sz) We bin ha/fslctcn (Ste),
halfpond (Nbk) - halfpond
Hij bet nog weer eon halfs/cten vrouw ophalfpondsklarre z. haJJfroonsk/addc
zocht (Dho), (eertijds oak in Nederhalf'poonskladde (Nbk) Ook halfponds- landstalige advertenties:) een halfslctcn
kiarre ( Nbk) de; -n; -gien [...'k...] 1. huushoo/szer ( Sz, Np), con haifs/etcn vent
papieren zak am een half pond aan gort, con ongetrouwde man van plm. 30 jaar
rijst, thee etc. in te verpakken (Nbk)
(Np), Dat is krck ccii kcrwcikicn veur ccn
haliriepe (Nbk) - halfrijp
ha/Is/den manncgicn een man die al veel
halirond I (Nbk) et ['h.... ....r ... j 1. één van werk verzet heeft, maar nag best wat kan
de als zodanig bekende helften van de (Obk) 3. in Iichamelijk opzicht funk
aarde 't noorde/ik ha/frond ( Nbk)
achteruit gegaan (Ofo) H15 wodt ok nict
haifrond II (Nbk) Oak halverond (Nw) bctcr, hi5 is ok a/ balfs/ctcn ( Dfo)
bn. aks. wisselt] 1. halfrond ... your c/c haIt'spoor (Bu) [...'sp...], in haffspoor
halverondepannen, Ic krcgcn d'r noolt glen rleden met het ene wiel tussen de sporen
-296-

halfstccns - halfweg
rijden en met her andere erbuiten, nI. in mji do flosse naor do kastefein cm eon
halfvorroltien een hoeveelheid van angeval van diepe, oude sparen (Bu)
geveer vier barrels jenever (Bu) 3. klein
halfstecns z. ba/fstions
plat flesje jenever of berenburg, veelal in
halfsteensmure z. balfstionsmuro
halfsteiner (Bu) de; -5; -tien ['ha1fstjnr] de binnenzak met zich mee gevoerd, vooral
1. bep. koeienras (groot, zwart- of rood- als de jongens zandagsavands naar hun
bont), op zeker moment in Amerika gefokt meisje gingen (kreeg een konkurrent het
en vervolgens hier te lande gei'mporteerd 2. flesje te pakken dan drank die het leeg en
bep. Duits stamboekpaard (van gewone urineerde er dan wel in!) (Ma, Nbk) 4. de
helft van een vierde deel van een el (68
grootte, bekend als springpaard)
halfstiens (alg., verspr. west, van Wol) cm), d.i. 8 1/2 cm, in de praktijk vaak: een
Oak /zalfsteens (Nt, Spa, Sz) [ ... sti:s decimeter (Ste)
/ ... sti:s; aks. wisselt] - haifsteens ba/fstiens halfvufe z. halivieve
halfwakker (Nbk) - haifwakker
mit k/amp met een klamplaag (01-Ni)
halfstiensmetselwark (spot.) [...'m...] - halfwas I (Bu, Ld, Ma, Np, Nw, Obk,
01-NI, Wal) de, et (all, in bet. 1); -sen;
haifsteensmetselwerk
halfstiensmure (verspr. OS, Op) Ook -sien ['halwas] 1. (oak verz.) niet valhalfsteensmure (Spa, Sz) de; -n; ..muur- graeid dier, niet valdaende gerijpt gewas
(Ld, Obk, Np, Nw) As do zoemor niot to
tien [halfsti:s'my:ara] 1. halfsteensmuur
halfstiensverbaand (spar.) [...'b...] - half- best is, komt d'r eon hoop halfwas (Obk),
Die hoe/ce rogge is lange niet mit/common,
steensverband
halfstok (verspr.) bw i. halfstok Do dat is mar halfwas (Np), Die baoze is nog
mar eon halfwas (Nw) 2. nag niet volwasviagge bong ha/fstok (Nbk)
sen leerling, werkman die zich nag niet
haiftiene [aks. wisselt] - haiftien
genaeg heeft bekwaamd (Bu, Ma, 01-NI,
halftwaelven z. ba/ft we/von
halftwelven (OS) Oak ha/ftwaelven (Np) Wa!) Dat is nog can halfwas, datjongien
[aks. wisselt] - halftwaalf
(Bu), in die advortaensie wodde eon
halfwas vraogd (Wal), Do sob/k/er bet d'r
halftwie z ha/ftwiejo
halftwieje (Nbk, Np) Oak Isalftwie (1) eon halfwas bi,'f (01-Ni)
[aks. wisselt] - haiftwee
halfwas II z. ha/fwasson
halfure (Nbk) et; -n; ...uurtien 1. tijds- haliwassen (Db, Dfa, Dhau, Ld, Mon,
bestek van een haifuur Mit eon ba/lure Nbk, Np, Nt, Ow) Oak halfwas (Bdie,
Dha, Diz, El, Np, Nt, Op, Ow, Pe-Dbl, Sz)
zu//en zo bier wel wezen (Nbk)
halfvergaon (1) bn. [aks. wisselt] 1. goed- bn.; -er [ ... wasl); aks. wisselt] 1. anvaldeeis vergaan, aangevreten eon half- graeid (Bdie, Diz, Dhau, Ld, Nbk, Nt, Ow,
Pe- Dbl) Dat zaod is mar ha/fwassen, or is
vorgaono rotto (1)
halfvet (Nbk, i) bn. [aks. wisselt] 1. (van veu/ to drouge west (Dhau), halfwas gowas
voedingsmiddelen, zait) weinig vet be- (Ow), eon ha/fwasson poes (Nt, 01-Ni),
vattend 2. van een dikte tussen de vette eon ba/fwas knion van pim. drie maanden
(Pe-Dbi), eon ba/fwasson baezo: nag niet
letter en de gewane letter in (1)
valgraeid, oak: nag niet genaeg gegraeid
halfviere - halfvier
halfvieve (Nbk, Ow) Oak halfvufe (Nbk, am te schieten (Ow) 2. (van een jange
medewerker van zan zestien of zeventien
Np) [aks. wisselt] - halfvijf
halfvol bn. [aks wisselt] 1. haifvoi 2. in jaar) zich nag niet valdoende bekwaamd
hebbend in het yak (Db, Dha, El, Mun,
balfvol/o me/k
halfvolwassen (spar.) [aks. wisselt] - Np, 0p, Pe-Dbl, Sz) Die boor wi/ eon
halfvo 1w as s en
halfwas knocbien hebben ( Sz), Jo lain van
halfvorreltien (Ma, Nbk, Ow, Ste, Sz, s: eon ba/fwasson hu/po nog niot aRes vorcost.) et; ...ties [...f...] 1. barrel van ong. langon (Db), eon halfwas bakkorsknocht
1/8 liter of twee drankgiaasjes samen (Ow, (El)
s: cost.), o.m. van cognac (Sz) En as dan halfweg bw. [haiwex; aks. wisselt] 1.
or jongvo/k kwazn, galdo kaslein et eerste halverwege, op de heift (van een afstand,
ha/fvorreltien (s: cost.) 2. in Ze gongen appervlakte, tijdsbestek, van een werk dat
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halfwics - hats
meet worden gedaan) Ha/fiveg do kachel
zat eon loekien en thor paste et
instikkortion percies in, en ie hebben nog
noolt zion hoe badde as et waoter kookte,
maot! (Ste), Brong ía me even op halfweg?
op de helft van de afstand (Nbk), 1k breng
jow even tot balfwog (Ld), Nogzoe'n ben derd meter fietsen, dan bin we ha Ifweg
(Diz), Op ba/fiveg wodde et min weer, dat
1k bin mar weorommogaon (Db), Halfwog
Wolvegao /Jt Ooldtricne (Spa), Thy woont
ha/fwog Vunkegao (Ste), We hebben do
kaortiesgauwdaon [ nI. het invullen van de

(zelfst.) oen ba/fzaachto een slappe,
meisjesaehtige jongen of man (Nbk)
halfzacht z. ba/fzaachte
halfzesse (Nbk) [aks. wisselt] - halfzes
halfzeuven [aks. wisselt] - halfzeven, ook
in: Now, ie bin ok aor%ha/fzouven, met?

slaperig, suffig (Nbk)
halfzuster - halfzuster
halfzwaor - halfzwaar
halfzwaorgewicht (I) - halfzwaargewicht
(inzake het boksen: persoon die tot de
klasse 'halfzwaargewicht' behoort)
halleluja (Nbk) tw. [halo'luja] 1. halleluja
fiches met vragen voor dit woordenboek], hallo (spor.) [...'lo-....OM, 'h..] - hallo (bij
we bin iii over ha/fwog (Sz), ba/fwog do het telefoneren)
aovend (Nbk), ha/five5 do zoemor (Bdie), halm (Nbk, Np) de; -5; -pien [halm,
lone (op) halfwog kommen niet bang voor 'halöm] 1. halm, voornamelijk gezegd van
iemand zijn en hem toespreken of dreigen koren Do korro/ stoolt: dan kommen d'r
zoals hij zeif doet, iemand aandurven, zich moor ha/ms op iono korro/ (Np)
in een konfrontatie de kaas niet van het hats Ook haals (Mun, Sz, b) de; haizen;
brood laten eten (verspr.): 1k kwam him -ieri [hals] 1. hals tussen hoofd en romp
best op ba/fweg (Ma), lone die perboert do van mens of dier Jo moo'n do kofflokanno
baos over Jo to speu/on mooj' op ha/fwog an do hals hangon hebben ni. omdat je zo
kommen ( Spa), ook: iemand in financiele graag koffie lust (Dhau), Goenond die
zin eon eind tegemoet komen, bijv. inzake hebben con lange bals, die staot niet eon
de prijs van een stuk land die gevraagd jurk die logo uutsnedon is (Nbk), de hals
wordt (Nbk)
rekkon om wat Zion to kunnon (Nbk), tot
hatfwies (Ld, Nbk, Obk, Ste, b) Ook ha!- an do hals in 't waotor staon (Nbk), iono
vewies (Np), halvewieze (Np, Obk) bn, om do hals va/on (Nbk), ... v/iegen (Nbk),
bw.; ...wiezer [hal'wis/halwa'wis, ...lv.../...] lone om hals he/pen iemand doden (Db,
1. gek, raar Wat doeJ' toch ba/fwies, wat Dhau), ...brengen Id. (Bdie, Obk, Ste): Do
mankoortJo toch (Ste), Too toch, ha/fwioze inbrekors hebben eorst do oo/do man om
jongo (b), (ook aaneen) 't Is ba/fwiezo hals brocbt on doe et gold mitnoumon wat
praot onzinnige praatjes, flauwekul (Obk), hij in huus had (Obk), H15 hot et an de
Die doet halve wios (Np)
hals krogon hij heeft geld geboden en
hatfwieze (Db, Nbk) Ook halvewieze kreeg het, maar hij wou er eigenlijk niet
(Nbk, Np) de; -n [...'wi:za] 1. iemand die mec blijven zitten (Dho) 2. keel eon b/oto
gek is of doet Wat Is dat eon halvewieze

ha/s, Die hot ok a/tied do tiosso an do hals

(Nbk, Np)
hij gebruikt voortdurend sterke drank
halfwiezepraut (Nbk) et [hal'wi:ze...] 1. (Dhau), Thj het et in do hals heeft pijn in
onzinnige praatjes, flauwekul
z'n keel (Ma, Nbk), eon zero hals hebben
haliwiezighied (Bu, Nbk) de [..'wi:...] 1. Id. (Db, Nbk), 't Hangt mij do hals uut de
hot gek, mallotig doen Ac, dat is gokbiod keel nit (Bu, Ow), zo ook It Komtjo do
Jo, half iozigbied (Bu)
hals uut! ik ben het spuugzat (Nw) 3. nek
halfwotten (Nbk, Ste) - halfwollen eon do hals broken (Nbk), Die hot 'in ok wat op
halfwo//on bempion ( Ste)
'e hals hao/d(verspr.), Th3 stikt d'rmitkop
halfzaachte (Nbk) Ook ha!fzacht (Spa) en hals bovonuut met kop en schouder
bn., bw.; -r, ...zaachtst [aks. wisselt] 1. (01-NI, Diz), zo ook Hikwam d'rmitkop
(In.) tussen hard en zacht in, van sub- on ha/s bovonuut (Ld), hals over kop gestantie Dat oi is niet had, et is ba/fzaachte zegd wanneer jets zeer plotseling en snel
(Nbk) 2. (van karakter) niet pittig, niet meet gebeuren of gebeurt: Datmos okha/s
hard durvende zijn (Nbk) Ze doen zo ha/f- over kop gobouron (Dfo), III) gong hals
zaacbte, /aot zo toe/i es deurzetten (Nbk), over kop vot (Op), Hij ging hals over do
Aff;I

hals-en-keel-wark - haisketten
kop do s/oot in (Wol), tot do ba/s toe in do
scbu/don zitton (Db, El, Obk), vandaar Hi
zit d'r an do hals toe in (El), ione an do
hals Jcriogcn te maken krijgen met iemand (Nt, Spa), vandaar: Niot doon, want
dan krioj' a//oman an do hals (Nt), mit do
strop ow do hals /open (Op), Hij hot do
stroppo now ok om do hals hij is nu ook
getrouwd (Dho), Dan is d'r ok nog gion
koo ow hals mocht het gebeuren, dan is
het nog niet zo erg (Obk), op hals on koo/

of op bet nippertje (Bu, Diz, Nbk, Obk,
Ow, Ste): 't Gong op bals on /coo/ of(Nbk),
Thj hot ot wunnon, mar ot was bi hals on
koo/ of (Obk), op hals on keel (El), zo
ook 't op hals on koo/ of bac/on op het
nippertje (Ste, Ow), top hals on koo/hao/en id. (Diz), on t Ging op hals en kraoge
good (Ow), op hals on keel (oa ook

gezegd wanneer men op het nippertje, net
nog het goeie gewicht krijgt van waren die
de verkoper afweegt (Dfo, Np, Up, b: In):
Etgewicht van 1000 kilo was d'rkrok, op
hals en keel (Up), zo ook Bij hem woof'
a/tied oppasson, hij gil altied baa/s on koo/
gowicht (Sz), Dat varkon woogt we] hondord pond hals on keel ft In), (gezegd als

men jets waagt en daarbij tot het uiterste
gaat:) Hij waogt 't op ba/s on koo/ (Ma,
Up, Bu), of als men zich tot het uiterste
inspant: Op hals on keel beic etperbeerd,
mar ik kon or niot vow- mokaar kriogon

(Mun, Spa), Op hals en keel of ontkondo
hij or (Nt) 4. de hals van een kledingstuk
(verspr.) Jo zitton do hie/tied mar mit do
kin in do hals van do trui io moo'n die trui
niot zo ophoron (Nbk), 1k mack eon rondo,
con V-ha/s of con viorkaanto hals in do
trw dat woo'k nog niot (Nw) 5. hals in
diverse toepassingen inzake voorwerpen,
boerderijbouw: do ba/s van eon flosso,
... van eon kruko (Diz), ..van eon rogonbak
d.i. het vierkante deel ervan, dat boven de
grond nit steekt (Np), ...van eon mo/kbusso
(01-Ni), ...van eon /aampcg/as (Db), ...van
eon gitaar (Nbk), do kop, do hals on do
romp van eon boordori (Nw) 6. onnozel
iemand, sukkel (verspr.) War eon ha/s/
(Np, Pe- Dbl, Ste), eon onnouzo/o hals
(verspr.), eon dommo hals (Ste)
hals-en-keel-wark (01-NI) et [.'k...] 1.
jets dat op het nippertje gebeurt
halsaoder (Nbk) - halsader

halshaand Ook ha/stand (Spa), Iiaa/shaand (b) de; ..banen; ...baantien 1.
halsband voor een huisdier (met name
hond of kat) 2. halsriem voor koeien (Dfo)
haisband z. ba/sbaand
haisbeffien (Db) Ook hemdsbeffe (Mun)
et; ..beffies ['h...bcfin/...bsfa] 1. haisboord
van een hemd
halsbehang (El) et ['h..] 1. veren op de
hals van vogels Eon /aokonvc/der is con
kiopo mit zwat ha/shohang, ot middon wit
on mit eon zwatte star (El)

halsbeugel (Nbk, Obk, El) de; -s ['h O .] 1.
in riemen hangende beugel waarmee men
een koe op stal vastzet (nl. door de koe de
kop erdoor to doen steken on dan de
beugel to sluiten)
halshlok (Dfo, 01-NI, Wol) et; -ken ['h...]
1. houten blok, klos onder de hals van een
paard dat niet zo mak was (dit blok werd
gebruikt om de touwen aan vast to maken
waaraan het paard trok; de leidsels liepen
er van boven door en verder langs de
zijkanten, zodat men het dier beter in
toom kon houden) (Dfo, 01-NI, Wol) 2.
borststuk van het paardetuig (van hout, met
leer bekleed), gareel inklusief rugriem
(01-NI, Ste)
halsboge (Ste) de; -n ['halzbo:g] 1. elk
van de twee boogvormige delen van een
draagjuk die op Mn van de sehouders ligt
haisbore (Bu, Dfo, Mun, Nbk, Up) Ook
haalsbore (Mun) - halsboord
halsbrekend bn. [aks. wisselt] 1. halsbrekend ba/sbrokondo tooron uuthao/on (Nbk,
Np, Spa, Up)
halsdoek - (vaak verki.) halsdoek
halseupening (Nbk) - halsopening
halsgat et; -ten; ...gattien 1. keelgat (Nbk)
2. halsgat in kledingstuk (na.v. overdadig
gebruik van alkoholisehe drank) 't Ha/sgat
kan boo/ war dour (Dho)
haishoolt (verspr. US, ZW) et; -en ['h..]
1. halshout tussen twee trekpaarden (waaraan ze met stroppen vastzitten), bedoeld
om ze nit elkaar te houden; in het midden
is een ring waardoor de disselboom loopt
(los, om het draaien mogelijk to maken)
An 't ha/sb oo/t drougon do poordon do
/angdisso/ van do waogon of van do
mijmosiono (Pe- Dbl)
haisketten (Db, Nbk, Obk) Ook haisketsing (Db, El, Nbk, Up), haalsketten (Mun,
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halsketting - halverwege
01-NI) de, et ['h...] 1. halsketting (sieraad)
halsketting z. baisketten
halsknorre (Ste) de; -n; -gien [ ... knoro] 1.
stuk mats vlees, zonder batten, uit de nek
van het varken (van ong. 12 bij 25 cm en
zan 6 a 7 cm dik) Do balsknorre kwam an
do zoolder to bangen, om to dreugen;
moeder kookte 'm dan on we krcgcn at op
at brood (Ste)

halskraegdalia (Nbk) de; -'s ['halskre:y
da:lija] 1. bep. dahlia met extra ring van
kleine blaemblaadjes in het midden van de
bloom
halskraege (Bdie, Mun, Nbk) - halskraag
halsmaot(e) (Nbk) - halsmaat
halsoverkop [aks. wisselt] - halsoverkop
Et leek H en M beter toe as zo halsoverkop to trouwen (vo)
halsplooi (Nbk) - halsplooi Kleinekiender
bebbon cerst van die balsplooigies (Nbk)
haisriem (Nbk, Np, Ste) Oak haisrieme

(Spa) de; -en; -egien, -pien 1. halsriem,
ni. voor koeien (Nbk, Np, Spa) De koenen
wo'n mit eon balsnem vaastezet (Np) 2.
hetz. als keelbaand, z. aldaar (Spa, Ste) Do
halsriem zit an et heufdstel (Ste), Thy hot
do balsrieine Jos, daolik verliest bij do
boel (Spa)
haisrieme z. halsriem
halsschölk (v) Ook halsschulk (Np) de;
-en; -ien [h...] 1. moderne schort (ni met

een lus am de hats)
halsschulk z. balsscholk
halsslagaoder - halsslagader
haisslot Oak haalsslot (Mun) et; -ten;
-tien [ ...o ... ] 1. (vaak verkl.) slatje van een
halsketting (sieraad), in het bijzander
(sier)slotje in halsketting, soms van gaud,
voaraan tegen de hals gedragen An eon

halsstring (Db) de; -en; ...strinkien
['halstru]] 1. halssnoer eon balsstring
kralen (Db)
haister z. holster
haisterring z. helsterring
halswervel (spot.) - halswervel
halszaak z. halszaeke
halszaeke (Bdie, Nbk) Oak halszaak
(Nbk, Sz) de; -n ['h...] 1. een zaak die men
zeer zwaar apneemt 't Is we] belangriek,
mar we maken d'r gien halszaak van (Sz)

halszeerte (ZW, El) de ['h..] 1. keelpijn
halt I (spar.) tw. [halt] 1. stop, halt
halt 11 (1) in bait macken
halte de; -S ['halb] I. halte in een verbinding voor apenbaar vervaer
halvamel (Nbk) [ ...w .... ...f...] - halvamel
halvarine (Nbk) [halwa.... ..f...] - halvarine
halve de; -n; haluien ['halwa, ...vol 1. half
k Hob genocg Mole stienen, doe me nog
con peer halven (Nbk) * Twie halven
maeken ion hide (Nbk)
halvecent (spar.) - halvecent
halvegulden (Dfa) - halvegulden
halvemaone de; -n; ...maantien [...'m...] 1.
de halvemaan aan de hemel at', bij
vergelijking, voarwerpen of symbalen van
saartgelijke varm 2. sikkelvarmig mes aan
een lange steel waarmee men de planten
aan de kanten van slaten en greppels
afsueed of afslaeg, vaaral oak gebruikt
voor bet afsnaeien van takken, het afslaan
van braamstruiken e.d. (OS, Diz, Np, Nw),
'Ic Zal die stiekelwal nog even opraegen
mit de halvemaone (Db), 'k Heb do bos
opsnuidmit do balvemaone (Diz), Die man
warkte zo badde oat do halvemaonc van do
stok vioug (Dhau) 3. kaakkachel met twee
of drie gaten waarap word gekaakt (Dfa)
4. z. cirkeleunster

drie- of meerdubbele snoer kralen zit een
baisslottien (Nbk), Eon goolden balsslottien dat zit your, at is versierd en zit stief halvemaoneunster (Nw) de, et; -s
om do nekke; dan waj'hiel moo4 aj' zoe'n [...'m...] I. bep. weeginstrument met een
ding omme hadden (Nw)
wijzerplaat in de vorm van een halve maan
haissnoer z. haissnoere
(tat plm. 300 pond wegend (Nw))
halssnoere (Op) Oak haissnoer (Up) et halvemudde z. halfmudde

['h...] 1. halsketting in de varm van een
snoer kralen (Up)
halsspiere (Up) - halsspier
halsstarrig (verspr.) bn., bw.; -er, -St
[hal'st ...] 1. koppig, halsstarrig
halsstarrighied (spar.) - haisstarrigheid
halsstien (I) - halssteen

halveren (spar.) [...'ft:arn, ...'v...] - halveren
halverond z. halfrondll
halverwege Oak halvenvegen(s) (Obk)
bw. [halwç'wuga/ ...gs] 1. op de heift (van
een afstand, amtrek, tijdsbestek) Halverwoge kwam ikjo tegen (Nbk), balverwege

halverwegen(s) - handwerkjuffer
do aovend(Nbk), lone ha!verwoge koemen

opspelen, zich met sukses verzetten tegen
iemand die probeert de baas te spelene.d.
(Mun)
halverwegen(s) z. ha! verwego
halvewies z. haifwies
halvewieze z. ba/lw/es, balfwiczc
halvewiezeboel (Nbk, Np) de [...'w...] 1.
idioot gedoe En as 't dan weer n/ct Iokt,
dan voipoffen we et veerder on doen we
nooit weer an zoks mit Halve wiezeboel
ok! (v)

ham (bet. 1: Bu, Diz, El, Np, Obk, Op,
Ow, Ste, bet. 2: verspr., bet. 3) Ook hamme (bet. 1: Dfo, Dhau, Ma, Ow), hem (bet.
1: Ste), haam (bet. 1: Bdie, Bu, Db, Dho,
Ld, Nt, Nw, Pe-Dbl, Spa, Sz, Wol), aam
(Spa), hame (bet. 1:01-NI), haom (bet. 1:
Nw) de (bij haam spot.), ook et (nI. bij
(h)aam; ook in bet. 2); -men [haml()hamo /hem/h5:mlâ:m/'ha:mo/h5:m] 1. nageboorte van metric ? Vool is wel es stilt
in do hame (01-N!), Nao et volen mac do
bamme nog kommon (Dhau), ...moct do
hamme d'r gauw wezen nl. i.v.m. gevaar
voor ontsteking (Pe-DbI, El), Do veearts
bet zogd: As et baam d'r mit middag niet
of is, moo/mo drokt warsehouwon'(Sz),
Do vecarts hot et aam van et poord haold
(Spa), We blievon d'r hi] tot do bani d'r of
is (Diz), Do hem mos bovon in do boom,
dan dreug et voo/ lector do kop mooi boge

nI. volgens her volksgeloof (verspr., Ste),
d.w.z. in de hoogste boom, een hoge eik,
ook in de pereboom (Np): Vroogor wodde
do ham wel in do peroboom bongen, want
dan krooj' war moor goest in 't vool, dan
dreug die et boufd 'for' in do hoogto (Np),
Do ham woddo vroegor we' ho von in do
boom hongen, daor woddon depoorden for
van (Obk) 2. (waarschijnlijk recente ont-

lening) ham: bep. vlees (verspr.) 3. in
(Dho) Zo bobbon do boo/ton ham op 'o

taofol het is daar een en al opschepperij
(Dho) * Do haam in do boom, Con peerd
mit stoom (Db)

Hamburger - Hamburger: iemand uit
Hamburg, van of uit Hamburg, (met kleine
letter:) bep. broodje met gehakt
hame Z. barn
hamer z. haemor
hameren z. ha cm cren
hamersiag z. bacmors/ag

hamlappe (spor.) - ham!ap
hamme z. barn
hammondorgel (1) - hammondorge!
hampelman (Bdie, Nbk) Ook hoempelman (Nw) de; -nen ['hamp .../'humpl ...} 1.
onhandige persoon, ambachtsman die onhandig is in z'n werk, iemand die kennelijk
geen vakman is
hamster ['hamstç] - hamster
hamsteren ['hamstp?] - hamsteren
hamsterveurraod (I) ['h...] - hamstervoorraad
hamvraoge (spot.) - hamvraag
hand z. haand
Hand. (1) - afkorting van Ha.ndolingon
(bijbelboek)
handappel z. haandappo/
handdoek z. baanddoek
-hande z. -haando
handel z. haandel
handelbaar z. baandelbor
handelber z. haandolbor
handelen z. haandelon
handeler z. baandeler
handelsagent z. baandolsagont
handelsgeest z. haande/sgoost
handeiwieze z. haando/wiozo
handenarheid z. banonarboid
handgeld z. haandgold
handhaven z. baandha von
handicap (spot.) - handicap: gebrek,
nadeel
(-)handig z. (-)haand%
handigen z. haandigen
handigheid z. baandigbiod
handje (Nbk, Ld) [hajitja], in handje
kontantjc direkt betalen s.v.p., boter bij de
vis
handkarn z. haandkaarn
handlanger z. haandlanger
handomdri'j z. haandomdri
handschakelaar z. haandscbaekoldor
handstand z. baandstaand
handtekening z. haandtokoning
handyat z. haandvat
handyol z. haandvol
handwerken (Nbk) onbep. w. ['h...wcrkj]]
1. aan het handwerken zijn, nI. a!s
schoolvak Ze bin an 't handwerken (Nbk),
(zelfst.) ...badden handwerken (Nbk)
handwerkjuffer (Nbk) de; -5; -tien ['h...]
1. onderwijzeres die het yak handwerken
vcrzorgt
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handwerklekaal - hangen
handwerklekaaj (Nbk) - handwerklokaai
handwerkles (Ow) - handwerkies
handwerkloep (Nw) - handwerkioep, ni.
loop gebruiktbij hot handwerken Wibebban ok we] can ha.ndwcrfcloep; sommigen

[bep. typen ervan] kuj'omniebangen (Nw)
handwiezer z. haandwiezer
handzaam z. haanzem
hane z. baene
hanebeuken z. haneboken
hanebiender (Nbk, Obk, Ste) Ook hanebiener (b) do; -5; -tien ['ha:riabindr
iC..binr] 1. handenbinder, voornamelijk
gezegd van kleine kinderen Kleine kiender
die krek beginnen te lop en, dat bin
hancbicndcrtics (5th)
hanebiener z. hanebiender
haneboeken z. baneboken

haneboken (OS, Bdie, Dho, Np, Nt, Nw,
Op, Wol) Oak hanebeuken (Diz, Mun, Nt,
Op, Pe-B1e, Spa, Ste, 54, haneboeken
(Diz, 01-Ni), Izanebuken (Ste) zw. ww.;
onoverg.; hanebookte, hot hanebookt
['hã:nabo:kfl/...A: ... --- u: ... /... y(:) ... ] I. herhaaldelijk en gelijktijdig hard kiappen met
de rechterhand tegen de linkerschouder en
met de linkerhand tegen do rechterschouder, om koud geworden handen snel
weer warm te krijgen Et was zo koold dat
de kerels bi de wag stonnen te ban eboken

(WO), Onder 't wasgoed ophangen mos ik
now en dan baneboken (Db), BJJ It
knolleplokken mossen we vaekehaneboken

(Op)
hanebossel (El) do; -5; -tien 1. handenborstel
hanebuken z. haneboken
hanegevecht z haenegevecht
hanekamme z. haenekain
hanekoold (Nbk) bn. ['hâ:noko:lt] 1. met
zó koud, maar wel zodanig dat men koude
handen krijgt
hanenarbeid (spar.) Ook handenarbeid
(spar.) ['hâ:u: --- /'handn...] - handenarbeid:
als hobby of yak op school
hanepote z. baencpote
hanetree z. ha en etree
hanevere z. baencvere
hanewaarmer (Wol) - handwarmer
hang (b) do [han] 1. zucht (naar) Verbs
oons van oonze hang naor geld en goed (b)
hang-an-'t-gat z. hang-in- 't-gat
hang-en-sluutwark (1) - hang-en-sluit-

work
hang-in-'t-gat (El) Oak hang-an-'t-gar
(Ow) et ['h...] 1. kleeflcruid of tandzaad
hang-Iegkaaste (I) - hang-legkast
hangaar (I) - hangaar
hangboek (spor.) - hangbuik
hangbost (spor.) - hangborst
hangbrogge (I) - hangbrug: voor hot verkeer
hangelgarre z. angelgarre
hangelpaol z. lantieipaol
hangen I st. ww.; onoverg.; het hongen
['han:] I. in eon hangende toestand zijn,
bungelen Jo kleren hangen an de liende
(Nbk), Die bulte hangt schieve (Nbk), Ze
haddcn ct kcfd vol hongcn mit ooldc foto 's
(Diz), Dc gedienen hangen mooi (Dho),
Die her de kieren d'r ok aorli omme
hangen op eigenaardige wijze, slordig
(Nbk), Et touw hong slop (Nbk), HxJ
bong an de ringcn ni. in do gymzaal ed.
(Nbk), boven ? heuld hangen, Een spaniel
bet hangende oren (Np), Die bond bet de
urea hangen (Nbk), de kop hangen laoten

hot hoofd laten hangen: do mood verliezen,
an iene zien llopen hangen, d'r mar wat bi5
hangen (Nbk), Die bboeme bangt hangt
neer (Nbk), Die gent van buurman hangt
me aIded an de broekspiepe (El), an de tillefoon hangen, even hangen blieven even
aan do teiefoon blijven (Ow), Die zwaanni
die hangt die zwerm bijen is neergesreken
(bs: Dfo, Obk, Op, Ow), If moe'n de koffiekanne mar an de bals hebben hangen

gozogd tegen iemand die graag veel koffie
drinkt (Dhau) 2. vast blijven zitten aan
fleet in ? stiekeldraod hangen (Np), De
striekgeldschriever bleefan et buus hangen

macst hot huis nemon omdat zn bod niet
door eon ander was verhoogd (Op), zo
ook, n.a.v. eon openbare verkoop: Die is
hangen bleven, die bet ecn strop on Aj' de
boel an de kont kriegen, dan hang ie (Np),

Now hang ie! nu is hot afgesproken, nu zit
je eraan vast (Nbk), zo oak 1k hang!
(Nbk), Hij bet die tutte in do stad opdaon,
en hij is ok altied an heur hangen bleven

(Nbk), ? Hangt nog an mekeer, dat ooldc
hukke, mar daor is ? ok mit zegd (Nbk),
Plij hangi nog web an heur (spor.), Th3
hangt van grappen an mekeer (Nbk), argens hangen blieven, in zien woorden
hangen blieven in zn woorden, z'n verhaal
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hangen - hangzoolder
blijven steken (Db), an do striekstok
hangen blioven (Nbk), 't Hang d'r in bet
kost veel moeite, her duurt lang (Nw, Obk,
be: Bu): Daor was wat mit to doon, Ft her
d'r in bongon, mar zo bobbon eon iijnc
jongokrogen (Nw), 'tHot d'rlange in hongon, mar 't is mittortiod toch angaon mit do
koop van dat buus (Obk), Eorpolrooion is
con waark, daor moej' op hangen daar
moet je regelmatig mee doorgaan, anders
kom je niet klaar (be: Nw) 3. zieb aan de
gaig, ter doding aan een strop bevinden 'k
Mag bangon as 't niot waor is (Nbk), Jo
wonnon rn'orai an, tot an hangen too, mar
dat moot niot to lange dunn (Ste), mit
bangcn CII wurgen met veel pijn on mocito,
met veel inspanning (Nbk): Mit hangen on
wurgon kroog hi5 et eten toch nog in dat
kloino k/end (Nbk), k Zio d'r togon an, as
do did' tegon hangen ( Spa) 4. in de Iucht
zweven, drijven Wathangthier con vramdo Jocbt eon vreemde gout, Wat hangen do
wolkon daor toch loge (Nbk), D'rhangt eon
be]on boven do bos (Nbk), in do locbt
hangen (Nbk) 5. tegen jets aan of op jets
hangen met zn lichaam an mookos rok
hangen (Nbk, Nw), vooral fig.: steeds NJ
z'n moeder in do buurt zijn (Nbk, Nw), Die
hangt d'r Jul bij hij neemt biJ voortduring
een luie, hangende houding aan (Nbk) 6. in
Ft Hangt d5-omme
bet spant erom (Spa) *
Jo kun lange hangen, af' Ft touw mar om do
middoJ hebbon (Mun), Abs went, zeJfs
hangen d.i. aan de strop (Nbk), vandaar 'k
Wi] we] hangen, mar dan an 0011 stopdraod
(Nt), Die or briod hot, Jat or br/cd hangen
(Nbk), soms gevolgd door on die It nog
briodorbot, ]at 'tsle,pen (Nbk)
hangen II st. ww; overg.; het hongen 1.
ophangen do was an do hone hangen to
drougon (Ow), do jasso an do kapstok
hangen (Wol), an do groto kJokke hangen
hangende ['han:da] - hangende, in: eon
hangondo plaanto, mit hangondo pot/os
hanger de; -5; -lien ['hajjç] 1. sierlijk iets
dat hangt, sieraad aan bijv. een halskettinkj e Ze hot eon mooi bangortion om do
hals (Ma) 2. kleerhanger, haak, kapstok
e.d. waaraan of waarop men iets hangt Hef
nog con hanger your die jasso? (Nbk)
hangerig bn.; -er, -st ['haarox, ...t ... ] 1.
lusteloos, suf, loom en zich niet goed
voelend Et k/end is zo bangorig (Ste)

hanggeranium (Nbk) de; -s; -pien 1.
banggeranium
hangiezer (verspr.) et; -s; -lien ['h...] 1.
haal, heugel boven het vuur eon hiet
hangiozoreen heet hangijzer (verspr.), biJv.
inzake een kwestie die men or moeilijk
door krijgt in een vergadering (Nbk), Dat
vcrhaeJ wodt eon Jang bangiozor er komt
geen einde aan dat verhaal, die kwestie
(Mun), 7jonge, jonge, dat was con bangiezer om die waogen to vorsieren veur
feest een langdurig karwei (Dfo), 't Wodt
0011 bangiezer het zal wel niet lukken, hot
wordt een slepende kwestie (k: Ste) 2.
rooster aan ketting
boven bet vuur,
waarop pannen e.d. staan (Spa, k: Ste) Op
ci hangiozer koj' do aol letter stoven
(Spa), Ketels mit hongsols kommen zonder
hangiezer an de haolboom to hangen ( k:
Ste)
hangkaaste (Db, Nbk) - hangkast
langketel (Nbk, Spa) de; -s; -lien ['h...]
ketel die men boven het vuur hangt
hngketten (Nbk) de, et; -s; -lien ['h...] 1.
ktting die hangt en waarmee, waaraan
r4en iets vast kan maken; ook van bep.
ktting om rundvee moe vast to zetten BiJ
n paol op eon dam bef we] hanglcettens
4n ze mit vaasto to doen (Nbk) 2. z.
hjaolketten

hingkettentien et; ...ties 1. kleine hangketting 2. hangend kettinkje om de hals
gedragen (El)
hangklokke - hangklokke
hanglaampe (Db, Nbk, Ste) - hanglamp
hanglippe (Nbk) - onderlip die neerhangt
hanginappe (1) - hangmap
hangmatte de; -n; ...mattien 1. hangmat
hangoor (Np, Obk, Op) do; ...oren; -lien
['h...] 1. konijn met lange, hangende oren
Die knion was eon moo/c hangoor (Np)
hauigpaol z. lantierpaoJ
hangplaante (Nbk, Obk) do; -n; ...plaantien I. hangplant
hangsel (Db, Obk) et; -s ['hat]sJ] 1.
hangiJzer boven vuur 2. hengsel, handvat
van een ketel (Obk) An et bangsel van eon
koup oren ketel zat vrooger vaoko can
porseloinen greep (Obk)
hangslot et; -ten; -lien 1. hangslot
hangsnor (spor.) - hangsnor
hangwange (Nbk) - hangwang
hangzoolder (Op, Wol) de; -s ['h...] 1.
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hannekemi'jer - haoke
kraak in kerk
hannckemi'jcr (Nbk, Np, Nw, Obk, Sz, j)
['hanako ... ] - (vroeger:) hannekemaaier,
maaier die als seizoenarbeider nit
Noord-Duitsl and kwam
hannckeskruud (fp) et ['hanokQs ... ] 1. bep.
plant: orehis
Hannes de; -en; -ien ['hanas] 1. Hannes,
mansnaam * (zomaar gezegd, zonder verdare bet.:) Hannesion van Jannosion waor
Jok biY is (Nbk)

een wandtoestel, nu meestal van eon staand

toestel gezegd wanneer men de telefoon
opneemt, zo ook do tilcfoon op 'o haoke
gooien (Nbk), de boom... id. (Nbk), Hang
dojasse mar an do baoko haak am kleren,

handdoeken e.d. aan op te hangen (El),
We dodon at touw dear do baa/co over do
wiozoboom bonne ow do boo] vaasto to

zotten haak aan het zijsehot of achterstel
van een boerenwagen (Dhau, Ma, Np),
(veelal van huishoudelijk work:) Die kan

hannesen ['hanasi] - hannesen: knoeien,
prutsen Zit met zo to hannesen (Nbk), Wat

d'r niot dour icommon, ze hot bao/cics an do

Jig io toeb to bannesen, dat moef' zO doon
(Wol), 'k Zag aJ gauw dat 't niks woddo,
hiy was mar wat an 't hannesen (Op)
hannigen z. baandion

haar work (Np), haokios an do vingors
hebben stelen (Np), Hi5 is zo kroem as can

Hannoveraans (Bu) bn. [hano:w'ra:s,
... v ... ] 1. van, m.b.t. Hannover, in (zelfst.)
eon Hannovoraanso één exemplaar van eon
bep. paarderas: de Hannoveraan (Bu)
-hans z. -haans
hansaplast - hansaplast
hansje-mien-knecht (Bu, Ste, k: Ste) et
['hansjamiijknext] 1. bep. spelletje waarbij
een kind aohter de anderen, die in can
kring staan, langs loopt en moat zoeken
wat één van hen voor zich houdt, met als
tekst: * Hansjo-mion-knocbt/Waor bliefjo
mencor/Zook me dit, zook me dat (Ste)
hanteren (spar.) zw. ww.; overg.; hanteerde, hat hanteerd [han'tt:arn] 1. vasthouden am to gebruiken Dat ding is zo

vingers ze komt zelden of nooit klaar met
haoke hecft can erg ronde rug, is kromgegroeid (Pe-Dbl) 2. in eon zu/voron baoko
ni. zilveren slot van een kerkboek (Dfo) 3.
duim, pen waarop een dour, hek draait Do
deuro is uut do haoke (Dho), Jo ot gat teat
do haoke ]open zich in sterke mate voor
iets inzetten (waarbij men vaak elders moot
zijn), zich het vuur uit de sloffen lopen
(Dfo, Nbk, b, bo: Nw, Bu): Die Joupen
your et doipsbelang boar 't gat grit uut de
haoke (l), Do ondorkaoko kanjo we] uut
do haoke gaon (Obk), Th3/ hot do bek uut

do haoke hij kan z'n mond niet meet dicht
krijgen (Np), Hill bet altiod do bok uut do

haoke hij heeft altijd hat woord (Dho,
Obk), Zoslogen him dehanon uut dohaoke nit de normale stand, nit hat normale
liehamelijke verband (Nbk) 4. speciale
hioto, d'r is niot an to kommen, or is win to S-vormige haak am vlees aan op to hangen
bantoron (Nbk), Dat ding JaIJ' baost niot Et spok kwam an do haoke (Obk), 1h31 is
briton, ot is met to bantoron (Nbk)
(finaai) an do haoke hij bezit niets meer, is
hantiengauw I z. haantiengauw
totaal failliet (Bu, Dfo, Dho, El, Ma, Nbk,
hantiengauw II (Diz) bn.; prod. ['h...] 1. Np, Nw, Obk, Pe-Dbl, Ste, bo: Op), oak
graag en snel allerlei dingen grijpend, van ...scbone an do haoko id., oak: schaon aan
kinderen Ze bin zohantiongauw, die kloino de haak, naakt gewagen (Nbk, Spa) 5. viskiendor (Diz)
haak (aan hengeisnoer) Do snook had do
haoke Oak haak (WH), hake (WH) de; haoke in do be/c (Wol), 'k Had zoe'n dikke
-n; haokien ['ho:kWha:kJ'ha:ka] 1. ronde of vis an do haoke, i/c bob do snoer on do
hoekige haak am lets aan op te hangen, dobbor nooit wear zion (Diz), wat brood an
mee aan te trekken, in vast to hangen; in do haoke doon nl. als visvoer, Do mandiverse toepassingen, oak inzake een stok /udon s/a on daogs wol (ion visson an do
met een haak eraan uuttrokkon wit do baa/co (Np), waarnaast fig.: an do haoko
haoke sloothaak (Nt), Biy or baggolon slaon verkering met iemand krijgen, iebruukton ze ok eon haoke, dat was eon mand tot manlvrouw nemen: Zo, i/c bob
soort klauwo mit vier stompo tanon (Nbk), toch con man an do baa/c sleugon (Sz),
Doputommor [nI. van de puthaak] kwam Now, hi) s/oug die meid vourgood an do
an do haoke (Obk), do boom van do haoke baa/co (Dfo) 6. haak, haag op de voorkant
nomon d.i. van de telefoon, ni. eerder van van do dissel (Nbk) Do baa/ce van do sale
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haoken - haoken

was do bogo van de stile, die was wel es
dcursletcn (Nbk) 7. haak waarmee men
aan de binnenkant één der (bans)deuron
vastzotte (Ma), ook in dohaoko op 'c dew-c
doen do dour op slot doen, gewoonlijk: de
buitendeur (Dhau, Nw) 8. windhaak Zet de
dew-c even op 'o baokc (Nbk) 9. haakje
waar- mee men kledingstukkon vastmaakt,
vooral in haoken en ogen haken en ogen
(verspr., z. ook cuzen, uizon; ook als
verkl.: haokies on visies) Et zit nit haoken en ogen vaasto (Nbk), An eon manludobrook zatten eon baokc on eon uizc
(Nbk), Do jurk is klaor, d'r mo&n nog
haokon on uizcn an (Np), Do haokc ging
mij vandaogo van do brook (Ste), D'r zitten nogal war haoken on ogen an, Et hot
nogal watbaokcn on ogen (Nbk) 10. mosthaak (Diz, Nbk, Nt) 11. klein scheurtje,
winkelhaakje Ikhob con baokien in dejurk
den of eon paar losse draadjes (Nw) 12.
winkolhaak, rechte hook, bep. vaste hoek
anderszins Do boo] is uut do baoko, et is
wiens niet geheel reeht, niet haaks (Nw), 't
Is niet in do haoke Et is nict in do haak
tussen die (wee hot botert niet (Sz), War
daor gebourd is, is lang niet in do haoko
(Nbk) 13. aanwas, soort knobbel op kiezen
en/of tanden van paard (Wol en verspr.
oost.) Dat bot we] as heurd, dat ooldc
peordon baoken op 'e tanon hadden, dat
kwani van 't slicten (Nbk), 't Poerd bet
baoken op 'o koezen, et kan baost niet
moor vreton (El), Etpoord bet baoken on 'o
koozen, hij kan zion vroten niot kwiot; ?
komt vaoke your bi eon poord mit con
varkonbok di. een to nauwe onderkaak
(Bu), Bij con dricjaorik poord haolcn ze
die haokcn wog (Wol), Mit negon jaor
bobbon do poerden eon ha okion an do
koezon (Bu, Ow), Mit vieftien jaor krigt
eon poerd eon twiode haoke, on mit nogontion jaor komt d'r weer eon haoko; dan
s]uton do vow-ste tanen niot good (Bu), ?
Poerd hot haoken op 'e koozen, dan bin ze
baost altied dempe [kortademig] as ze dat
bobbon (Ste) 14. hellevoeg (bo: Op) 15.
op rochto of rondo haak gelijkond token
Dat woord mocj' tusson haokios zotton
(Nbk), ronde baoken (1), rechte baoken
teksthakon (I), tusson (twie) baokios in hot
voorbijgaan gezegd, a propos (Nbk) 16.
beweging die aan do vorm van eon haak

doot denkon (b) Hijperbeerde eon vosnao
to doen as bi con baoko slat eon scherpe
bocht maakt on aldus wogschiot (b) *
Haokon on ogen/Tikko takke togen/Hans
Pans Pior/Tiorolior/Do boom vaalt
omm >Vri Jo nog as omm tekst van een
gezongen kinderrijmpjo, ook bij eon bep.
spelletje bij school gespeold (Ld, Ow),
Van Jo Han Span Spier/Tioreliorelier id.:
hot kwam to pas bij eon kinderspellotjo,
nog bokond van hot schoolplein (Np); in
voel dorpon wordon (met varianten) de
oerste beide regels gezegd zonder wijsje
on/of spelletjo, bijv.: Hackies on ogies
/Tikke takko togies (Nbk), Haoken on uizon/Tikko takke Wizen (s: Db), (als
aftolvorsjo gobruikt:) Haokics on ogen
/Tikke takko togon/Hans Span Spier/Tingelingolior/Wind draait oin/KoorJo nog es
om (Bu)
haoken Ook haken (WH) zw. ww.; overg.,
onoverg.; haokto, hot haokt [hD:kfi/ha:kfl]
1. (onoverg.) aan eon haakvormig lots
blijvon hangon, blijven haken in Af over 't
sziokeldraod scharrolon, bliouie haost altied
haokcn (Obk), argons aachter haoken
(Nbk) 2. (onoverg.) door invlood van
buitenaf niet vordor kunnon HfJ is argons
baoken bloven, or wol niet good mit Zion
studio (Ste, Nbk) 3. (onoverg.) stork vorlangon naar, proberon to verkrijgon (Bdio,
Db, Dfo, Dhau, El, Nbk, Np, Op, Pe-Dbl,
Sz) Hij baokte d'r naor on weer gezond to
woddon (Dhau), Hij bet al lange naor dat
maegien haokt (Dfo), Zo baoken d'r naor
dat ze mitponsioen kunnen (Nbk), haoken
naor golok (Op), ... waarinte (Bdie) 4.
(overg.) mot behulp van eon haak bovestigen Ze haokten d'r war an (Nbk), Wig'
die twiodo waogon d'r oven aachtor haoken? gozegd van booronwagon die achtor
eon andere komt (Ow, Dfo), We zullon
even do karro aachtor do auto haoken
(Nbk), IYmoo'n do beide waogens even an
mekeor vaasto baoken (Db), Hi7 moot die
waogon d'r oven an haoken (Bu) 5.
(overg.) haakwork vorvaardigon Do godienen gaon ze hoe langer hoe moor baoken
(Obk), 1k wE mij eon sproi haokon (Db),
een kusson haoken (Nw) 6. (overg.) most
van do wagon trokkon met eon mosthaak
(Bdie, El, Ma, Np, Nw, Obk, Op) 't haoken
van demos (Bdie), dong van do waogen of
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haokenkruus - haor
haoken (El, Ma), 1k moete bultios baoken
met de mesthaak de most van de wagen
trekken en daarbij kieine hoopjes in hetland doen ontstaan (Np) 7. (onoverg.)
overnemen van grand die met name bij het
graven van een put naar boven meet (door
iemand die hager staat) (vo) Op or Jaost
stonnon do arbeidor, S. en do boor op 'e
riogel van onderen naor boven om do
grond van mekeer an to notnon, baoken
nuwndcn ze dat (va) 8. (anaverg.) hakkelend spreken (Nw, 01-Ni, Spa, We!) Die
biift ok aorig in zion woorden baoken
(Spa), my baokt war mit praoten (Nw),
Hij haokt arg (Wol) 9. (onaverg.; van
draden, lussen:) uit het breiwerk steken
(Nbk, Nw) Die trui Jiaokt zo (Nw)
haokenknjus et; ..kruzen; ...krusien ['h..]
1. hakenkruis
haokevormig (Nbk) Oak /zaokvormig (1)
- haakvormig
haokgaoren (Nbk) - haakgaren
haukiezer (Nbk) et; -s; -tien ['h... J 1.
haakvarmig ijzer boven het vuur waaraan
men de pan kon ophangen
haoknaalde (verspr.) Oak haaknaalde
(WH) de; -n ['h...] 1. haaknaald
haokpenne (verspr.) de; -n; -gien ['h...] 1.
haakpen
haokpetroon (Nbk) - haakpatraan
haoks Oak huaks (Spa) bw. [ho:kslha:ks]
1. volgens een rechte hock Ze boginnon
baoks op 'o Woordiek can dieic an to leggon
(1), eon haokse bocht (Nbk, Nw), Eon
doure moot baoks wezon (Spa), Et huus
staot haoks op 'o wog met de zijgevel parallel aan de weg, niet naar de weg toe
gebouwd (Nbk), ...bi5 do wog id. (Dho),
Dat schut staot baoks in een hock van 90
graden t.o.v. een ander (Np), Aj' baoks
beginnon, koj' aitiod uut kamt het work
(bijv. timmerwerk) altijd precies recht
(El), zo oak 'tKomt good haoks uut (Ow),
It Moot haoks in monaanderpasson (Mun),
Etkiond staot haoks op 'o bionen enigszins
ongelukkig, ni. met de voeten uit elkaar
(Db)
haokt z. gohaoict
haokvormig z. haokevormig
haokwark (verspr.) - haakwerk
haol (OS, verspr. WS, b) Oak hue! (bet. 1:
Dfa, bet. 2: 01-NI) et; -en [ho:IIhe:1] 1.
hengsel van emmer, ketel c.d. 't haoi van

do bn)joot (Dfo), Et haoi is d'r of (Ste),
...was mij van do emmer knapt (Pe-Dbl)
2. heugel, haal, ni. boven het vuur (OS,
Bu, Dho, Np, Nt, 01-Ni, Spa) Do ketel
hang an 't baoi boven et vuur (Dfo), Do
von earboiders hadden in do koot do ketel
an 't haoi hangen (Np), 't Haoi is haost
dour doargesleten (Dho), Op goroge/de
tiodon mos or baoi schoord wodden, aandors begon et to roesten (Db) 3. ij zer dat
op verschillende hoogten aan de heugel
gehaakt kan warden en waaraan ketel,
ijzeren pan etc. boven het vuur kamen to
hangen (b) 4. ring aan deurklink waarmee
men doze met een draaiende beweging
amiaag kan doen (Np) S. tauw of riem am
water mee to putten (b) 6. z. baoi
haolboom (Np, Ow, k: Ste) de; ...bamen
[h...] I. dikke, schuin aplapende paal
boven eon put waaraan do emmer zit (Np)
2. haal, heugel (k: Ste) 3. hetz. als
puthaoko, z. aldaar (Ow)
haolemmer (Bu, Db, Dfa) de; -s; -tien
[h...] I. emmertje waarmee het water uit
de regenbak word geput
haolen z. baeien
hauliezer (Mun, Nbk, p, b) et; -s; -tien
['h..] 1. haal, heugel
haolketten (Dhau) Oak hangketten (Mun,
Nbk) et; -5; -tien ['h...] 1. hangijzer in de
vorm van een ketting (boven hot vuur)
haolspit (Bu, Dhau, Ma, Op, Ste) et; -ten;
-tien ['h...] 1. ijzeren staaf in de
schaarsteen waaraan spek word geraakt An
't haoispit wodde 't spek ophongen an
S-ha okon (Ma), Spok en do schinko
woddon vroogor an 't haoispit in do wieino
bongcn (Op)
haom z. ham
haor de, et (dan als verz.); -en; -tien
[ho:or] 1. één der haren op het lichaam van
niens on dier, oak bij bep. planten Wif me
die haor even uut do soop haoien, mom?
(Nbk), eon macglen mit van die mooie
iang4 kruido haoron (1), lang haor, vet
haor, dun haor, zaacht haor, rood haor, wit
haor enz., mit huud on haor (Db, Nbk),
mannen mit haor op 'e bost, ot d'r mit do
baoron bij siopen, zo oak: iono an do
baoren d'r bij slepon een anwillig of
angemnteresseerd iemand met veel moeite
crbij halen, in iets betrekken (Spa), zo oak
Die moef d'r mit do haoron bij siepon
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haor - haor
(Nbk, Np) en Jo moo'n 'm d'r mit et haor
biy slopen (Nw), (do) wide haoron de onbezonnen karaktertrekjes, vooral van de
jeugd die nog moet leren zich volgens hot
patroon van do voiwassenen to gedragen
(Nbk, Nw, Spa): Now, tegen die tied zulIon do wildo haoren dr we] wat of wezon
(Nbk), Die bar mit Zion wi]de baoron zion
zin deurdroven (b), Jo wi/do baoren kwiotrackon (Spa), iono tegen do baoron in
stricken (Nbk, 01-NI), op baoron on
snaoron nog net, nog op het nippertj e
(Nbk, Np, Nw, 01-NI, Wol), haor op 'o
tanon hebben haar op de tanden hebben
(Nbk), zo ook haor op 'c koezon habben id.
(OS, Dho, Diz, Np, Nt, Op. Ste),
daarentegen Th3i ho!gion haor op 'o koozon
het is geen doorzetter, geen pittig iemand
(Bdie), baor am haoroog am oog, tand am
tand (01-NI), Jo zoion Jo do haoron wit
do kop trokkon ni. van spijt, wroeging
(Nbk), ...uut et beufd trokken id. (Nbk),
Gion haor op mien beufd dat d'r an daonkt
(Bdie, Obk, Spa), ...dio daor an daonkt
(verspr. OS, Dho, Diz, Np), ...op mien kop
die d'r an daonkt (Sz), grioze haoron, (van
een slechte jager:) /115 hot we] iono raokt,
mar et haor vioug d'r of (Bu), Daor hot
good haor wi5d vandaogodaar is flunk goruzied, gevochten (Np, Nt), zo ook Daor
zal wel haor wi5on er zal wel een flinke
opschudding, ruzie ontstaan (Bdie, Db,
Diz, El, Nbk, Np, Nt, 01-NI, Spa, Sz): Op
'o vorgadoring vanao vend zal we] haor
wijon (01-NI), Et brood is zo vorschimmoM, et haor staot d'r op gezegd van
schimmel op brood, ook wel van kaas
(Ste, Nw), zo taoi as haor (Dhau, El, Nt,
Ow, Ste), ook gezegd van een persoon
(Np), zo dichto as haor an eon bond
(Bdie, Np, Nw, 01-NI, Sz): Die roggo
staot zo dichto as haor op eon bond (Bdie),
Die wottols staon vuus to dichto, zo staon
as haor op eon bond (Np, Nw) 2. het
hoofdhaar van do mens als gehecl Hij hot
et haor of kregen (Nbk), 16 haor knijopcn
]aoton, Jo haor kammon, ... waskon, 't Haor
zit nargons naor zit zeer onverzorgd (Ld),
iono an ? haor (re/don aan eon deel van
bet hoofdhaar, nl. als pesterij (ba), Zo hot
et haar op F0 zooldor opgestoken haar
(Nbk), opstoukon haor hi. (Nbk), 't Haor
zit me in do tieze door do war (Ste), mit

do banen in Ft haor zitton (verspr.), It Haor
ston in rocht ovoraonde do baron stonden
hem recht overeind: van schrik, boosheid
(Obk, Ld), Dan gaon mij do haoron overacnde staon dan word ik nijdig (Nbk),
mokoor in Ft haor zitton met eikaar ruziën
(01-NI, Nbk), zo ook Ze bin mokaor in Ft
haor vlougon ze begonnen to vechten (Nbk,
Spa, Ste, Pe-Dbl), MY is dour 'thaor henno gruJd hij is kaal geworden (Bdie), zo
ook HIJ is aorig dour It haor gruuid(Ma),
...dour Ft haor sohouten (Ma), (van bep.
personen:) mit haor as ]aamporaogors (b) 3.
eon kleinigheid, bijna niets Et schildo mar
eon haor(tion) ( Ma, Nbk, 01-Ni, Spa), 't
Schi/de gion haor of hij was in do sloot
raokt (Obk), an oon haor nao bijna, op het
nippertje: Hi5 had ci zowat wunnen, op
con haor nao (Nw), Th3 is gion haor botor
as zion heir (Diz, Nbk, Ow, Nw), D'r doot
n gion haor zeer van hij heeft er niet bet
minste van to lijden, hij heeft or niet do
geringste last van (Dho), Zo was gion haor
mis ze vertelde bet precies goed (Ste), Hi5
goft d'rgion haor ommo bet kan hem niets
sebelen, bet zegt hem niets (Diz), zo ook
Hij gel d'r t haor niot ommo id. (Bu) en
Hi5 trokt him d'r gion haor van an (Np) *
(schertsend gezegd over of tegen iemand
met krulhaar:) Kru]do haoron, km/do zinnon/Kruld van briton, (on) kru/d van binnon
(Nbk), (tegen of van iemand met rood
haar:) Rood haor on o]zonhoo/t wodt niot
op gooio grand vorbouwd (Ma, Nbk, Op,
Pe-Dbl), ... wodt op s]ochto grand vorbouwd id. (Np), (als repliek:) Rood haor
op gooio grand is botor as zwat haor an
eon ozo/skont (Op), waarnaast Rood haor
on oIzehoo/t wodt op gicn s/ochto grand
vorbouwd ( Dhau), Rood haor is vossohaor/En vossohaor dat b/inkt/Zwat haor is
poordohaor/Enpoordohaor datstinkt(Dbo),
Eorliko moonskon hebben haor in do hanon,
mar
bin zo nog nooit togonkommon
(Dho), Grios haor is wios haor (01-Ni),
Hi5 hot gien haor meer op 'o kop, hij hot
d'r zokor wat aandors in zitton as stront
(Sz), (vergoelijkend inzake iemand die
kaal is:) OphassonsgruJt gion haor (Dho),
zo ook Waor haor zit kun gion bassons zitton (Diz), Eon vos vorliost we] zion baor,
mar niet zion stroken (verspr. WS, Nbk), Jo
hebben niks your niks as /aank haor on
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haorachtig - haorkammegien
dlkke Juzen (Np)
haorachtig - haarachtig
haorbaand Ook huorband (WIT) - haarband
haorband z. baorbaand
haorbesse (Nbk) de; -n; ..bessien [h... J 1.
kruisbes
haorbeugel de; -s; -tien ['h..} 1. beugeitje
om hoofdhaar
haurbos (Nbk) - haarbos
haorhossel (verspr.) de; -s; -tien ['hJ 1.
haarborstel
haorbrecl z. haorbrette
haorhreed z. baorbrcttc
haorbreette z. haorbrette
haorbrette (Diz, Nbk, Np, Obk) Ook
haorbreed (Db en west, van Np, Nw),
haorbreette (Dho, Nt, 01-Ni), haorbried
(verspr. OS, Np, Nw, Ste), haorhred (El)
de ['h...] I. niets, zo goed als niets, haarbreed, in Et schilde mar een haorbrette of
1k had can anrleding had (Obk), ... of1k zat
in de sloot (El), It Schilde mar eon
baorbrled ofbly had et oor van de kop had
(Dfo), 1k gao glen haorbrette vow- 'in an do
kaant ik ben niet bang voor hem en geef

geen centimeter toe (Diz), ook: 1k ga niet
voor hem opzij (Diz, zo ook: Hi3igaf'gien
haorbreed ruumte (Op) en Hi7 gaot glen
haorbreette tint de wege (Nt), lily geft glen
baorbrced toe (El, Sz, Diz), lone glen
haorbried In do weg Jeggen iemand hots in
do weg leggen (verspr. WS, Dhau)
haorbried z. haorbrette
haorcrème (spor.) - haarcrème
haordikte (01-Ni) de ['h...], in 't Schi/de
mar eon haordlkte zo good als niets, ni.
geiijk de dikte van een haar (01-NI)
haordracht (I) - haardracht
haordrcugapperaot (I) - haardroogapparaat
haordreuger - haardroger
haordreugkappe (Nbk) - haardroogkap
haordri'jing (Ld) do; -s; ...dri'jinkien
['h...drijufi 1. ineengedraaid haar, met
name in do borstels op hot achterste van
een varken
haoren I bn.; attr. ['hxrn] 1. van haar D'r
bin ny/onpruken, mar ok cob to haoren
pruken (Wol), eon haoren k/eed (Bdie),
haoren bossols (Nbk, Op), eon haoren
scheerkwaste (Nw), eon baorcnpenseelticn
(Nw), eon haoren zevc zoef van paardehaar

(Np, Bu): Vroeger badden ze eon haoren
zije, om et roggenmael to zl5en (Np), eon

baoron spantouw ni. ruigharig (Spa), eon
haoren veger (Dfo, Dho), eon haoren
raegebo/ ni. van paardehaar (Nbk), eon
haoren kwaste nI. van varkenshaar (Sic)
haoren II zw. ww.; onoverg.; haorde, hot
haord 1. zn haren verliezen, verharen Die
katte van oons die haort zo, al/es zit d'r
ondor (Sz), MIt 't haoruutkammon baor 1k
nogal wat, do truizlt vol mitbaor(EI), In
ci vcurjaor haort al/c vee (Ste)
haorfien 1(05, verspr. WS) Ook haorfijn

(Diz, Ld, 01-NI, Wol) bn. [aks. wissettJ 1.
zo dun, fijn als haar We stampen et
baorflen (Np), Jo moe'n do koftie niot
haorfien mac/en (Spa), Dat k/letion is
haorften haokt (Obk), Dat is haorfien spu/
(Dhau), Dat spiekertlen is cen haorfien
dinkien (Nw), 't Is eon haorfien warkion,
dan maj' wc/gooie ogen bebbon ( Diz), Jo
kun 't haost niet /ezon, zo haor-fien is oat
schre von (Mun)
haorfien 11 (OS, verspr. WS) Ook haorfijn

(Diz, Ld, 01-NI, Wol) bw. ['h...] 1. zeer
nauwkeurig, tot in do kleinste bijzonderheden Dat zuien we even haorfien
uutp/uzon (Dfo), We zu//en et haorfion
uutzukcn (Dho), Dat za'kje es haorfien
uut/eggen (verspr., Bdie), . . uut do doekon
doen (Ld, Op), ... vortc//on (Ma), 1k wll ot
haorfljn weton (Diz)
haorfijn z. haorlion I, Ii
haorgrui z. haorgruui
haorgruj z. haorgruul
haorgruui (Nbk) Ook haorgruj (Obk),
/zaorgrui (Wol) - haargroei

haorgruuimiddel (spor., I) - haargroeimiddol
haorig [hQ:arox] - hang, met haar begroeid
haorinplaant (Nbk) de ['h...] 1. haargrens
op het voorhoofd Dc lone hot eon bogo
haonnp/aant, do ore eon logo (Nbk)
haorkam z. haorkammo
haurkambakkieu z. kammobakkjen
haorkamme (WS, Nbk, Obk, 01-Ni) Ook
haorkam (OS, verspr. WS), haorkaome
(Np, Ste), /zaorkao,n (Bu, Dfo, Ma, Nbk,
Nw, Ow) do; -n; -gien ['h...J 1. kam om
hot hoofdhaar moe to kammen
haorkammegien (Ma, Nbk) - haarkam:
kammetje om in het haar to dragon, ge-

haorkammen - haostig
bruikt door vrouwen om hun hoofdhaar
bij een te houden en ter verfraaiing
haorkammen (Diz, Nbk, Ste, Sz) Ook
haorkemmen (Nbk, Sz) zw. ww.; onoverg.; haorkamde, het haorkamd [h...] 1.
zn haar kammen Jo moe'n even haorkammon, jong (Ste), 1k komme zo, 1k moot
nog baorkammcn (Diz)
haorkaom(e) z. haorkammo
haorkaumebakkien z. kammcbakkicn
Iiaorkemmen z. haorkammen
haorknippen (verspr.) - haarknippen 1k
gao oven henne to baorlcmopen (Dhau)
haorknipper (verspr.) de; -5; -tien
['h...knipr] 1. kapper
haorknippien (Nbk) e-- --- knippies [li...] 1.
haarspeld met sluitinkje
haorkrulle (spot.) - haarkrul
haorkruller (Nbk) de; -s ['h ...krAlç] 1. friseertang, kruitang
haorkuif(Nbk) - haarkuif: pluk, bosje opstaande haren
haorlak (spot.) - haariak
haorlint z. haorstrlfc
haorlok (Nbk) - haarlok: bosje haar (van
de mens)
haormode (1) - haarmode
haornet (spot.) - (vaak verki.) haarnetje
haurscharp - haarscherp ... mit haorschaipe volen in do brook (v), 'Ic Were et baorscbaip (v)
haorscheurtien (Nbk) - haarscheurtje
haorsnieder (El, Mun, Obk, 01-Ni, Ste,
We!) de; -s; -tien ['h... J 1. kapper
haorspelde (Ma, Nbk) do; -n; ...speitien 1.
bep. sieraad in het haar: haarspeid
haorspray (spot.) Ook hairspray (1) hairspray
haorstokkien et; .stokkies ['h...sto...] 1.
geviochten plukje haar van een dierbare,
meestal van iemand die overleden is, vaak
gedragen in een medaillon, in een hangertion em de hals, in een ring of in een
kleine broehe (Nbk) 2. met voiledige
pruik, toupet (Bu, Nbk, Nw) 1117 dreogt
con baorstokkien (Nbk)
haorstrik (Nbk, Ste) Ook Iiaorlint (Nbk)
- haarstrik
haoruutkammcn (El, Nbk) onbep. w.
['h...] 1. zn haar uitkammen Mit 't baoruutkammcn haor ik nogal wat, do Ira] zit
vol mit ha or (El)
haoruutval (Nbk, Ow) - haaruitval

haorvarve (verspr.) Ook haorverve (Spa)
- haarverf
haorverstcviger (spot.) - haarversteviger
haurverve z. haorvarvo
haorverzorging (1) - haarverzorging
haorvlecht (Ste) - haarviecht
haorwaeter (Pe-Dbl) et ['h...] 1. haarwater: bep. haarmiddel
haorwasken (Nbk) - haarwassen
haorwottel (Nbk) de; -s ['h...] i. haarwortei: deei van een haar in de huid
haorziekte (Nbk) de; -s, -n ['h...] 1. bep.
ziekte die het haar aantast
haorzuvcr (Nbk, Np) - haarzuiver
haost I de; -en (bet. I) [ha:ost] 1. haast
waarmee men iets doet In do haost zol bi
nog vorgoton om ot mit to nomon (Nbk),
haost macken (Nbk), in duzend baosten
zeer snel (v, vo): (..) rap et verstruperspakkion an on in duzend haosten
naor Amsterdam (v), in zeuven haoston id.
(Nbk, Np) 2. te grote sneiheid Dat zo'k in
do haost nog vergeton (Nbk) 3. de noodzaak om iets snel te doen HoJ' haost?
(Nbk), D'r is haost bi (Nbk), Doe mar
kaim an, or hot glen haost (Nbk)
haost II Ook host (spot.), haoste (Ste) bw.
[hD:ast/hDstfh3:staj 1. weidra, bijna
(inzake tijd) 'I Wodt haost a] weer vourjaor
(Nbk) 2. bijna, op een beetje na Et wiit
haost niot (Nbk), Jo zollon baost daenken
oat zo niot willen je zou geneigd zijn te
denken (Nbk), lederiene hot togonworig
haost con auto (Obk), 'k Weet now wol
haost wa'k an Jim bob zo ongeveer (b) 3.
no eindelijk eons Koj' haost es con koor?
(Nbk), Koj'haost? (Nbk), Biwwe d'rhaosto? (Ste)
haoste z. haost II
baosten Ook hiesten (b: in) zw. ww.;
wederk.; haostte, het haost [ ...tiihi(:?) ... J I.
zich haasten met jets te doen Jo hoevenJo
niot to baostcn, et mag morgon ok wol
(Nbk)
haostig bn., bw.; -er, -st ['h3:ostox] 1.
zeer gehaast, haast hebbend, ongeduidig
Hi7 gong Cr haostig vandeur ( Nbk) 2.
overijid Jo bin krok even to haostig west
(Nbk), Niot zo haostig! Et komt we] good
(Nbk) 3. (met name van overiijdensgevalien) piotseling, onverwaeht (Op, Ste,
bo: Bu, Nw, Op) Hi7 is haostig wograokt
piotseling overieden (bo: Bu, Nw, Op), J.

haostighied - happien
is baostig sturven, hij Jigt now al in de
kiste (Op)
Iiaostighied (Nbk) - haastigheid
haostklus (spot.) - haastkius
haostwark Oak haoslwerk (WH) et ['h..]
1. werk dat men op haastige wijze verricht
Ic moc'n d'r glen baostwark van macken,
dan wodt at Ja niet zo nettles (Nbk) 2.
werk dat zeer snel moet gebeuren Et was
baostwark op 'a drokkerije (Nbk)
haostwerk z. haostwark
haotdregend z. haatdregend
hap de; -pen; -pien [hap] 1. hap, beet Th9
nam een s/ok ko/'fio en dec eon hap van do
koeke (1), Th3' dcii eon hap on spi5dc ot
drekt weer wit (Mun), .. nan) eon hap...
(Nbk), Hap, s/ok, wag! gezegd wanneer er
wordt toegehapt (lett.) (Diz), zo ook (oak
verbonden door streepjes) Hap, s/ok, hap
zegt hi (01-NI), (van gehaast eten) Gauw
eon hap en eon slot en dan hewwe 't eten
op (Nbk, Np) 2. wat men in één keer in de
mond neemt, afgehapt deel Mag 1k ok eon
happien pnuven? (Mun), 'k Kan glen hap
dour de keel kriegen het eten smaakt me
niet, ik lust eigeniijk niets (Bu, Diz, Nbk),
'k Heb d'r nog glen hap van had (Diz) 3.
hapje eten, (kieine) maaltijd AJ' soms nog
honger hebben, ikbebnog we] een waanne
hap veurJe (Sz), Dat was ok eon lekkere
hap (Db), can hatte/ike hap (Dho), eon
battige hap (Sz), Kriogen we nog eon hap
en eon snap? krijgen we nag jets te eten?
(Nbk) 4. flunk stuk nit jets, een flunk deel
eon hiole hap heel wat, flunk wat, oak: een
heel karwei (Ste): In december komt d'r
eon hide hap nut do hours wordt er veel
geld uitgegeven, ni. in verband met Sinterklaas (Obk), D'r mist eon he/c hap nut
(Diz), DaorbeJ'de hie/e hap, neem at mar
mit daar heb je de hele boel (Nbk), Jo
hebben d'r al eon mooie hap van opje hebt
er al veel van verbruikt (Dho), een hap en
eon snap In eon hap on 'n snap is et no
(Dho), (van bijv. het werk) Ft gaot mit
eon hap en eon snap (Np), Hij doe et in
eon hap en een snap Aug (Nw) * Hap,
snap, slobber op do pap (Nbk)
hap-hap (Nbk) de [hap'hap] 1. het eten
(waar men trek in heeft), de lekkernijen
waarop iemand aast Un komt aanst nog
wat eten an zo [bijv. op ccn feest], daor
gunterthiop, bijhetdohap-hapin 'tve-

zior (Nbk)
hap-slok-hap (01-NI) tw. [hapsiok'hap] 1.
gezegd ter uitdrukking van de snelle wijze
waarop men eet Hap-s/ok-hap, zee hij, en
k/aor was hij mit 't eten (01-Ni)
haperen z. baeperen
hapklaor (I) - hapklaar, gereed am te
warden gegeten
happen zw. ww.; overg., onoverg.; hapte,
het hapt ['haprp] 1. (onoverg.) happen
(naar jets) Die bond hapte naor mij (Ma),
naor /ocht happen, zo oak naor de zieken
happen het benauwd hebben en naar Iucht
snakken (Obk), naor aodcm happen (Ste)
2. happen in, nit jets happen Ic zo//en d'r
zo in happen (Np), Do bond bapte al zion
eten nut de schao/e (Nbk), It Is mi5 glen
happen weord dat eten smaakt niet lekker
(Obk), Do bond hapte onverwaachs do
postbode in do broek (Dfo), Die bond kan
Je zo in do bienen happen (Db), Hij hapt
zomar niot! hij bijt niet meteen (Ste) 3.
(onoverg.) happen in bep. gips voor het
maken van een model voor een kunstgebit
MY mos naor do tandants to happen (Op),
Mit een nij gebit moeJ' happen (Ow) 4.
(onoverg.) op een opmerking, een pesterij,
een grapje serieus, kritisch en veeial
geprikkeid reageren Hap toch niet overal
op (Dho), le moe'n niet zo happen, Jo!
(Nbk), Hi3' hapt d'r niet no hij Iaat het
langs zich gaan (Diz), Doe 1k dat tegon 'm
zee, hapte hij aorr' reageerde hij nogai fel
(Op), Ze happen d'r op in ze gaan op
praatjes in die anderen tegen hen hebben
(Dho), Daor wo/ hij we/ op happen
(Pe-Dbl), Hij hapt gauw reageert vaak
snei op geprikkelde wijze (Ma, Np, Ow)
happening (Nbk, 1) - happening een hle/e
happening een groat apgezette bijeenkamst, een spektakulaire presentatie (Nbk,
I)
happien et; happies ['hapin] 1. kieine hap
die men neemt, oak klein stukje dat nit iets
mist of uit jets genamen wordt Dan moe'n
we mar even eon happien eten hebben een
niet zo grate haeveeiheid (Nbk) 2. in eon
/ekker happien (spar.) 3. bep. geen
kieinigheid, geen gemakkeiijke opgave, in:
Ft was glen happien (beur2 Wat was 't con
weer! Ft was glen happien aJ' d'r dew
mossen (Dfa), 'k Mos mit de hadde wiend
op 'a flats naor Do Kuunder, now, dat was

-310-

happig - harksel
glen bappien! (Sz, Ic moe'n et mar in do
rogge hebben, dat is glen happlen (Nw)

nog do bar/cc, om 't am huus nettles to
kniegen (Db), eon Liobuuster barlce bep.

happig bn., bw; -or, -st ['hapox] 1. tuk
zijn op, begorig zijn naar Die Is d'rbapp4'j
op om wat to kriegen (Nbk), Eon ne/csbetrekking is mit de bore omme [met de

saart haaihark van goode kwaliteit
(01-Ni), een man an do bar/ce die staat te
harken (Sz), zo stief as eon bar/ce (Nbk) 2.
stijf iemand (Dha, Nbk, Np) Wat bij' toch
con stieve bar/ce (Nbk), eon bar/ce van eon
kerel (Dha) 3. anbesehafto vrauw (Wal)
harkekop (verspr.) do; -pen; -pien
['harkakop] 1. dwarshaut van eon haoihark,
nl. waarin do tanden zitten, do oigonlijke
hark i.t.t. do steel
harken Oak haurken (ZW) zw. ww.;
averg., anaverg.; harkte, hot harkt
['hark/'ha:r...] 1. harkend bewerken afbij

witto boord], daor bin ze aJlemaol happig
op (Sz), 'kBin d'r met happig on 1k ben er

niet bep. op gebrand, 1k zie hot niet zo
zitton (Nbk)
hapzeggen (v) et ['hap...] 1. hot daadwerkelijk uitvoeren Eerst woj'm nog we]
dawwe oons mit 'n vierend uutstnipen
zollen, on now 't mit oons baost an ft
hapzeggon too was, now is ft weer niet
goad (v)
harbaarge z. harbange
harhaargen z. harbargen
harbarg z. barbarge

harbarge (OS, Dho, Np, Nt, 01-Ni, Ste)
Oak JIarbarg (Wol), harbaarge (ZW,
Obk), J.serberg (Sz), Izerreberg (Spa),
haarbaarge (Nw) do; -n; harbargien ['har
bargaLrxJ - -- ba: ... / ... ..ha:... ] 1. kafé, kroeg,
logement in een barbarge eten (Nbk), Ze
dre von een droldce harbarge an can straotweg(j)
harbargen (Os, verspr. WS) Oak liar-

baargen (Obk) [ ... g] - herbergen: eon
onderdak, anderkomen versehaffen, (veelal
tijdelijk) huisvesten In die grote schure
lain ze een hide protte va/k harbaargen

(Obk), wat barbargen Icunnen onder dak
bewaren, huisvesten (01-Ni, Op), lane harbargen iemand onderdak geven (Ste, Np)
harbargespul (bi) et ['h...] 1. Steilingwerfstalig kleinkunstprogramma van
sketsjes en liedjes waarmee met name in
do jaren zeventig in diverse 'herbergen
word opgetreden
harbargier (Dfo, Op, j) [...'g...] - herbergier
hard drug (spor.) - hard drug
hardrock (1) - hardrock
hardware (1) - hardware
harem (spar.) ['ha:rm] - harem
haren (Nbk) ['ha:gi] 1. in op baron en
snaren op hot nippertje 2. z. heron
haring (spar.) - haring: am een tent mee
vast to zotton
harke Oak Izaarke (ZW) de; -n; harkien
['harko/'ha:rka] 1. hark: bep. tuingereedschap, oak haaihark: Zaoterdags bruuk i/c

eikaar brengen Ze barken et buf bi7 mekeer (Nbk), Begin nag mar niet to bar/con,
et huj is nogkrapan dreuge (Op), Hiy was
in do tuun an Ft bar/con (Nbk)

harkepenne (verspr. OS, Mun, 01-Ni, Op)
Oak harkpenne (Nt, Obk) de; -n;
...pennegien [h...] 1. tand van eon haaihark
(01-NI)
harkepunt (Ld) do; -on; -ion ['h...] 1.
puntig oind van do stak van eon haaihark,
waardaar hot Spaanse riot, vordeeld, laapt
harkerietien z. harketwiege
harkestael z. harkostok
harkestaele z. bar/costa/c
harkestok Oak kaarkestok (ZW), Oak
harkestaele (Obk, Pe-Dbi, Wal), harkesteel (Op) de; -ken; -kien ['h...] 1. steel,
stak van een hark, met name van eon
hooihark of een tuinhark
harketane Oak haarketane (ZW) do; -n;
...taantien 1. harktand
harketwieg z. harketwiege
harketwiege (Db, Dfa, Dha, Diz, Ma,
Mun, Op, Sz) Oak harketwieg (El), harktwieg (Nt), harkerietien (Np, Ow) do; -n;
...twiogien [h...] 1. elk der gobagen
twijgen, rieten tussen do stak en hot
dwarshaut van eon haaihark
harkkeerder (verspr. OS, Bu, Nt, 01-NI,
Spa, Ste, Sz) do; -s ['harkt:ordr] 1. bep.
auderwetse haaimaehine die men kan instellen op zwelon of keren van hot haai
harkpenne z. har/cepenne
harksel Oak haarksei (Bdie) et ['harks[
/ha:...] 1. harksel, nl. wat in kleine haeveeiheden bijeengeharkt is, oak: restjes die
nag bijeongeharkt mooten warden D'r is
wat harksel Jiggen b/oven (Nbk), 't Laand
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harktwieg - harrewarren
moot flog al even biyharkt wodden, hior en
daor Jigt nogal wat harksol (Op), Now do
blaSe,, va/en, hej'hiol wat bar/csol (Db)
harktwieg z. barkotwiege
harlekijn (spor.) - harlekijn: bout getooid
en/of zich opzettelijk grappig gedragend
iemand, ook: vleiende benaming voor een
klein kind mien kioine harlekijn (Nbk)
Harm z. Haann
harmharkies z. haarmharkiespore
harmharkiespere z. baarmharkiespero
harmonie (verspr.) de; -nen [harm5:5ni]
1. vereniging voor het spelen van harmoniemuziek, harmonieorkest 2. in in
harm onie in goede samenwerking en
overleg, zonder wrijvingen (spor.) Ze
moe'ii mar wat in harinonie mit mekeer
perberen to ]even (Nbk)
harmonieke z. monieke
harmoniekegaas z. harm ornkagaas
harmoniekespeulder z. moniekespeuler
harmoniekespeuler z. moniekespoulor
harmoniekonkours [...nikorjku:ors] - harmoniekonkours
harmoniemedel (I) - harmoniemodel
harmoniemeziek (spor.) - harmoniemuziek
harmonieorkest (spor-) - harmonieorkest
harmonika z. monieke
harmonikadeure - harmonikadeur, opvouwbare dour
harmonikagaas Ook harmonikagues
(Bdie), harmoniekegaas (Nbk), moniekegaas (Obk) [har'mô: önikaga:s/ ... ] - harmonikagaas
harmonikagacs z. harmonikagaas
harmonikaspeulder z. moniekespeuler
harmonikaspeuler z. moniekespeuler
harmonium (spor.) - harmonium
Harmtien z. Haarmtien
harnas et; -sen; -sien [harnas] 1. harnas
(wapenrusting) As lone stief in de kieren
zit, dan zit hij aori in 't harnas dan wordt
hij beperkt in z'n lichaamsbewegingen; ook
gezegd n.a.v. een stijf zittend korset, van
iemand met een been in bet gips e.d. (Bu,
Dmi, Ma, Obk, Nbk): Aj' eon kesjet
[korset] an bobber,, zit Jo stevi in '1 harnas
(El, Nbk, Spa, Np), zo ook Bij ? winter,
mit voule k/oren an, loop io aorig in It harnas (Ow), Die hebben et aon mit mekoor
in 't harnas hebben flunk ruzie met elkaar
(Nbk), lone tegon een nuder in 't hamas

jaogen, tone tegon jezels in 't harnas
jaegon, Die is in ? harnas sturvon terwijl
hij druk met zijn werkzaamheden bezig
was, is hij overleden (Dmi, Nt, Pe-Dbl,
Op, Obk)
harp z. harpo
harpe Ook huarpe (s: oost.), harp (Sz) de;
-n; harpien ['harpo/'ha:rpo/ ... ] 1. bep.
muziekinstrument: harp
harperig (Spa) bn.; -or, -st ['harparax,
...pr...] 1. (van de huid van de mens)
sehraal, ruw, enigszins gebarsten
harpespeulder (1) - harpspeler
harpist (1) - harpist
harpkoncert (I) - harpeoncert
harpmeziek (1) - harpmuziek
harpoen do; -en [...p...] 1. harpoon voor
de walvisvangst 2. hetzelfde als hujharpoon
(Nbk), z. aldaar
harpsluting (Spa) - harpsluiting
harre (verspr. OS, b, ba) tw. ['hara] 1.
bah, jasses, vooral in Harro, han-of (ba, b),
voorts in Harro krastes (ook aaneen, z.
aldaar) 2. z. haddo II
harrejakkes (spor.) tw. [haro'jakas] 1.
harrejakkes, jakkes Harrojakkes, watroken
jim bier toch (Dfo), ... wat is ? beestoweer
(Obk), ...daor komt die kerol al weer an
(Obk)
harrejasses I (Ma, Nt) [hara'jasasj, in
lone op zion harrejasses geven op z'n
donder geven, een pak ransel geven (Nt):
Goof ?n mar best wat op zion harrejasses
(NE), Hoe kriog je et info harrejasses hoe
haal je bet in je hoofd (Ma)
harrejasses If Ook hurref asses (Nbk) tw.
1. uitroep van afschuw: ba, wat vies, wat
vervelend Harrojasses, hoe kojF daor toch
bi (Diz), Harrefasses, wat stinks' et bier
(Obk)
harrekrastes Ook harrekrastig (Diz) tw.
[...'krastas/...'krastax] 1. ultroep van afsehuw, afkeer Harrekrastes nog an toe
(Nbk)
harrekrastig z. harrekrastes
harrewarderi'je (Obk, Op) de [harowar
do'nja, z. - i'je] L geruzie, gekrakeel,
gekibbel
harrewarren (verspr.) zw. ww.; onoverg.;
harrewarde, het harreward ['harowarn] 1.
ruziën, gekrakeel over iets hebben Scbei
toch usa' to harrewarren (Nw), Ze weren
daor a/tied an 't harrewarren (Ma), tegen
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has - hassenonderzuuk
mokoer barre warren (Dfo)
has (verspr.) de, et [has] 1. bars, hoofdzakelijk bekend van naaldbomen Jo meugen
we] con peer warkhaansken andoon aj' mit
dat span-eboolt an do gang gaon, cots krioj'
aiiemaoi has an do banen (Nbk), eon stokkion has, Dr zit eon protte has an die
boom (Nbk)
hasachtig (verspr.) bn.; -er, -st ['h...] I.
op bars lijkend of naar bars ruikend
hasems z. haastmis
hasj(ies) z. hassles
hasliem (I) - harslijm
haslocht (Nbk) - harslucht
haspel de; -s; -tien ['hasp] 1. haspel (om
mee op te winden), met name bij het
spinnen, ook in andere toepassingen Do
haspel an 't spinnewiel maekt do draoden
tot gaoren (Obk), As et gaoren van do
haspol komt dan boj' ccii rofien (Np), BJ
't spunnon moot et gaorcn OR 'e haspel
(Spa), Aj'stiokeidraodkopen zit dat op eon
hasp ci (Dfo), Dat stieke]draod is mar work,
ie kim 't baost niet van do haspel kricgen
(Sz), Jo moo'n do draod van do haspel
lop en iaoten (Np), snoer op 'c haspel
wionon (Dho), MY hot ales bi 't aende,
mar d'r komt niks van op 'o haspel hij is
overal tegelijk mee bezig, maar nergens
komt lets van terecht (Ma, Ow), 'Ic Hobbe
nogal wat mit him praoten moeton, hij
badde nogal wat op 'o haspel hij had nogal
wat op z'n lever (Nbk), Die boge isfa zo
brick as eon baspoi (s: oost.) 2. lastig kind
(Db, Dho, Mun, b: in) Wat is dat eon haspci van eon kiond, 't is om staopoi van to
woddon (Db), Schiot toch op. haspel(Dho)
3. kind met vreemde uitvalien, kind dat
zich gek uitdrukt (Sz) 4. lemand die voortdurend haspelt, ni. ruziet (Sz) Die boide
haspois wo 'xi et nooit mit monaandor ions
(Sz) 5. stoethaspel, erg onhandig lemand
(Mun, Nw) eon wondoro haspel (Mun)
haspelen zw. ww.; overg., onoverg.; haspelde, ha haspeld ['hasplci] 1. verward
vertellen Hij haspoido d'r mar wat op los
(Bu), dour mokoer haspolon: Vorto] dat
now es even rustig, want ie haspolon now
alicsdourmokoer(Obk) 2. (onoverg.) kibhelen, ruziën (verspr.) hoof tocb es on to
baspelen, gao mar es buton speuion (Obk),
Die beide ooide mannegios zatten mar togen mekaoro te haspeien (Op)

haspelkont z. baspoikonto
haspelkonte (01-NI) Ook Isaspeikont
(Db, Ow) de; -n; ...kontien ['h...] 1.
stoethaspel (Db) 2. iemand die verward
vertelt, de zaken door elkaar haspelt
(01-NI, Ow) eon aorio baspeikont (Ow)
haspeltriene (Op) de; -n; -glen ['h..trino]
1. vrouw die niet opsehiet, met name met
het werk
hassebaosen z. hassebassen
hassebas (Dho, Diz, Ld, Mun, Np) de;
-sen; -sien ['hasabas] 1. vrolijk en/of fel
en pittig iemand (Diz, Mun) Dat is ok eon
bassebas! (Diz), Die meid was eon vroiiko
hassobas (Mun) 2. kleinigheid, zo goed als
niets (Dho, Ld, Mun, Np) Ze bobben ruzie
om eon hassobas (Dho), D'r mekeort mar
con hassobassien an (Np), Voural dat wark
da'k daon bebbe, kroeg ik mar eon bassobas, hour (Mun), At kreeg mar eon
bassobassion suicor in do kofulo zeer weinig
(Ld)
hassebassen (Dfo, b: In) Ook Iiassebaosen
(b: In) ['hasabasu/ ... b3:si7] - hassebassen:
ruziën, kibbelen
hassebassien et; ...bassies ['h ... basin] 1.
borrel Zol ie nog we] con hassobassien
iusson?(Bdie), Die A. is zo grioporig, hij
mag we] eon hassebassion hobbon (Sz), We
zitten an eon hassebassion (Spa), Eon
hassebassion is good your do worms (Ste)
2. klelne hassobas, z. aldaar
Hasselt (Ste) ['haslt] 1. naam van een bekende piaats in Overijssel Vroegergingon
zo naor Hasselt om eon bode vaort to hofon,
dan gongon zo mit do Meppeler boot (Ste),
vandaar Hassoit was do boiliie stedo (Ste)
hassenandoening (I) - hersenaandoening
hassenbeschaediging (1) - hersenbeschadiging
hassenbloeding (verspr.) Ook hessenbloeding (Spa) - hersenbloeding
hassenfunktie - hersenfiinktie
hassengimmestiek (Nbk, Np) Ook liessengimniestiek (Spa) - hersengymnastiek
hassenhelte (I) - hersenheift
hassenholte (I) - hersenholte
hassenkrunkel (spot.) - hersenkronkel
(met name fig.)
hassenkwabbe (I) - hersenkwab
hassenletsel (Np, Op) - hersenletsel
hasscnofwieking (I) - hersenafwijking
hassenonderzuuk (I) - hersenonderzoek
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hassenontsteking - hastaehtig
hasscnontsteking (I) - hersenontsteking
hassenopperaosie (Nbk, Np) do; -s ['h...]
1. operatic aan do hersenen
hassenpanne (Bdie, Dhau, Dho, Diz, Nbk,
Np, Obk, Op) do 1. hersenpan, hoofdzakeiijk in verbindingen als Roo/ Jo hassonpanne dichto! hou j mond, hou op met
Jo geschreouw (Nbk), (geuit als droigemont) 'k Zal Jo do bassonpanne inslaon!

(Diz)
hassenpiene (Db) do ['h...] 1. hoofdpijn
hassens Ook hessens (Spa) my. [hasns
/hcns] 1. hersenen: orgaan in hot hoofd,
f'sieke vorm van hot donkvormogcn 2.
vorstand, denkvormogen Do kiender van
die huusholing bebbon allomao/ goeio
hassons (Obk), A 'k do hassons doe mar b15
meteor hal/on haddo als 1k toon m'n verstand maar had gebruikt (Np), MY hot glen
bassons hij is nauweiijks in staat good na

to donkon (Dm1, Obk, 01-Ni, Wol, Dho),
Moons, Jo doon trek al haJ'helomaolo glen
hassens (01-Ni), con good stol hassens (in
't heufd) hobbon (vorspr.), Die hot h/cl ;vai
In Zion hassons, ? loron is him fl/ks (Db),
IIYY hot eon ditto top, mar woithg hassons
maar woinig vorstand (Obk, Diz), Plo hot
ok con top zondor hassens (Sz), Zion
heufd is grater as zion hassons (Op), zo
ook Hij hot niot vale hassons (Nbk), Die
vent hot gion hassens (Bdie, Nbk), ...in do
top (Ow), Die vent hot moor hassons an do
top as dFr in is niot bep. schrandor (Nbk)
..-om do top as in do top id. (Np), Die
man bet ? con bctien an do hassens hij is
eon beotje getikt (Dfo), zo ook HiJ is mit
do hassens op 'o loop (Diz), Die is 'tokin
do hassens sleugon hij kon woi gek geworden zijn (Op. Dhau), Hoc triof dat toch in
do hassens hoe kun Jo zoiets bedonkon
(Db, Ld, Nbk, Op, Ow, Wol), Dat taint an
'e hassons an daarbij moot jo zoer diep of
veol nadonken (Mun), Bruut Jo hassens!

hassons n/ct bij ik bogrijp absoiuut niet

hoc dit kan, hoe dat heeft kunnon gebouren
(Diz), 'k Kan mien hassons d'r n/ct M
ho/on 1k kan mn aandacht er niet bij houden (Wol), Even rn/on hassens war opschaipon! iaat 1k even good nadenkea
(Nbk), Hi7 schrabbedo do hassons dacht
heel good na (bi, Np), Jo do hassens broken
zeor diep over lets nadenkon (Np), En de
kiondor pionildon hour hassons am do
sommon of to triegon ( b) 3. sehedeidak,
hersonpan lone do hassons /ns/aon (Bdie,
Dmi, El, Nbk, Obk, Op), Jezoion die vorvoloxide ti/cr op zion hassons slaon (Db),
Jo zoionJozo/s your do hassens siaon voor

je gezieht siaan, van spiji, ergornis over
elgen falen (Nbk), iono 1/ok your do hassons houwon iemand reeht voor zn gozicht
siaan (Ma), vandaar It troeg can kiap your
mien hassens (Nt), (ruw) p/one in do
hassens hoofdpijn (Bdie, Nbk), Dc putte
zat an do hassons too vol zat helemaai vol
(b) 4. mond (Nbk, Np), in verb. als HoolJo
(do) hassens dichtohouje mond! (Nbk), zo
ook Hoo/Je hassons (Np) * (vergooiijkond
inzake iemand die kaal is) Op hassons
gruJi glen haor (Dho), zo ook Waor haor
zit kun glen hassens zitton (Diz)

hassenschrabben (Ld, Ma, Nbk, Obk, Op)
onbep. w. ['h...] 1. good nadenkon Even
hassonschrabbon!je moet/ik wil oven good
nadenkon! (Nbk)
hassenschudding Ook hessenschudding
(Spa) do; -s; ...sehuddinkien ['h..] 1.
hersensehudding
hassenspoeling (spor.) - horsonspooling
hassentumor (Nbk, Np) do; -s 1. horsentumor
hassenvlies (spor.) - hersenviies
hassenvliesontstcking(Nbk,Np, Obk, Ste)
Ook hessenvliesongssek ing (Spa) horsenviiesontstoking
hassenwaark z. hasson wart
denk toch eons na! (Bdie, Dho), zo ook hassenwark Ook hassenwaark (Bdie) Die bruukt Zion hassons n/ct hij denkt niot horsenwerk
na, let niet good op (Bdie, Op, Hu), Jo hassenweelsel (Op) - hersonweofsel
moo'nJo hassens boter warkon /aoton! denk hassenziekte (I) - horsenziekte
toch beter na (Diz, Obk), 41' dat mar uutJo hassien (Obk) et; hassles ['basin] 1. stukje,
hassons /aoten als Jo hot maar niot waagt reepJe schink, ham (Obk)
dat to doon (Nbk), Jo ,noon Jo hassons hassles (spor.) Ook hasjOes,1 (spor.)
good bi5 dii wark ho/on (Diz, Obk), ZO ook !'hasisPhasJis] - hasjiesj
Jo moo FE do hassons d'r wc/ (good) bij hast z haast
hobben (Mun, 54 El),
Kan d'r nilt rn/on hastachtig z. haastachtig

c'
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hastaovond - hatspecialist
hastaovend z. haastaovend
hastaster z. haastaster
hastbloeme z. haastbloenie
hastdraod z. haastdraod
hastig Z. haast.jg
hastkleur z. baastkleur
hastmark z. haastmark
hastmis z. baastmis
hastschoonmaek z. haastschoonmaek
hastvekaansie z. baastvekaansie
hat (Nw, Wol en aost.) Oak het (ZW,

Wal en west.) at; -ten; -tion [hat/het of
evt. hsrt] 1. roe of ovt. ander hort D'r zat
ccii bat bij do kuilbulte to vreten (Ld), D'r
lag eon dood bat in do bos (Np), We
bebbon gisterao vend eon hat your do auto
had (Dhau), In do snij kuj' do betten mooi
sporen (Spa) 2. z. hatte
hatachtig (Nbk) - hortachtig
hatandoening (spar.) - hartaandaening
hatanvaJ - hartaanval
hataoder (1) do; -s i. hartador
hatbewaeking (spar.) Ook hatbewaking
(spar.) - hartbowaking
hatbewaking z. hatbewaolcing
hatchirurg (spar.) - hartchirurg
hatchirurgie (spar.) do 1. hartchirurgio

oupen batcbirurgio (1)
hatelik Oak haetelik (Dfo, Np, 01-NI,
Ow) bn., bw.; -or, -st ['ha:t1ok/'he:...] I.
met opzot krenkend We kun wel haetolik

hatkJaachten z. hatklachten
hatklachten (Nbk). Oak hathlaachten

(Nbk) ['h ... kJa(:)xtnj - hartklaehton hatklachten hebben, Hi7 is mit hatk/acbten
opneumcn in et ziekenbuus (Nbk)
hatkleppe - hartklop In con pompe zit can
zoogerkleppe on eon batklcppc (Op), Die
man bet nije hatkleppon kregcn nI.
kunstmatigo (Nbk)
hatklopping do; -s, -on ['hatkl3pu),
1. het snol, anrustig kiappon van hot hart,
door apwinding of als ziekteverschijnsel 'k
He last van hatkloppings (Dmi, Obk, Nbk),
Ft hot Jo zojacbt, dan lain de batkloppings
niet votkommcn (Nbk), Hatkloppings kuf
ok kricgcn a/ha c/dc lopen (Dfa)
hatkrainp (Spa) - hartkramp
hatkwaol (Nbk) Oak hatkwaote (Spa) do;
-on I. hartkwaal
hatkwaolc z. hatkwaol
hatleer (Np, Spa) et; ..loron; -tien ['has
...] I. (vaak york!.) pamploor op eon
pampzuigor
hatlik z. hattehk
hatmassage (spar.) - hartmassago
hatofwieking (I) - hartafwijking
hatoperasie z. hatopporaosio
hatopperaosie (Nbk) Oak hatoperasie
(Op), hateuperaosie (spar. OS) - hart-

oporatio

hatpesjent - hartpatient
wezen (Ow), Die kan ok hatelik wat zog- hatpunktic (I) - hartpunktie
gen (Dmi), Wat komt dat d'r hatclik not hatrevaJljedaosie (1) ['hatri:falidn:asi,
(Dhau), Jo moe'n niot zo hatelik doen (Bu),
- hartrovalidatie
eon hatelike opmerkung niaken (Spa)
hatroerend (spar.) bn. - hartraorond een
haten (spar. OS, verspr. WS, I) Oak hac- hatroerond ofscheid (Nbk)
ten (Dha, Np, 01-N!, Ste, Wa!) ['ha:ti hatsgchcim (spar.) - hartsgohoim
/'hs: ...] 1. eon buitongewono hekel hobbon hatsjie (spar.) - hatsjio
(aan iomand) Wat haet ik die vent! hatsiag do, at (hot. 3: Np, Ow); ...s!aogon;
(01-NJ), 1k wete wel dat haten niet good ...slaggion ['halsJax] I. slag van hot hart 2.
is, mar soms... (Mun)
bet kiappon van bet hart Zien hatsiag is
hateuperaosie z. hatopperaosie
nic.i in odder (Db) 3. hart, lever on langon
hatgrondig bn., bw.; -or, -st ['h..] 1. van ecu slachtdior (Db, Np, Nt, 01-NI, Op,
hartgrondig Hi had d'r hatgrondig dopes! Ow, Spa, Si.) 't Hatsiag woddo in eon
an (Nbk), (verb.) eon hatgrond;gcn hekel emmer mit zoolten ivaoter zet (Np), Do
an ione hebben (Nbk)
hole ha (slag van die koc was dour die
Hathooltshuj (Np) at ['hat...] 1. haai go- ziekte antast (Op), Bij 't slaachtcn bleefet
aagst in eon hop. gabled tussen hatslag an mokoer zitton (Ow), AJ' eon koo
Nijhooltpao on Der Izzerd, genaomd naar slaachtcn Ia oten, krieJ' do hatslag
do torreinnaam Hathoolt
weerounme (Spa), As wi slachton dan
hatinfarkt (verspr.) - hartinfarkt
kook ik do hatslag wel, want dat vienen we
hatkacnier (1) - hartkamcr: éen van beido lckkcr op brood (S z)
kamers van hot hart
hatspecialist (spar.) - hartspoeialist
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hatspiere - hatte
batspiere (Obk) - hartspier
hatstikke Ook hat stikkig (Np) bw. ['hat
stzka(x)] 1. zeer, in hoge mate, volstrekt
Net, de veearts kon d'r niks meer an doen,
et dier gong hatstikke dood (Nbk), hatstikke mod (Nbk), batstikke vol (b), Ft is
batstikkig koold! (Np), ft Wodt vannaacht
batstikke donker(Nbk), Hatstikke bedankt!
(Ma), Jim bin batstikke gek! (Np)
hatstikkig z. hatstikke

hatstilstaand (Nbk) - hartstilstand
hatstoornis (I) - hatstoornis
hatstreek (spor.) - hartstreek
hatte Ook hat (spor., vooral in sommige
verb.) et; -n; hattien [halo/hat] 1. hart (als
orgaan, bij mens on dier) Ickwi ft beter
mar niet an ft hatte hebben een hartkwaal,
een gebrek aan het hart is niet bep. gunstig
(Nbk), It mit It hatte te doen hebben een
ziekte of gebrek aan z'n hart hebben (Nbk,
Np, Obk), eon zwak hatte hebben (Nbk),

ha/s angstig, zenuwachtig (vo), ft Hatte slat
bhn as een laomerstat klopt zeer snel, van

angst, spanning, zenuwachtigheid (Ow,
Ste, b), ...as eon lammestattien (Spa), zo
ook ft Hatte sleug mif acbtentachtig (Ma),
...klopt mii.. (Bdie) 2. centrum van het
gemoed; moed, gevoel, karakter Hij bet
alles wat zien hatte begeert (Nbk, Spa), Ok
in de 1 lSde psalm bet do schriever zien
hatte your cons eupenlegd(b), (..) Dat wij
nederig van hatte blieven (b), je hatte
vaastebolen (Nbk, Np), Dc scbrik sleug
hour om et hatte (Nbk), ft Wodde him angstig om It hatte (j), icne op ft hatte trappen
(Nbk), Heb et hatte es wee je gebeente als

je het (niet) doet (Bu, El, Np, Nbk, Well),

zo oak le moeFn et hatte es in de buud
hebben en doe dat! (Db, Dfo), wat op et
hatte hebben (Dho, Nbk, Spa), mit de
haand over et hatte stricken (Nbk), iene ft
(good) op ft hatte drokken met nadnik
(van mensen) good gezond van hatte inprenten 0, vo, Dho), zo ook iene wat op
gezond zijnd (Nbk), ook verb.: gezond van 't hatte bienen (b), argensje hatte an opbatten (s: Obk), Van bat en inhoolten is haelen er met voile teugen van genieten
hij nog best, mar ft verstaand lat bum in (Nbk, Spa, Np), zo ook et hatte opbaelen
de steek wat de konstitutie, het gestel be- (Nbk), Ft meet zien hat mar ophaclen het
treft (Dho), zo ook Die man is stark van moet z'n loop maar nemen, bet moet maar
hat en inboolten (Nt) en Dc hat en gaan zoals het gaat (Bu), uut degrond van
inbouten bin nog we] goed (Sz), 1115 bet et Zen hatte, mit de baand op et hatte, Wat
hat wat op 'e giebel z'n hart kiopt snel en hi5 zee kwain recbt uut et hatte (Nbk), zo
onrustig (Bu), ft Hatte drit me omme in ook As de spreker hour recbt naor et hatte
ft lie]' 1k kan er absoluut niet tegen, ik praotte, sprong et yolk overaende (vo),
word er onpasselijk van (Np), in hatte en Diepe in zien hatte is bij netuurlik eon
nieren door en door, geheel naar de aard betienjeloers (Nbk), In mien batte gee]' ik
en/of afkomst: We bin Stellingwarvers in ze geliek (1), Mar in zien hatte was bi5
hat en nieren (Pe- Dbl), We bin boer in hat gien verkeerde vent (ba), Inheurhatte was
en nieren (Spa), Ft hatte op 't goeie plak ze bliede inwendig (vo), Hij bet een goed
hebben een goede inborst hebben, eerlijk, hatte (Nbk), my bet gien hatte hij is onge-

rechtschapen zijn en zich kunnen inleven
in de problernen van een ander (Dhau,

voelig, de problemen van een ander laten
hem koud (Np), zo ook Hiy bet gien hatte
Mun, Nbk, Np, Op), ...op ft recbte stee in ft lie]' (Nbk, Mun), Hi5 bet alles wat
dregen (b), ft hatte op 'e tonge hebben zien hattien begeert (Nbk), Dat gaot Jo
(Dhau, Nbk, Np, Op), Die dreegt et hatte (nap) an ft hatte van zoiets krijg je
op 'e tonge zegt zo maar alles wat hij op medelijden, dat trek je je enorm aan (Np,
z'n hart heeft (Dhau, Sz, Nbk), Die lopt Nbk), wick om ft hatte wodden id. (b), nao
mit.. Id. (Nbk), 't hatte aorig hoge zitten an 't hatte liggen een sterke emot ioneie
hebben hoogmoedig, trots zijn (Obk), zo binding hebben met (ba): Hoof jim eien
ook et hatte hoge dregen Id. (Np, b), (van tael in ere, die zo nao an Ft hatte ligt (ba),
een klein kind dat de hik heeft:) ft Hattien In de grond van mien hatte moe'k dat toch
gruuit (App), ft Hatte klopte him in de keel we! toegeven (Nbk), een hatte van goold,
hij voelde z'n hart nadrukkelijk kioppen,
van stien, van hatte! proficiat, (niet) van
ni. van spanning, zenuwachtigheid (Ob, hatte gunnen, (niet) van hatte gaon, It d'iDhau, Nbk, Np, Spa), mit et hatte in do van hatte mit iens wezen (Op), It Is niet
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hatteboolte - hattekeutel
vile, mar 'tkomt uut con good hatte (Nbk),
je hatte luchten, Jo hat uutstorton (Spa), It
Was mij out et hatte grepon het was

precies zoals 1k het ook voelde, zoals 1k er
ook over dacht Nbk), iene eon hatte ondor
do riom stikken (Bu, Db, Dho, Diz, Np,
Op, Ste), ook met de betekenis: iemand
een pluimpje geven (Ste), It Hatto zonk
him in do scboenon hij was plotseling
zonder moed (Np), mit hat en ziel met al
z'n toewijding, met heel z'n innerlijk: Hi

sneden (Nbk), Die koe bet 'n hattien veux
de kop aan een hart doen denkende bles

(Dfo, El, Ste) 5. het belangrijkste dee!, het
midden of centrum van lets Pt batte van do
boom her binnenste (01-Ni), Borkoop hjt

now ien keer in It hatte van do Stellingwarven (Nbk), Pt bat van eon pitte (Mun,
Spa), Pt hatte van do pompe hartklep van
een pomp, ook pompemmertje (Bdie, Bu,

Dhau, Dho, Diz, Nw, Obk, 01-NI, Ow,

Ste): As Pt vrust, wodt or hatte out do
pompe hack!, dan ]opt et wactor vot (Ste,
Obk), Do kloppe van do pompe zit op Pt
hatte (Bdie, Ow), 't Hatto van do pompe
wodde vaastostampt mit koevet (Ste), Pt
gezegd van iemand die snel bang wordt, Hat van dopompc is/ok (Diz), ook Ptbatte
door verdriet wordt overmand etc. (Np, in do pompe id. (Pe- Dbi) * Waor ot hatte
Nbk), Hij hot eon groto mond, mar eon vol van is, stroomt de mond van over (Bu,
Vein hattien hij lijkt we] steer, maar als Diz, Nbk, Np, Obk, Up, Ow), .../opt do
het crop aan komt, knijpt hij hem (Ste, El), mond van over (01-NI, El), In et hat, uut
is mit hat en ziel d'r veur(Diz), Hijgaf'm
d'r mit bat en ziel an (Op), Zion bat zit d'r
vol van hij is één en al interesse voor die
zaak (Diz), oen klein hattion hobben:

zo ook ccii wried veurkommen on eon
Vein hattien id. (Ow), iono naorJo hatte

iemand met goede karaktereigenschappen,
ni. zoals je die wenselijk vindt (Nbk, Np,
01-Ni), wat op Pt hatte hebben z'n hart
over lets willen luchten, iets willen
meedelen (Nbk, Np), Pt Is eon pak van
mien hatte (Nbk, Nw, 01-NI), It niot over
Jo hatte kriegen kunnen jets met doen nit
medelijden of nit begrip voor de moeilijke
positie van een ander (Nbk, Np), iene bi
Pt hatte kriogen iemands medelijden opwekken, op iemands gemoed werken (b),
ione op Pt hatte irappen iemand pijn doen
(in psychisehe zin) (b), zo ook Thor
kwammen ze me wel nn! on 'I hatte ( Np),
en Ze wus niet half hoe ze hour daor mit
in hour hatte irof Id. (j), een grote mond,
mar con klein hattien hebbon (Nbk) 3. positieve gezindheid Naor mien beste weten
droeg ik hour eon good batte too (Dfo), Thj
het hatte your die zaoke een zeer positieve
gezindheid (Nbk, Op), ... veur zion wark
(b), ... your zien vee ( b), 't Komi uut een
good hatto hot is door de beste bedoelingen
ingegeven (Bdie, Nbk, Sz, Wol, vo), ione

zion batto ste/en iemands intense genegenheid opwekken 4. jets met de vorm van
een hart eon hattien in do husiosdeure n
een harivormig gat in de dour van de w.c.,
meestal buiten (Nbk), zo ook do harries in
do blienen (vo), Ze badden een hattien mit
eon pielke d'r dour in do beukeboom

ci hat ook at is men je no gunstig gezind,
houdt men rekening met je, toch word je
snel weer vergeten, met name: als je weer
wat nit beeid bent (Db), zo ook Uut or ogo,
uut et hatte (Bdie, Ld, Up), Bitter in do
mond maokt et hatte gozond (Np), Wat or
oge met ziet/Deert ot hatte niet (Bu), As
kiender klein binnon trappon ze Jo in do
book, as ze groot binnen trappen zeje op
Pt hatte (Nbk), (raadsel) Vuufhatton, vuuf
statten en eon pennegien in Pt gat/ka, ra,
wat is dat? do vrucht van eon mispel (de

vijf hartjes vormen een vrucht, de staartjes' zitten op de hartjes) (Sic)
hattehoolte (Bu, Db, Obk, Up) Ook halsebout
(verspr. OS, Wol), hettebooll
(Pc- DbI), hetteboolte (Bdie), hettebout
(Diz en west, van Wol) de; -n; ...booltien
['hatobo:ito/...bMtJ'hsto...] 1. hertebout,
met name reebout
hattehout z. hatteboolte
hattefieper (Np) de; -5; -tien ['hatafiprl 1.
bep. fluitje door jagers gebruikt om reeën
te lokken
hattegewei (Nw, Op en cost.) Ook he::egewei (lithe, Wol) - hertengewei, nI. van
ree of een ander soort hert
hattejacht (spor.) - hertejacht
hattejong (Obk) et; -en; ...jonkien ['h...}
1. kalf van een ree of ander type hert
hattekaampe (Obk, Up) Uok hettekuampe
(Sic) de; -n; ...kaampien 1. hertenkamp
hattekeutel (Nbk) Ook hell ekeutel (Ste)
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hattekop - hatvormig
de; -s; -tien [h...] 1. keutel van een ree
of evt. ander type hert
hattekop (Db, Op) Oak hettekop (Ste)
de; -pen; -pien ['h..] 1. kop van een ree
of een ander type hert
hatteleger (Np) et; -s; -tien 1. leger,
zichtbare ligplaats van een ree
hattelik Oak ha/uk (b), hattig (bet. 2:
Dho) bn., bw.; -er, -st ['hat]ok/'hat
1ok/'hatx] 1. vriendeiijk, warm, met oprechte genegenheid battelik daank (spor.),
ba/tell/ce mecnsken (j), iene battelik bedaanken (Nbk), ccn hatte/ike brief Die
vrouw is altied slim battelilc (Nbk) 2. (bn.)
hartig, enigszins zout, te sterk gezouten De
soepis nogal hattelik (Wol), Bij ccv borrel
wi/len we graeg een hattelike bret hebben

jets pittigs am te eten, bijv. kaas, worst
(Op, Db)
hattejjkhjed Voor -heid z. -hied de 1.
hartelijke bejegening of het daartoe steeds
geneigd zijn Et was a/tied hatte/ikbied bi
die meensken (Nbk), D'r zit ni/cs glen hattelikhied an dat meenske (Wol), Hjy lop
over van battc/ikheid (Nt), War een hattelikhiedhebben we van die meensken ondervunnen (01-NI), Hattelikhied is mar

al/es met name cynisch gezegd als men het
tegengestelde ondervindi (Bdie, Bu, Ma),
waarnaast Ecn betien hattelikhied kay d'r
toch zeker we! bi'/' (Dho) 2. hartig eten
(Op) t Hole nicE vu/c van zuutgoed zoas
taarties en koekies, geef mi5 mar wat
hattelikbeid, zoas een plaickien keze of een
stokkien wost (Op) 3. zout of andere

toevoeging die het eten hartig maakt (Dm1,
Obk) D'r moot wat hattelikhied bi5 et eten
(Dmi, Obk)
hattelust (spor), in naor hat! c/usE
batten de; -5; -tien ['hatn] 1. harten Goal
mar batten op, ...een ha/ten op (Nbk),
Hatten is trod (El, Np)

hatten- - hatten-, ni. in samenstellingen
van het type battenboer, hattendrieje etc.;
ze zijn hier niet alle opgesomd
hattenaos [hatn'n:os] - hartenaas
hattenhoer [...'b...] - hartenboer
hattenheer [...'h...] - hartenheer
hattenjaegen (Ma, Obk) - hartenjagen
hattenkaorte (Ste) ['h...] - hartenkaart:
speelkaart in de hartenkleur
hattenkeuning z battenkoning
hattenkoning Oak hattenkeuning (Dhau,

Nbk) [...'k...] - hartenheer
hattenvrouw Oak hattenwuuf (Dho, Np)
- hartenvrouw
hattenwuuf z. batten vrouw
hattepote (spor.) Oak henepote (ZW) de;
-n; ...potien ['h...] 1. poot van een ree of
ander soort hert 2. spoor, afdruksei van de
poot van een ree, hert (in sneeuw, natte
grand) le hebben ok al weer hettepoten am
? huus henne (Ste)
hatteprente (Diz, El, Ld, Np, Ow, Wol)
de; -n; ...prentien E'h ... J 1. spoor, afdruksel
van de poot van een ree of ander type hert
't Bin allcmaol batteprenten in de sni (El)
hattertien (Nbk) et; ...ties ['hatrtin] 1. lief
klein kind, lief klein vogeltje of ander
diertje
hattespoor (Db, Dho, Nbk, Obk, Op, Ow)
Ookhettespoor (01-Ni) et; ...sporen; -tien
1. spoor van een ree of evt. van een ander
type hert '1 Bin an 't heden al/etnaol battesporen am de deure bij het huis (Db)

hattevel (Op) et; -len; -legien 1. huid van
een ree of ander type hen
hattevleis (Nw, Wol en cost.) Oak he:tevleis (ZW, Diz, Wol en west.) - hertevlees
hattevormig z. hatvormi
hattewccns (spor.) de; -en 1. hartewens
hattien et; hatties ['hatTn] 1. klein hatte of
hat in diverse betekenissen 2. in 't Was
hattien winter hartje winter (Bu)
hattig (Nbk) ['halox] 1. in een hatti
woortien mit iene pra aten moeten hem
geducht de waarheid willen zeggen (Nbk)
2. z. hattelik
hattransplantaosie(spon)- harttransplantatie
hatverlamming (Nbk, Obk) de 1. hartverlamming Jh7 is over/eden, bij bet gister
ccv hatverlamming had (Nbk)
hatveroverend (Dhau, 01-NI) [ ... rvt] hartveroverend
hatverscheurend (Dhau, 01-NI) [ ... pit] hartverscheurend
hatverstarkertien z. hat verstarking
hatverstarking (Nbk) Ookhatvers:erking
(Spa), hatverstarkertien (01-NI) ['hat...]
- hartversterking, rd. barrel
hatversterkng z. batverstarking
hatverwaarmend (spor.) [ ... frwa:rm5nt] hartverwarmend
hatvormig (Ste) Oak hanevormig (Nbk)
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hatwaeter - hazeleger
bn. [aks. wisselt] 1. met de vorm van een
hart
hatwaeter - hartwater Pattie mecnsken

yen (Nbk), Hij is in de haven va/en
(Nbk), Hij woont an de B]okzielijerhaven
(Nbk), Hij bet daor cen veibje haven een
hcbben d'r fast van dat beur 't hatwacter geed toevluchtsoord, een plek waar men
opkomt (Obk), Een maagpesjent het soms hem goed opvangt (Nbk) 2. havenstad 3.
fast van hat water (Spa), 'k He 't hatwaeter, het ekonomisehe bedrijf van een havenstad
ikgeefk/acre waeter over, daor he'kmor- havenarl,ejder - havenarbeider
gens wel vacker last van (Dm1, Obk, Nbk), havengehied (1) - havengebied
ook gezegd wanneer men geeuwhonger of havengebouw (I) - havengebouw
een flauw, slap gevoel heeft (Nbk) havenheufd (1) - havenhoofd
hatwottel (verspr. OS, Bdie, Bu, Diz, Np, havenmure (1) - havenmuur
Op) ['hat...] - hartwortel
havenpelisie (1) - havenpolitie
hatzeer z. batzecrte
havenstad Ook haevenssad (spor.) - hahatzeerte (verspr.) Ook hatzeer (verspr.) venstad
de, et (nI. bij batzee4; -s, -n [hat...] 1. havenstaking (spor.) - havenstaking
hartzeer, sterk verdriet Ft ieEe k/end krceg haventerrein (1) - haventerrein
incer as at crc; dat vernam ze we], daor havenwiek (I) - havenwijk
bad ze hatzeer van (Nbk), Of bob ie hat- haver z. baever
zeerte! (b), Daordeur doe,, we low [nI. havergotte z baevcrgotte
God] hatzeer (b), Die jonge gedreegt 'znzo have rgottenbri'j z. haevergottenbrij
s/echt, daor hébben we wat batzeer van havergottenprut z. baevergottenbri3i
bad heel veel verdriet (Sz), Veur die cent haverkiste z. haeverkiste
of war kuj'gien batzeerte hebben het kost haverklap z. haeverklap
maar weinig, je hoeft je dos niet bczwaard havermict(e) z. haevermiete
te voelen (Ow) 2. pijn in het hart (lett.), in havermout Ook haevermou: (Dfo, Dm1,
de hartstreek (Mon, Wol) Die man het fast Nbk) - havermout
van hatzeerte (Wol) * (schertsend) Hatzeer have rmoutenbri'j z. haeveirnoutcnbri
is meideverdriet (Dm1), . ..]iefdesverdriet havermontenpap z. baevermoutenbri
(Nbk)
havermoutpap z. haevarmoutenbFij
hatziekte (spor.) - hartziekte
havermoutsebri'j z haevermoutenbri
hatzwakte (spor.) - hartzwakte
haverpanne (Spa) de; -n; -glen ['h...] 1.
Haule Ook Hauwel (Dhau, Nbk, Ow) pan waarin men een paard haver geeft
['hoMlo/hoMl], in De Haule plaatsnaam 1. haverstro z. haeverstro
Haule Hij woont op 'e Haule (Nbk, Ow), haverzak z haeverzak
(verb.:) Hauler rapen vroeger gezcgd door havezate (1) ['ha:wosa:to] - havezate
jongens uit Haulerwiek tegen die uit Do havik (verspr.) de; -en; -kien ['ha:wik,
Haule, die als replick konden geven: ...ak, ...v ...] 1. havik 2. iemand die de
Haulerwiekster bruuntsjes (Dhau)
harde lijn kiest in eon konflikt of krisis
Haulerwiekstcr Ide; -s [ ... lr'wikstr] 1. Ic- (spar.)
mand uit Haulerwiek
havikskruud (I) - havikskruid
Haulerwiekster II bn. 1. van, m.b.t. Hau- haviksnust (Nbk) - haviksnest
/erwiek(schertsend) Hau]erwiekstcrbruun- haviksogen (I) - haviksogen
tsjes gezegd door jongens uit De ha u/c als havo de; -'s ['ha:wo.....OM, ...v...] 1.
repliek op bet Hauler rapen dat tegen hen school voor ha.v.o. Hi7gaotnaordehavo
werd gezegd door jongens uit Hau]eriviek (Nbk)
Hauwel z Haule
havusehoele (Nbk) de; -n 1. school voor
havanna - havanna: bep. sigaar of tabak
h.a.v.o.
have (Ld, Spa) ['ha:wo, ...vo], in have en haze z haeze
goad iemands totale bezit
hazehakke z. haezebakke
haveloos z. haeve/oos
hazehaor z. haezehaor
haven Ook hueven (spor.) de; -s; -tien hazejacht z. haezcjacht
['ha:brp/'he:brp] 1. haven: ligplaats voor hazelaar z. neutepo/le
schepen B/okziel hot mar een k/c/ne ha- hazeleger z haeze/eger
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hazeincuteboom z. neutepo/le
hazemond z. haezemond
hazepad z. baezepad
hazepeper z. haezepeper
hazesprong z. baezesprong
hazestrik z. baezestrik
hazevangen z. baezevangen
hazevanger z. haezevanger
he I tw. [he(:)] 1. gezegd om teleurstelling,
afkeer, pijn uit to drukken, ook verzuchting
bij grote inspanning of vermoeidheid H4
wat vaalt me dat van jow oflNbk), H4
wat 'ii aeke/ike vent (Nbk), H4 wat
verve/end (Nbk), H4 wat dot dat toch zeer
(Nbk), 114 dat vaa/t nict mit om die kaaste
teplak te kriegen (Nbk) 2. eon gevoel van
opluehting of voldoening uitdrukkend H4

aanwensei (Bdie, El, Ma, Mun, Nbk, Np,
Op, Wol) Die vent bet de bebbc/ikhied om
a/tied onder eten te kommen (Wol), Die
hebbe/ikheid bet bif over 'in (El) * fetter
meens bet zien hebbelikbeid z'n verkeerde

eigenschap, gewoonte (Op)
hebbelist (Dmi, Mun, Nbk, Ow) Ook
habbelis: (Ma) de; -en; ...lissien [hcbo'hst
/haba --- ] 1. hebzuchtig iemand, iemand die
steeds op verdienen, binnenhaien van geld
uit is
hebben I et I'hcbip, ook 'h€rn:], in 'tbie/e
hebben en ho/en hot totalc bezit: Ze beb-

ben die mecnsken mit hear bide hebben en
ho/en op 'e straotc zet (Obk), Fen bctien
huusraod, wat keukengerei en wat k/eren
was zien hole hebben en ho/en (Op), Th3
wat bin 'k b/iede daJ'm weer thuus binnen pakte zien hie/e hebben en ho/en bi5
(Nbk), H4 b4 einde/ik hebben wij ok es mekeer en gong d'r vandeur ( Ld), Hier is
een keer een pries wunnen (Nbk)
mien he/c hebben on ho/en hier zijn alle
he II Ook bee tw. [hi:] 1. uitroep om aan- spulien die ik heb (Wol), Et was zien
dacht to krijgen H4 kom es hier!, H4 icnigste hebben en ho/en z'n enigste bezit
/uuster es even 2. uiting van verbazing H4 (v), Ze het beur bie/e hebben en ho/en an
bin Jim bier ok! 3. ter aansporing om jets aile (mooie) kteren die ze heeft, meer heeft
te zeggen of te verriehten Hoe, geef es ze niet (El), (van eon vrouw met bijv. eon
antwoord! (Nbk)
zeer dunne jurk aan, zodat men haar bor-

he-man (v) - he-man
sten en andere rondingon van hot iiohaam
hearing (I) - hoorzitting
good kan zien:) Ic kim hear he/c hebben en
hebbelik (OS, Dho, Dmi, Diz, Mun, Np, ho/en zien (Wol), In wezen was et ien van
Op, Spa) bn., bw.; -or, -st ['hcbobk, de jongen vat et dorp, die a] van schoe/e
'habi*] 1. voor rode vatbaar, enigszins of was on zien hie/c hebben en ho/en an
meegaand, behooriijk Hij is nict s/imme oons zien /eutz'n gestachtsdeien (Np), Hi
hebbe/ik (Np), Ic moe'n je hebbeli/c ge- /egt zien biele hebben on ho/en b/oot hij
dregen (Dho), Th3i was nogal hebbe/ik, vertelt werketijk altos over zichzetf (inkludisse keer (Dho), Die persoon kuj' nog sief dingon uit z'n privéleven on evt. inaorig bebbe/ik mit praoten (Dfo), Hiy was tiemo godachten) (Bu)
aong hebbe/ik vanmorgen (El), een hebbe- hebben II st. ww.; overg.; had(de)/har
uk persoon (Db), iene bebbe/ik bebaan- (oost.), het had; do verb. zijn niot uitputdc/en (Ow) 2. netjes opgeruimd, niet tend opgesomd; men zoeke ovt. ook onder
rommelig, proper (Nbk) 't Is d'r nict zo hot bijbehorende Zn., bn., ww. of onder
botte hebbc/i/c (Nbk) 3. alies willende eon ander kernwoord 1. bezitten Mar daor
hebben (Dmi) Die is we] zo bebbe/ik had 'it him nict mit weeromme (v), gien
(Dmi)
eten hebben, H,7 verdient daorgoed on hi)
hebbelikhied (Bdie, Diz, El, Ma, Mun, het de kost toe(Op), ge/dhebben veet geld
Nbk, Np, 01-NI, Op, Sz, Wol) do; ...heden; bezitten (Nbk), War woj' hebben? wat zat
...hietien Voor -heid z. -hied [ ... hit] 1. be- ik voor je kopen, wat zai 1k je geven?
reidheid om zich behoorlijk op to stellen, Nbk), my wi/ Best de midden en beide
zich good to gedragen (Diz, 01-NI, Sz) Mit aende hebben hij wit attijd werkelijk alies
wat bebbelikbeid kommen we een bee] hebben (Ma), wat over hebben year een
einde (01-Ni), Wat is dat ccii /ompe aander lets over hebben voor een ander
praoter, daor zit met vale bebbe/ikheid an (Nbk, b), zo ook argens wat year over
(Sz), Daor zit flits gicn bcbbe/ikhcid an hebben or geld voor witten geven (Nbk),
(Diz) 2. verkeerde gewoonte, verveiend Ze hebben noga/ wat opmaekt, as et tot een
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arfenis komt, hebben ze niet yule te
vergevon ni. om weg te geven (Nbk), Ze
her eon gooie kerel an him hij is een goede
echtgenoot voor haar, Ze hebben twie
knechten, Hi her mar iene docbter, Ze
badden flog ni/cs nt. nog geen kind (j), Ic
zollen hour we] as vrouw hebben wi/len,
zeker.', Ze mos en zol die kerel now ion
keor hebben, Of et hebben en ho/en mit
oons wodden zal? of we zullen gaan

trouwen (p), (van een familie of gezin,
troostend bij een ernstig verlies; ook
sehertsend gebruikt:) We hebben mekeer
toch nog!, Now, on hoe veer is et now mit
die film, hebben ze mekeer a]? zijn ze flu
elkaars getiefden, man en vrouw geworden?, ook gezegd van een vrouw en een
man die elkaar wet zouden willen, Ze het
nog gien vri5er, Hij hadde toch ni/cs ow
veur to zorgen nL vrouw en kinderen (j),
Now bar hi] ze al/egere weep N] inekoer
onzo was 'tin odder(b) 2. (in het bijzonder) geld bezitten Ze hebben daor we] ze
bezitten veel geld (Nbk, Nw), Die wi/len
al/es kopen as ze hebbon nI. zodra ze geld
hebben (Dho) 3. voordeel hebben, in
bebben an, ...mi4 ... van: AJ' d'r wat an
hebben zullen, moeJ'nowrontnieren alsje
nog wat van je leven wilt genieten (Ma),
Daor heJ' now net ni/cs an dat levert absoluut geen voordeel op, daar heb je niets
aan (Bdie), Dat bandeltien, daor bob ik
ni/cs an had daar heb ik niets aan verdiend
(Diz), Thor xnoeJ' wies wit wozofi, want
daor /CIJJ' nog een boo/ an hebben (Bdie,
Spa), AJ' wat overienkommen, dan kuj' eon
bult an mekcer hebben (Nbk), Zc wussen
wat ze an mekaander hadden, Jo weten
nooit waJ' an him hebben je weet nooit
waar je met hem aan toe bent (Nbk), We
weten wat we an mekeer hebben waar we
wederzijds op kunnen rekenen (Nbk),
(kritiseh van wat een ander duet of wit:)
War heJ' daor now an, Daor hoj' ni/cs mit
daar heb je niets aan, bereik je geen
voordeel mee: Ze belovenje van al/es, mar
daor hc/' niks mit, we inoe'n 't eersl mar es
zien (Obk), Ic kunJc daor we] hit] win van
veurstc//en, mar daor hej' nog niks wit
(Np), Je kun 't we] deurzctten, mar it bobben d'r ni/cs 'nit (Bdie), Daor heJ'niks glen

vcurbeeid van Cr is niet cen duidelijk
voorbeeld van (01-Ni), ook: dat strekt niet

tot voorbeeld (01-Ni), niet good woton
waj' d'r an hebben wat men ermee meet,
hoe het te moeten plaatsen, opvatten (Nbk,
b) 4. toegemst zijn met, de beschikking
hebben/krijgen over, iets in een bep. toestand/situatie hebben War bet ze maegere
bienen, Ze bet et haor vol kru/lon, ...de
tuun vol rozen, ... eon peer schaipe ogen,
Hi] had nog mar krek 't gat op 'estoel(..)
hij zat nog maar net (b), Et Ste/lingwarfs
bet dat vorschiensel niet kent dat versehijnsei niet, Dc kastelein hadde een
gocie an him een goeie kiant (ba), Hej' ok
wat eten your mci', Hi] moot do pokkens
flog hebben meet nog ingeënt worden
tegen pokken (Nw), 4/' brummelsJem hebben staon, zol ik dat we] no brood hebben
wi/len (Nbk), Hey' nog niet wat onder do
kurke, L.? d.i. in de drankfles (b), We
hebben d'r eorst wottels had staon nI. op de
ptaats waarvan sprake is (Nbk), Dan haj'
nog eon peer tel/en, veurdat hi] ontplofto
(v), K. was d'r niet bango your, want in
Duutslaand badden ze zels bi]en had (j), 1k
bob dat bock bier niet, ik heb et nog in
Oosterwoolde hgen Nbk), B77 had et
laarid veer van hum; /igen U) Ze hadde
dam- eonnicbte wonon(j), 'kflebnog eon
vors/ag van do vergadering vourJo, HeJ' do
uutkomst a]? nI. de oplossing van een
som, een rebus e.d., Zoveer (.) dat do
manluden niet iensen glen kaans hebben
cm dat baention to kriegen (b), Dat good
[dat soort mensen] wil tcgonworig gien
smerigo hanon hebben (b), Wanneer hadden Jim mien kaorto now aen/ik?wanneer
is hij aangekomen, Jedorionebadde vanzels
a] /ange radio (Np), Jo moo 'n et /ocbt op
hebben (Dho), AJ'mi] op 'o kaaste hebben
wi//en, mooJ' vroeger opstaon als je me op
de kast wilt krijgen (b), Waor woJ' me

hebben? waar moet ik gaan zitten, Doe
kwam hi] waor 'k him hebben wol teen

begon hij over de voor mij belangrijke
zaak, over het aspekt in kwestie, Hoe hoJ't
slaun? hoe gaat het ermee, hoe staat het
ervoor bij jou (Ma), Jlawwc 't zovcor mit
R. ? zou R. cen kind krijgen? (p), Hoe had
it et dan had hebben wild? hoe had jij dan
gewild dat het was gebeurd (Nbk), I/c bob
do trui ha/f of (Nw), do s/aop nut hebben,
ogo hebben your (Nbk), in do gaten bob-

ben, W ha'k in do rekinge in de peiling
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(p), 1/c hob

glen koe moor op 'e stal(Nbk),
eon good in/common hebben, 'k Hob glen
geld Mjme (Nbk), eon vremde locbt bijje
hebbon (Nbk), et batte op 'o tonge hebben
(Dhau, Nbk, Np, Op), do range op et batte
bebben id. (Dmi), weethebben van kennis
dragen, weten (Nbk, b): Daor ba'Jc tocb
biolemaol glen weot van (Nbk), kunde an
lone hebben iemand kennen (Nbk, Obk),
Mar wij bebben ok weet van innerlif/ce
vrode (b), et woord bebben, Ze hadden
lange vorbaclen tegon me/core ze voerden
hele gesprekken, vertelden elkaar lange
verhaelen (Obk), praotics hebben zodanig
praten, het hoogste woord voeren, dat de
gesprekspartner wil dat je eon toontje lager
gaat zingen, vandaar (dreigend): Hafpraoties?! (Nbk), Hij hot weer praoties, hour
hij durft zich weer te roeren, hij begint
weer op to seheppen (Nbk), War hal' (dan)
nog? ni. am te zeggen, aan kritiek te
leveren e.d., oak dreigend gezegd, ni. am
iemand in te doen binden, FoJ wat bob 10
die/ct rero praoties wat maak je rare
opmerkingen, wat zijn dat voor praatjes
(b), Die bet et good your mokeer zn
zaakjes goed voor elkaar (Nw), Hi5 had et
hoogsto woord voerde de boventoon in het
gesprek (Nbk), do jaoron hebben or and
genoeg voor zijn (ye), vertrouwen hebben
in, Maic dat even van Jo bebben even
lenen, gebruiken, wat in lien hebben
(Nbk), Ma'k dat wel hebben? krijgen en
houden (Nbk), 'Ic Moot a/tied nog honderd
gulden van him bebben (Nbk), Dat
boompionho'/c van oons vol/c gekregen van
(Nbk), Dat boj' ok niot van Jozolfdat moet
iemand anders je verteld hebben, Al' et
daor van hebben mocton, is 't ok nicE best
als je hot van die persoon zou moeten krijgen, als die het zou moeten doen, ook: als
je daarvan afhankelijk bent (Nbk), Dat
moe'n we niot hobbon dat moet met gebeuren, die situatie moeten we voorkomen
(Nbk), zo oak Omdat hij zo dude/i/c in
zion book eon woreld zion fat die we nbt
hebben moeten (bl), Dat kuwwo now nbot
bobben! dat komt ens met bep. van pas flu
(Nbk), zo oak Die [persoon] /cuwwo d'r
now tilet bly bebben (Nbk), I/c bob et van
J. J. heeft het me verteld, It nut do corsto
haand hebben, Hoe lacto heft?, 'k I-feb 't
/cwat your ci von, Hi5 hot oon schop wider

't gat bad, oak: hij heeft zn ontslag gekregen (spor.), We zollon mit do kastdaegon vol/c bebben, mar 't gaot over
(Obk), We moën do bin-on ok nog a/tied
tot deJaordag hobben voor de viering van
do verjaardag op visite hebben (Obk), We
zuflen morgen do byron hebben to koffledrin/cen (Diz), Zo zollon vloden we/co al
/common, mar we zullen zo now morgen
hebben (Bdie, Dmi), We zollen le do
kozienen nog schilderon, kuf' oons morgen
hobben?(Nbk), zo oak moons/con op vosito
bebben, gaston hebbon (Spa), uutvanbuzers
hebben logés hebben (versprj, do tied
hebben voldoende tijd kunnen nemen, Die
los hebben we al had, et d'r your over
bebbon jets voor een bep. doel willen missen, een minder gunstige situatie voor lief
nemen i.v.m. eon bep. doe!: Haost el/conlone haddo d'r wat your over (j) S. beschikken over (de genoemde eigenschap)
Zo hot eon boo] vorboling ze verbeeldt
zieh nogal wat (Nbk), Hi31 hot et in him om
folding to goven het is hem aangeboren
(Nbk), Dat /cuj'nbot loron, dat moeJ' info
bebben (Dho), Die vent her et we] in 'in,
hi5 kan wel dourloron heeft wel de
noodzakelijke eigenschappen (Wol), Dat
hot wat wil]okourigs in him is enigszins
willekeurig (b!), d'rgion idoo van bebben,
Zo hot eon boo] van hour hoit ze lijkt in
veel opzichten op haar vader (Nbk), Do
vonn van die stion hot we] wat van oon
panne lijkt wel wat op een pan (Nbk) 6.
last ondervinden van een kwaal, pijn, ongemak Jo hebben zo gauw watje bent zo
snel ziek, vat snel kou e.d. Nbk, Np),
piciw bebben, /iefzoorte hobbon buikpijn
hebben ( Dmi), 'tin 'tschooldorhebben, 't
in de aarms hebben pijn, stijtheid e.d. in
de armen hebben, 't an do maogo hebben,
't flunk topakken hebben flunk last hebben
van, met name van verkoudheid, griep en
andere ongevaarlijke maar lastige aandoeningen, 't to waarm bebben, 't koold
hebben, pione bobben, 'Ic Hob ni/cs! als
antwoord op vragen als Schift 10 wat?
(Nbk), D'r mekeort me ni/cs, i/c bob nooit
wat er scheelt me nooit iets 7. een bep.
iets of een persoon ervaren, meemaken,
bel even Veurde wiond waeron we zo mar
con heel onde vot op do schaetson, mar
weoromnio hadden we k/au won am weer

-322-

hebben -hebben

thuus to kommon (01-NI), Jo bobben
klauwen om road to kommen Jo moot flunk
moeite doon om rond to komon (Wol),
argens last van hebben hinder hebben van,
zorgon bebben, We hebben mar weer moo!
weer! (Nbk), ziedewiend hebben ziJwind
hebben (j), ?drokbebben, 't good hebben:
Zoo 'n lone zol et good bij mij hebben ),
Van oten en drinken bob 1k et good (J), zo
ook 't mooi bebben etc., ? naor ? zin
bebben hot naar do zin hebben (Nbk), Ze
bebben et beroerdgenoeg (Nbk), n omme
bebbon onigszins aangoschoton, dronkon
zijn (Np, Obk, 01-NI, Spa, b), vandaar:
HJy had zn thkke omme (Obk, Spa), Do
ni7e reiz%crs stroffelden dour ? middenpad, kirk al hadden ze do laeste niet moor
bebbon mooton alsof zo tovoel godronkon
haddon (b), argens (nogal) wat mit op
bebben (Dmi, Nbk): Daor boW niks mit op
dafdaor bonne gaon (Dmi), Daor wfkniks
mit to maeken bebben daar wil 1k niots
moo to makon hebben (Wol), respekt vent
lone hebben (Nbk), d'rplozier van bebbon,
argens aorighied an hebben or plezier aan
bolovon (ba, Nbk): As ze zo zeuron heW d'r
niks glen aorighiod moor an (Nbk), Des to
groter prcstaosie wodt et on des to meet
aorigbiod hebben ze d'r an (ba), ook:
gomotivoord ziJn, leuk vindon Hof d'r flog
we! aorighied an om die studio of to
macken? (Nbk), Die bet ok boksen am Jifin
eon betien tehaandbaven moot zich tot hot
uitorsto inspannon (Wol),
dikkc weg
hebben do mood verloron hebben (Ld), Jo
hebben makkelik praoten dat kun JiJ
gomakkoliJk zoggon (maar Jo verkoort zoif
niot in zo'n situatie), ellendo argens van
hebben, woord bebben wIllen orvoor nit
willen komen, willon erkonnen (Nbk,
Obk): Hd wol netuurlik ok glen woord
bebben dat hi5 zo gu/zig west hadde
Dat aarme kiond hot ok nooit wat beleeft
nooit jots leuks, hooft nooit jots, ook: hooft
nooit eons eon vriond, Die beide hebben
wat mit mekeer hebben oon verhouding
(min of meor stiokom), verkoring hebben,
...bebben mit Id., Hoe heft? hoe gaat her
(vorspr.): Wa! heW jow in eon schoft met
zion, hoe heft? (Obk), Hoe heft nog kuf
d'r wat tegen? (Wol), Do eren kwamnmen
op 't sabot of en doe W zoo hoe W et
haddo (..) (b), 't es had hebben bet eons

hebben rnoogornaakt (voolal als aanloop
van eon vortolling door eon Jager, vissor,
stropor etc.): Now jongo, now jow Ft daor
over hebben, 1k bebbe et es bad dat ik twie
baozen mit ion schot raekte (Op), We
bobben et es bad dat we haost niot thuus
kommen konnen dour do snidunen (Spa),
HihetaJlienig mar !egere schoelebad(j),
1k hebbe wat had mit die moonsken! ni.
eon lastige, drukke toestand (Viol), Wat
zullen we now bebbcn! wat krjJgen we flu,
wat is dat no toch, Jim) hot biel wat bad,
...d"r bid wat mit bad, Dat bej' d'r now
van, Wat hej'm toch to hakketakkon (Ste),
Hi) bet wat, mar hi) wit et zeker met
zeggen or is jets dat horn hoog zit, Jim
bebben toch ok we! es wat?Jullio hebben
toch ook wol eons ruzio?, ook: JuIIio
hebben toch ook wol eons eon togonslag?,
Hi) hadde we! es eon klein betien mit him
bad eon bootJo ruzie met horn gohad )' d'r
spul omme bebbon or ruzio om hebben
(Nbk, Np), goduld hebben, argens wat
tegon bebben, Now zullen we It bebben nu
zal het gobeuron, Daor bobbon we It
godonder a!, Daor hef him ok weer, Daor
heft a! kijk, daar gobeurt hot al, daar wordt
hot al gozogd ed., zo ook Kick, daor heft
weer daar gaan we weer, daar hob Jo
dozolfdo roaktio, gobourtonis weer, argens
glen bossehop an hebben, Dat bebben we
weer had, Zo hebben we It ok wel had,
now? als roaktio op eon scholdpartij, eon
scherpe uitval e.d., Wat zuien we now
hebben.', Wat mennigsto bebben we? do
hoovoolsto, wolko dag van do maand is hot
(Nbk), Mit eon veortien daegon bebbon we
Paosken a! weer (Nbk), Dat bof we! es,
Dan hef dat we!, Dat haW ok we! es, 'k
Heb wel es da 'Ic et met hio!emao!e moor an
kan, Dan haf óóns vroeger hebben mooten!
noom nu ons, Jo had ons vroogor moeton
meomakon, Jo zou mooton vorgoliJken met
zoals wiJ vroegcr waren (Nbk), Dan moej'
net him hebben hot is ocht jots voor hem,
of: hem konnondo is hiJ or faliokant tegon,
Hoe zokken ? hebben, ik snap or met hoe
hot hen kan ovorkomen, hoe zo hot klaarspolon (voolal in nogatiovo zin) (Bdie,
Nbk), Zovule wark in iene woke verzotten,
1k zol et met k!aorspou!en. Hoc bob ie dat
toch? hoe organisoor Jo dat, hoc krijg jo
bet voor elkaar (Nbk) 8. aan kunnon, kun-

-323-

hebben - hebben
nen verdragen, kunnen voihouden Dat kerweigion tan dk man we] hebben, want hij
bet d'r now do tied we] your (Obk), Dc
jongeluden kun ft daor best hebben, ze bin
good an do slag tommen (Obk), 1k kan It
nog hebben ik verdraag het wel, 1k hou het
good vol etc. (Mun, NI), Kuj't nag wat
hebben? gaat hot een beetje goed met je?
(verspr.), Kuj't bier wat bebben2'voel je Jo
hier good, is het hier behaaglijk genoeg?
(Nbk), It kan It bier best hebben bij do
kache] (Np), Die waarmte tan 'k best
hebben (Dmi, Nbk), We kun die koolde
min hebben (Dmi, Ld), We kun 't nag best
hebben we hebben het nog niet to koud
(Ow), zo ook Mit die thkkejasse an kuj't
best hebben (Op), 1k kan It niet best bobben ik verdraag do kon slecht (Nw), Zet
die radio wat zachieser, ik kan dat niet
hebben (Dho), Hi had him noga] watzeer
daon mit dat onge]ok, mar hij kon do
pienc we] aorig hebben ( Dfo), Hij tan
inks hebben hij kan goon enkel grapje of
opmerking verdragen, hij is overgevoelig
(Ma, Nbk), Kun iy niet hebben dat zejow
eon betion piaogen? (Dhau), Dat tan 't
soms mar min hebben dat kan 1k niet zetten, velen (Ow), 1k tan niet hebben dat i/
mij uutfoeteren (Dhau), zo ook Hij tan
inks van me hebben (Nbk), daarentegen
Th3 tan con boo] hobbon hij verdraagt
grapjes en plagerijen uitstekend, zo ook
Hij ton we] wat hebben, mar dit was him
toch veuis to slim (j), waarnaast Hiy tan
ok inks van hour hebben, en Thf tan niet
yule hebben hij kan niet tegen grapjes,
pesterijen, ook: hij is lichamelijk niet zo
stork, hij is gauw ziek (Nbk) en: hij verdraagt maar weinig sterke drank, 1k tan
gien sock hebben (Bdie, Nbk), Brune
ban en mit spet kan mien macgo niet
hebben (Db), 'k Kan tool niet hebben (Nt),
D'r bin at goenend, die kun gien tot/fe
hebben (Nbk), Nao do opperaosie kan bij
aBcs lang n/ct hebben (Obk), Hii tan a]]es
hebben is guizig en is daarbij weinig
kieskeurig (Ste), gien spot [of andere voeding] hebben meugen hot niet mogen eten
of drinken, veelal op voorschrift van een
arts (Nbk) 9. evenaren en voorbijstreven,
sterker zijn dan, bij bijv. schaatsen, teamsport, vechten (verspr) Aj' good je best
doen mit hadriedcn, dan tuj'je maot we]

hebben (Db), 1k tan 'tniet winnen, mar hi
kan miy we] hebben (Dho), Die ploeg kun
we we] hebben (Wol), Kom mar op! [als Jo
durft], it tan je we] hebben gezegd als
men de ander aan denkt te kunnen, vooral inzake stoeiend vechten tussen kinderen
(Nbk, Spa), Dat tzj' now we] doon, mar
daor bef me ni]cs mit daarmee heb je me
hens niet to pakken, daarmee raak je me
niet (Spa) 10. dragon (als kledingstuk),
met zich voeren, als bedekking hebben
eon hoed op hebben, Do tijomusse die baj'
eerst op, dan et ooriezer on daor kwam do
floddermusso overbenno (Np), MY hot
baostgion k]eren om ft gat, ThJ had baost
gion dreuge draod moor an et lief (Nbk),
do bottopruuk op bebbon chagrijnig zijn
(Mun, Nbk, Ste), k Za] es even bovon
ticken, as do k/en der do k]ercn a] uut
bebben (Nbk), eon sjaal ommo hebben, We
moss on eon vracht dek op bebben om
waarm to b//oven (v) 11. erom spannen,
wellicht net niet lukken, in d'r an bobbezr
'tZa]d'ranhobben dat die bus op 'o tied is
your do trein (Obk), ffii is hie] slim ziok,
et bet d'r an dat biy t hao]en za] (Obk), Ft
Za/ d'r we] an hebben om et niye buus
disse woke nog onder do pann en to kriogen
(11Th), Ft Her d'r an dat hij eerste wodt
(Wol), W Za] d'r an hebben, it hoop dat it
genoog bebbo (Dho), It Hot d'r an am do
top boven waeter to ho/en '1 kost grote

moeite, het Iukt maar net (Pe-Dbl), 'kHeb
d'r we] an 1k weet het niet precies (Nbk),
zo ook Daotum? Daotum? Ja, daor bek
we] an (b), H. bar d'r somstieden we] an
kon hot nauweliJks good begrijpen, volgen
(vo) 12. willen hebben, gewenst zijn, do
situatie aksepteren Dat doef niet hour, dat
wi'k bes/ist niot hebben! (Nbk), t Hob
Hover niot da/hior woertommen Nbk), k
Wi]je niot mit do ]ego maege or huus out

hobben je moot eerst wat eten voor Jo
weggaat (v), Hij wo] hobbon dat we
kwammen Nbk), It wo] jow wiezor
hebben! 1k dacht dat je wijzer zou zijn,
was je maar wiJzer (Nbk), Ze moo'n hour
ot a/tied hebben haar pesten, nadeel berokkenen, de pineut laten zijn, ]iover
hebben: Hoe ]anger as de koonen buten
b/ic yen kunnen, dos to ]iover as do booTen ct hebben (v), 't]iefstbcbbejrz Watbef
/ievcr, tollYe of thee?, Mar juust daordour
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hebben- hebbes
(..) begriepen w1'/ dos to beter wat as do
dicbtors d'r mit your bobbon ermee beogen
(b) 13. (veelal met onbep. w. die vaak
wordt voorafgegaan door to): jets hebben
to doen of to doen verrichten, jets kunnen
doen Lao 'k mar anpaickon, 'k bob nog bid
wat to doon, H0J'nog wat to doon ofmoo'/c
Jo j7iy wark bezorgen .9 Waorommo hool18
oionIik eenpoord? Je bobbon d'r ja niks
your to doon! (b), Daor hebben we niet
vu/c mit had to doen mee to maken gehad,
drukte, problemen, veel work mee gehad
(Nbk), ook ...mit to doen had (Nbk), 'k
Had mit hour to doen ik had medelijden
met haar (Nbk), Jo hebben bier a]Jionig
mar to luustoron, Jo hebben mar to doon
wat i/c Jo zog, on voordor glen praotics, Jo
bobbon makkolikpraotonje hebt goed praten, kunt dat gemakkelijk zeggen, (niks)
glen k/acgon hobbon, zo ook Ze badden
nict to kiaegon over do verdionsto (j), wat
noudig hebben, mit lone to macken hebben,
argons mit to maeken hobbon, to bodudon
bobben, to botokonon hebben, HeJ'nog wat
to vorte//on?wil je nog jets meedelen, verkort: HeJ' nog wat.9, zo ook Thy bet niks
moor to zeggon id., ook: hij is op geen
enkele wijze meer baas (Nbk), vandaar: As
kiondor ion keer zoo1'1 jaor of vieftion,
zestion binnon, hoJ' niks moor to zoggon
(Nbk), Hij bet daor niks in to brongon as
logo brie/los hij heeft daar geen enkele
macht of invloed, 't your 't zoggon bobbon
de dienst uitmaken (Nbk, b), Jim hebben 't
mar your 't zoggen zeg maar wat je wilt,
hoe je wilt dat één en ander gebeurt (b) 14.
in ic hebben je hebt, men heeft, er zijn Jo
hebben waotor on waeter, is ? niot zo? j e
hebt versehillende soorten water, nietwaar
(Nbk), zo hebben men heeft, gebruikt aldaar Ze baddon doe nog potstaion (j),
Daor hoJ' do karke van Wolvogo a] in do
voorto (Nbk), Daor hobbon we P. ok all
(Nbk), Wio hebben we daor! (Nbk), Kom,
ba wwo Jow daor Os. Now, vaa/ mar daele
on doe mar krek.qf thuus binnen ben jij bij
ons gekomen (p), Daor hej' Mom hour
auto! (v), Dat hoJ'zo dat is nu eenmaal zo,
zo gaat dat (Nbk, Np) 15. in z'n hand
houden, vasthouden Wij duston niet Jensen
ommo to kb/con, want MY kon oons zo bi
doschobbenhobbon(b), Jo (.) hobbonal
lange weer wat oors bi 't aondeje bent al

lang weer met iets anders bezig (v), to
hadden him veurdat hij bij et stieke/draod
was (v), iono bij do baand hebben aan z'n
hand vasthouden en evt. geleiden (Nbk),
Ze badden et [nl. een dier] niot ions an eon
touw had (ba), argonsgroop opbobbon, 1k
bob et!, Daor bo'k Jo!, Ze hebben him
gezegd bijv. van iemand die teruggevonden
is of in hechtenis is genomen, van bob i/c
Jow daor gezegd van iets van grote
omvang, intensiteit, belang: my her con
winkol van bob ikJow daor (Nbk), Daor
kuJ'm mit hebben met die kwestje, met dat
gegeven kun je hem pakken, pesten, in hot
nauw drijven 16. in It mis bobbon, zo ook
t voricoord hebben, 't bij 't rocbto sonde
hebben het good gezien hebben, zich niet
vergist hebben, He'k et good a7czoggo daJ'
daorrochtsofmoctcn?(Nbk), Hoe he Ic dat
doe toe/i had? (b) 17. in or argens over
hobbon praten over Hebben is hebben,
mar kriegon is do kounst (Dhau, Ma, Nbk),
Van Jo fomi/io mooJ't mar hebben! (Nbk)
hebben III hulpww.; onoverg. 1. ter omsehrijving van de voltooide tijden (bij
overg. en subjektieve onoverg. verbal ook
bij wozon 'zijn' en andere ww. of ww.
uitdrukkingen die een bep. duur veronderstellen) 't Haddo toch ]okon of ston daor
lone aachter U) J. bar ok we] mit mocbt
(b), Hi5 bet eon pozo ziok west (verspr.),
waarnaast: my is eon pozo ziok west
(verspr.), Ze bobbon oon aendo fiotst, Eon
aondo /lotst dat we hobbon! (Nbk), Zo had
ot a] do hio]o morgon zoo'n botion gaon op
die manier voortgeduurd (J)' 'k Bob daor
Jaoron honno gaon to war/con (Nbk), Thy
hot daor do hio/o woke do bloom ogles
butonzot (Nbk), Do kontor/our her nog niot
west is nog niet bij ons geweest (Diz,
Nbk), Hi hot hour eon briefstuurd (Nbk),
Hoc hay' et had hebben wild? (Nbk) 2. in
bep. verb. waarin één of meer woorden
lijken to zijn weggevallen We] beJ' now
ooit! ni. wsch. uit We] ho/now ooit zoks
be]eofd! (Nbk), d'r eon bruurtion an dood
hobbon (Nbk), my had or niot moor (1)
hebberig ['h€borx, ...bçox] - hebberig
hebberighied (Nbk, Np) Voor -heid z.
-hied de [h ... hit] I. het hebberig zijn
hebbes I (Obk) de [hebas] 1. in Die gaot
et om do hobbos is erg hebzuchtig (Obk)
hebbes II (spor.) tw. 1. hebbes
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Hehrceuws - heden
Hebrecuws (spot.) {hq:)'bnMsj - He- hoeder (spar.)
breeuws
heddershond - herdershond
hebzucht (verspr.) de ['h...] 1. hebzucht 2. heddersjonge (1) - herdersjongen
zeer hebzuchtig persoon (Nbk) Die vent is heddersstok (I) - herdersstok
een hebzucht! (Nbk)
heddcrstasse (1) - herderstas: las van een
hebzuchtig (Nbk) - hebzuchtig
herder
hecht (Nbk, Obk, vo, ba: Bu, Nw, b) bn. hedderstassien (Bu, Dfo, Nbk, Nt, Ow)
-er, -st [hcxt] 1. hecht (oak fig.) een ['h ... tasin] - herderstasje
hecbte baand bijv. van vriendschap, eon hede (OS, flu, Dho, Np) Ook hege (Dhau,
band met de geboortestreek (Nbk, b), een Ow, Dho, Np en west.), heegde (Bu,
bechte kammeraodschop izebben ( Ma), 'n Dhau), heg (bet. 2) de; -n; -gien ['hi:do
becbte oolde man een flinke, krasse oude /'ht:ga/'hryda/hex] 1. heg, haag, iii. ter
man (bo: flu, Nw), Die man is al 90 west, afscheiding van tuinen, erven, kerkhoven,
mar hij is nog zo hecht flunk, kras (vo, schaoipieinen e.d. We bebben de halve
Obk) 2. z. heft
bode d'r wit we hebben ongeveer de heift
hechtdraod (spar.) - ,hechtdraad: voor een van de heg gerooid (Nbk), Do bode moot
wand
even bekubbed wooden moet iicht warden
hechten zw. ww.; overg., anoverg.; hecht- gesnaeid, de emit stekende takjes maeten
te, het, is (bet. 2) hecht ['hcxtn] 1. worden geknipt (Nbk), een dichte bode
(overg.) aan elkaar zetten door naaien of (Nbk), eenpraotien over dehedeni. over
bevestigen anderszins 'k Zal die scheure in de heg ais afscheiding tussen twee erven,
jowjurk even hechten ( Dhau), We zullen voarai van buurvrouwen gezegd (Dfo), met
dat scheurtien in die mure even hechten

graeg aachter de grune bode Jiggen willen

(flu), Stiekeldraod nioej' good hechten

len. op bet kerkhof, d.i. niet graag komen
to averlijden (Nbk), vandaar A'k met meer

(Op), Zoe 'n grote wonde moot dokter eerst
hechten (Pe-DbI), Die snee in zien vinger
is even hecht (Dfo), Die wonde wil met
hechten wii met good dichtgroeien (Dho)

warken kan, dan mar aacbter de hege-

gezegd wanneer men bejaard is en alleen
nag levensvreugde heeft zolang men nag
2. vastgroeien, vast blijven zitten (aan) work mag en kan verrichten (Nt), (gezegd
Klimop dat hecht an de mure hecht zich, van een onhandelbaar kind:) le hadden ze
groeit vast aan (Nbk), (wederk.) ...dat borer h7 de bedepissen kund (Dho), za oak
hecht him vaaste an de mure (Np), De van een kind dat zich als een moeilijk
zode was al aorjg hecht an de ondergrond mens ontpopt: Zion heir had him borer in
(01-Ni), De specie wol met best an de de hede miegen kund (Ld, Db) 2. in beg
stienen hechten (Pe-Dbl) 3. (onoverg.; oak noch stcg weten (Op), over beg on steg
wederk.; fig.) injeargens anhechteir Th3 dwars door de natuur, het veld gaand
hechtte him an dat dier(Nbk), Hij was d'r (01-Ni) 3. in een hege van meensken een
aorig an hecht was er behoorlijk aan haag van mensen (Diz)
gehecht (Ma), 1k hecht an mien stokicien hedebeie (Ld) de; -n; ...beigien ['h...] 1.
twin (Dmi), je an iene hechten: Ze hechten bes van de hagedoarn
slim an mekeer (Np), niet an mooie woor- hededoornhege z. haegedoornhege
den hechten or geen prijs op stollen, er hedeknippen (Nbk, flu, Nw) zw. ww.;
geen waarde aan toekennen (Nbk)
anoverg.; het hedeknipt ['h...] 1. de heg
hechtenis (1) - hechtenis, in in hechtenis knippen
zitten (1), ...nemen (1)
hedeknipper (Bu) Oak hegeknipper (flu)
hechting de; -s, -en; hechtinkien [hcxttq] ['h...] - heggeschaar
1. hechtsei van een wond Moct d'r ok een heden I et ['hi:di], in op ? heden op het
bechting in?, Do hecbtings meugen d'r uut agenbiik, de Iaatste tijd, tegenwoardig 't
hechtnaalde (I) - hechtnaald
Gaot we] aorij good mit him, op 't heden
hechtpleistcr (spor.) - hechtpleister
(Nbk)
hechtziede (I) - hechtzijde
heden II tw. 1. heden, hoe is het mogelijk
hecider Oak hedders/wnd de; -s; -tien Heden nog an toe, war gaot et vremd!
['hsclrL.] 1. herdershond 2. schaapherder, (aig., Nbk), 1-/eden, wat dot bi5toch vremd
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hedeschere - beer
(Wol, Nbk), zo ook Heden nag toe
(verspr.), Heden nog 's toe! hoe bestaat het
(verspr.), 0th heden wat jammer, hoe is
het mogelijk (verspr.)
hedesehere (verspr. OS, Dho, Np) Ook
hegeschere (Bu, Dho, Np en west.) ['h...]
- heggesehaar
hedewip z. beewio
hee z. he
heefdig (Np) bn., bw.; -er, -st ['hi:vdax]
1. koppig 2. driftig 1k wodde dan toch zo
beefthk! (Np)
heegde z. bode
heel z. bielII, III
heelal z. hie/al
heelhuuds z. hielhuuds
heeltied z. hieltied
beer I Ook heerije (in verb.: bet 3), here
(bet. 1) de heren; -tien [h: or/ --- tjo /ht:oro]
1. naam voor God of Jezus Christus, ook
als aanroep gebruikt c/c beer c/cr beerscharen (Op), Mien ziel bet ]angst naor c/c
veurhoven des heren (b), Oonze Lieve
Heer(spor.), ook OonzeLieven Heer(Ste),
Dc Beer is groat (s), Oe Here! (Nbk, Obk,
b) of Oe Here God! wat moeten we nu!,
hoe is het mogelijk (Obk, Nbk) 2. hooggeplaatste manspersoon: bestuurder, gezaghebber, maehthebber, rijke landeigenaar Ongelokkig kreup die hacze in ccii
rietkraege van or veld van de heren waor
klein I oppasser was (j), vremde heren
gezagsdragers van elders, beer en knecht
de verhouding tussen degene die alles voor
het zeggen heeft en degene die moet
luisteren (Bdie), Die man is daor beer on
meester in alle opziehten de baas, degene
die het voor het zeggen heeft (verspr.), zo
ook Die is a/tied beer on meester! (Np),
mien oolde beer (I), Hi5 mos year c/c
heren voor de rechtbank, voor een reehtsof bestuurskollege (Ma), 'tKwamraar year
de heren édn en ander kreeg een onfortuinlijk slot (Sz), zo ook Ft is nict good
year c/c heren koinmen het is mislukt (Np),
D'r bin heren en d'r bin knechten
schertsend gezegd omdat de één de leiding
heeft en de andere het eigenlijke maar
minder aangename work moet doen (Op),
(tekst van een kinderspelletje:) Wigaon Fs
heren bossien veurbi) as d'r mar gien
spoeken zijn was dit geroepen dan moest
men snel van de ene naar de andere kant

van een stukje terrein lopen, waarbij men
gepakt kon worden door andere kinderen
die daar stonden (Ste, k: Ste) 3. deftig
gekiede mannelijke persoon van aanzien;
ook als aanduiding van een besehaafd
overkomende of een net gekiede man i.t.t.
een beer 't Zal wel een beer wezen, want
een beer komt nooit op die gedaacbte, die
wet met wat bij Ft yak heart (s: oost.), Hi5
staot d'r as ccii beer op hij is gekleed zoals
het een heer betaamt (Pe-Dbl), Wat is hij
netties verkleed, et is ccii ecbte beer (Wol),
Th7 is mar ccii bide beer! (Ma), Beide
heron willen zeker wel even in buus
kommen?(Nbk), Himeent datbi beer is,
mar hij is nag minder as niks (Sz), Hi)
wifgraag de mooie beer authangen hij wit
graag steeds een deftige man van aanzien
spelen (Sz), Hi7 hangt ok c/c grate beer uut
(Db), Die is ok aorig 't heertien wodden,
mit die hoed op (Dfo), zo ook Th3 is Ft
heertje! hij ziet er nu als een meneer nit,
hij zit wel goed on kan zich als een meneer
besehouwen (Np), Dan bin ik Ft beertien
dat zit het wel geed met mij (b), De strik
met veurweg, beer blieven! (Dho) 4.
beleefde en voorkomende man Th3i is wel
een hoer, mar in zien gedrag een beer
(Op), 0111 je altied as beer to gedregen
vaali niet mit! (Mun), Pattie meensken bin
beer van binnen aut (Mun), Ft Is een ecbte
beer (Pe-Dbl), Bij is een beer in zien
menieren (Db), een beer in Ft verkeer 5.
(verouderd) vrijer, de man met wie men
verkering heeft W He zundagaovend c/c
beer had (Nbk) 6. heer in een kaartspel 7.
mannelijk iemand i.t.t. dame, ook als aanspreektitel Die we. is year de heren
(spor.), Heron, zullen we c/c vergaderung
dan mar beginnen? (Nbk), fleer, wat woj'
drinken gezegd tot een mannelijke klant
door een ober, kastelein (spor), Achte
Rear Geachte fleer (I), An de fleer P. Z
(1), Achtbere HeerEdelachtbare of Geachte
fleer (b), Dat is een mooi beer! merkwaardig iemand, iemand met vreemde streken
(Dho), ...een raer beer id. (Diz, Wol): Ic
bin een raer beer! een dwaze persoon
(Wol) 8. in gevulde beer bep. soort gevulde koek (Nbk) * ICiender is een zegen des
Heron, mar ze holen je c/c noppen van de
k/eren men heeft doordat men kinderen
heeft te weinig geld om in een zekere luxe
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beer - heard
to leven (Ste), Niie heron, nije wetten
(Ow, Spa), Stronge heron rog eren n/ct
lange een strange winter duurt meestal niet
Lang (Nbk), Zo beer, zo knccht (El, Np,

moot d'r doe we] as ma] om hoer gaon
hebbon. Hebben zo doe n/ct as can peer
/aandwaacbters daoleknaid? er hebben zich

toen rare dingen voorgedaan, at heeft zich

Ow, Spa), Hero, here, wat schit oonze me- heel wat afgespeeld (v)
re/Wat p1st oonze ruun toch bruun (Nbk), beerakker (Ow) do; -5; -tien ['h...] I.
ook ... wat schiet oonze more/Vat sob/ct akker op de haar, ni. hooggelegen grond
oonze mvii toch bruun (Nbk, bo: Nw), an (meestal bauwgrond)
wat joist oonze mere/Wat schit oonze bend de; -en; heertien [ht:rt] I. bep.
ruini toch bruun (Nw), (schertsend:) Oonze kachel: haard can cupen beard (verspr.),
Have Hoer, kost an kicer/Et bemelr/ek en We doen even do board an, da c kIcker
dan niet nicer (Op)
nofl/k (Wol), can cupen heard (verspr.),
beer 11(08, verspr. WS) Ook haer (bet. We zatten gozeffig b/y mokeer om do
2: Np) at [..J........]1. grate schare (Op), waarrno beerd(Ld) 2. piek, positie van de
in 1k kroeg at hole hoer aachter me an de haard, kachel, haardstee (Bu, Diz, Nbk,
hele meute, de hele groep (Op) 2. in verb.: Np, Obk, 01-Ni) Wehobbon dokacbel van
Van d/t p/ak kuj' at h/ole hoer an veer do board baold, want do p/open rnoe'n
overzien de hele omgeving, de grote om- schonemaekt wodden (liz), Do heard b/j
trek die relevant is, van hier heb je een oons is niet zo sh'cht moor (01-NI), Ze
goad uitzicht (OS, verspr. WS, Nbk), zo badden vroeger we] wit zaand over de
ook Jo lain your r huus 't h/ole hoer heard (Bu), As 't baast woddo, dan zotten
oven/en (OS, verspr. WS), ...over k/eken zo vroeger do kachel weer op 'o heard
id. (Dhau, Np, Nbk), etbaor oven/on lain- (Nbk, Obk), Vroeger badden eon h/elebool
nen kans zien het work klaar to krijgen, z'n rnoonskon eon jot/on [patkacheltje] overdo
zaken goad to regelen an af te werken heard, oat Icon dan glund/g rood staon
(Np), Ze bebben ? h/ole hoer on veer (Obk), ...op 'e heard... (Np) 3. ruimte waar

rn/tn eurnon al bun spullen, al bun bezittingen (Np), zo ook Ze he/then do rneensken
rn/t hour h/ole hoer on veer op 'e straote at

(Obk), (vooral van mensen in bun beste
kieding) in the beer on veer (Dhau),
(gezegd wanneer men niemand in de buurt
heeft, de beschikking heeft over het eigen
huis an erf zonder met de andere bewoners
rekening te hoeven houden:) at hoer a]Honig bobben (Nbk, b), Om huus on beer
is 't eon grote bn)jvot om het huis en de
naaste omgeving is het erg modderig (Ow),
zo oak Ac! mac al/es om huus on beer bek/e/cen (Ow)
beer III (OS, Dho). Oak haer (Dfo, Np,

p, b, spot. west, van Nw on Np) de; heron [ht:or/he:or] 1. hoagliggend stuk land
(vroeger vaak bouwland do Trond/ger hoer
(Ld), Vrocger was do beer b/); oons bouw,
mar now is 't allernao/ gruunlaand (El)
beer IV (OS, Np, 01-NI) Oak haer (Np)
bw. I. vandaan, van een bep. pick, uit een
bep. piaats of regio (El) Waorkorn /0 beer
waar kom je vandaan (EL) 2. in 't Gaot d'r
om hoer het is eon drukte, geruzie van je
weiste, or is veel kabaal en geweid: 't Giot
d'r op dat frost aorig om hoer (Dfo), Et

door vuur wordt verwarmd of gestookt, bij
uitbreiding en in het bijzander: de woonkamer of het huis We kregen die dag weer
moonsken over do hoard op bezoek, nI. in

de woonruimte, op de eigen vioer (Np,

Nbk), ... yolk over de heard ( Dfo, El, Obk),
zo ook (b/y /one) over do heard kommon
(Nbk, Np), Ze wol daor n/ct zo lange over
do heard wozenbij die mensen zijn (j), Ze
bin eon boel My rnokaer over do heard
(Np), 7 zit alt/ed b/ji can oar op heard
(bi), Jim rnoo'n die rornrnel niet over do
heard liggen laoten (Op), Die k/endcr
rnougen aovens n/at zo lange b/j do heard

in de woonkamer (bo: flu, Nw, Op; Np),
Th1 zit can bult on 'o heard hij zit veel
thuis (Nbk), We kr/egon yolk, dan willen
we do jongen niet do hole aovend op 'a
heard bobben (Dho), We hebbon do
rnanludon op 'o heard de mannen zijn bin-

non, in hot woongedeelte, bijv. doordat het
buiten regent (Nbk), b/y do hoard b//even

thuisbiijven, niet weggaan, niet uitgaan,
huus on board verlaotcn iedereen en alles
achteriatend vertrekken (Sz, Ow), van huus
an heard verdrovon (Spa) * Elken board is
goold woord
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heerdbaank - heerhaemer
heerdbaank z. hccrdbaankien
heerdbaanke z. bccrdbaanlcjcn
heerdbaankien (verspr.) Ook heerdlian-

kien (WH, elders spor.), heerdbaanke
(Bdie, Op), heerdbaank (Db, Dfo, El, Op),
haardbankien (Sz) - haardbankje
heerdbankien z. heerdbaankicn
hccrdbesscm (verspr. OS, Bdie, Dho, Diz,
Wol) ['h...] - haardbezem
heerder (vo) de; -s ['ht:ordr] 1. lemand
die een zeis haart
heerderig (bo: Nw) bn.; -er, -st
['hi:ordrax, ...dorn] 1. een seherpe smaak
hebbend 'tic con betien beerdcri(bo: Nw)
hcerdgerei (verspr.) or ['huortxarei] 1.
benodigdheden bij een haard, kachel,
kacheigereedsehap
heerdhaele z. hccrdhaol
heerdhaol (verspr. OS, Bu, Dho) Ook
heerdhaele (01-NI) et; -en ['h... J 1.
heugel, haal, nI. boven het vuur, boven de
haard
heerdhekkien (OS, Bdie, Bu, Dho, Diz,
Mon, Wol) - haardhekje: voor een open
haard of kachel
hecrdkachel (verspr. OS, Bdie, Bu, Dho,
Diz, 01-NI) Ook haardkachel (spor.) haardkachel
heerdketten (Bdie, Dfo, Ma) Ook keen!ketting (verspr. OS, Bu, Diz, 01-Ni, Op.
Sz) de, et; -s ['h...] 1. haardketting
hcerdketting z. hccrdketten
heerdknoppe (spor. west, van Wol, elders
aig.) de; -n [h...] 1. elk van de meestal
twee ijzeren knoppen aan de wand - met
tegeltjes - achter de kachel, waartussen
een draad was gespannen, o.m. om luiers
aan te drogen Dcpisdockcn hongon an con
draodcn Iicndc tusscn
(Ow)

c/c bccrdlcn app en

heerdkolk (Obk, bi) de; -en; -ien
['h...kolk, ...bk] 1. askuil onder de
haardstee
heerdkrekel (verspr. OS, Bdie) de; -5;
-tien ['h...] 1. hetzelfde als iemcrticn, z.
aldaar
heerdplaete (verspr.) - haardplaat, nI.
staand, achter het haardvuur of de kachel,
ook de plaat onder haard of kachel Dc
figgendo bccrdplactc daor braandc et vuur
in, c/c sEa onde hccrdplactc stan daor
aacbtcr (Np)
heerdstee

(verspr.) de, et; ...stenen;

...stegien ['h...] 1. haardstee, plaats van de
kachel, haard, met name tegen de (voorste)
muur, open haard, bij uitbreiding: het
eigen huis D'r zat roet in

It

bccrdstcc

(Nbk), In patS oolde baton zittcn flog
mooic togeltics in de hccrdstcc (Obk), D5ston con reus van ccii kachel oxide,- c/c
bccrdstcc to branexi Ci), It Hccrdstcc was
vrocgcr we] van 11cm, waor et vuur in
braandc (Dfo), Vrocgcr stonnen d'r turftao/wi's op 'c bccrdstcc (Dfo), We gaon
weer naor oonzc bccrdstce toe, mcenskcn
(Nt), do ooide bccrdstcc het ouderlijk huis

(Ste)
heerdsteebod z. schosticnmaantcfl,od
heerdstel (Diz) ['h...] - haardstel
heerdstjentjen (k: Ste) et; ...stienties ['h...]
1. één der tegelsteentjes tegen de moor
achter het vuur van de haard (met blauwe
of roodachtige tekeningen van vlinders,
paarden, bloemen, koeien enz.) Et stangiczcr staot tegen c/c bccrdsticntios an (k:
Ste)
heerdtegel (Obk) ['h...] - haardtegel
heerdvodde (verspr. OS, Bdie, Dho, Diz,
Mun, 01-NI, Op) Ook heerdvorre (Dfo)
de; -n; -gien [h...fodo/...foraJ 1. lap vooral gebruikt om de haardketting e.d. mee
schoon te maken
heerdvorre z. hccrdvodde
heerdvuur - haardvuur, eerder in het
bijzonder: het vuur boven de bcerdkoik(k:
Ste)
heerdzaand (spor. west. van Bdie, Op,
elders verspr.) et ['h...] 1. zeer wit zand
gebruikt om ouderwetse betegelde vloeren
mee in to dweilen, met name in de woonkamer (zo werden or figuren gevormd)
heergerci (OS, Bu, Dho, Dmi, Nw, Np)
Ook haergerei (ZW, Dho, WS: noord.
van de Lende, niet WH), kaargerei (WH)
et ['h...] 1. bep. gereedschap voor het haren van een zeis: haarhamer met bijbehorend klein aambeeld: haarspit
heergoed (Nbk) Ook haargoed (WH) et
['h...] 1. haarspit en haarhamer, vaak
samen opgehangen Waor is 't heergood?
(Nbk)
heerhaemer (OS, Bu, Dho, Dmi, Np, Nw,
Op) Ook haerhaemer (ZW, WS: noord.
van de Lende, niet WH), haarhamer
(WH) de; -s; -tien [h...] 1. haarhamer Dc
hacrhacmer daor siaoj'
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c/c zonde nilE wit,

heerken - hefschroefvliegtuug

orn 'in dunne to macken an de raand (Ste)

eon groat Jaand (I)

heerken z. berink
heerkies z. berink
heerlaene (El, Nbk) de; -n f'h...] 1. laan

heerser (1) ['ht:arsr] - heerser
heerspit (OS, Bu, Dho, Dmi, Nw, Np) Ook
hoerspit (ZW, Dho, WS: noord. van de

langs de haar (met name in Tronde), di.
een hooggelegen stuk land, vaak bouwland
heerlik In., bw.; -er, -st E'ht:orlak} 1. erg
lekker ? Eton smaekte Jiecriik (Nbk)
heerliklijed Voor -held z. -hied de;
...heden ['hrorlokhit] 1. jets dat bijzonder

Londe, niet WH), haarspit (WH) et; -tan;
-tien ['hi.:oçsptt/'hs:.../'ha:... J 1. haarspit
een podde op ten heerspit een wanstaltig
vrouwspersoon met enig Ia!', eigenaardig
geklede vrouw die juist mooi wil zijn
(Nbk), ook: een kleina man of vrouw (Np),

lekker is 'tKiendkon baost n/ct van al die
beerlikheden aiblieven (Nbk) 2. heer-

1k watt him es even op It baerspit nernen

berispen (Np), Ze hebben b/rn even op 't
lijkheid in godsdienstige zin (1) 3. gebied, heerspit had ze hebben hem funk de
bestuursinstelling van een hear (s) Do waarheid gezegd (Nbk), (bij wijze van
Kuundcr bet ok ten beer//kb/cd west (a)
spreken:) Hi)' was zo an It mijen [nI. zo
heeroom (spor. WS) ['h...} - heeroom: druk] datbimi)'de de kop van 'tbaerspit
oom die priester is
(Np), Die had de zende zo schaip n,aekt,
heerpad (OS, Bu, Dho, Dm1, Nw, Np) dat hi)' mi)'de de kop van 't heerspit (Nbk),
Ook haerpad (ZW, Dho, WS: noord. van op 'e stool zitten as eon k/flor op 't
de Lende, niet WH), Iiaarpad (WH) et heerspit (Bu), ...as eon podde... (Bu)
['hi:orpatl'hc:r....ha:r... ] 1. hat randja van heertje z. beer
hat blad van de zeis waarlangs men haart, heerzwad z. geerzwad
soms alleen gezegd van een to brede rand hees z. bits
die men verkrijgt door met korrekt to heesachtig z. biesachti
slaan bij hat haren (Ste) Aj' to breed uut- heester (spor.) ['hi:stç] - heestar (houtige,
slaon Jcriej'd'r een bacipad vow", dat watt lage plant) booster(s) zetten (Ste), ...inn/ct.! (Ste), Acbteretscbarpe van dezende plaanton (Ste)
Joopt bet baerpad (Wol), Ze siaon op et heewip (OS, Bu, Dho, Np, 01-NI, Sz) Ook
raantien van de zende, dan wodt or haarpad hegewip (Mun, Nt, 01-Ni, Spa) hegewup
een bet/en breder (Sz)
(Nt), hedewip (Ow), heewippe (Diz, Op),
heersehop Voor -schap z. -schop et (bet. hiewip (Nbk), weewip (Bdie, Pe-DbI) de;
1, 2), ook de (bet. 2, 3); -pen; -plan -pen; -plan ['ht:wp/'hl:ga... / ...wAp/...
[h --- skop, ...skap] I. een vreemde meneer, I... wipaPhi. ... ..w.. ... ] 1. wipwap * Heewin,
een vreemd heerschap En waor moot do Jan toolterschijo begin van eon voor het
reize bonne, vreug et heerscbop aacbter 't overige vergaten liedje dat bij her wipwapstuur (b), Wat heerschop komt daor tocb pen ward gazongen (Nbk)
an! (Nbk), Wat 'n vremd beerscbop!, zo heewippe z. heowio
ook eon wonder heerschop (Np) 2. ver- heewippen z, h/c wiopen
huurder, Iandheer Jaw heit was oonze hefhoom (Diz, Nw) - bep. werktuig: hefbeerscbop (Nbk), Gauw de rommel op- boom
redden, 't beers chop komt d'r an (Ow), Doe hemrogge (spor.) - hefbrug in garages
hi)' nag buurboer was, hadde hi)' een got/c heffen zw. ww.; ovarg.; hefte, het heft
beers chop (Op), Mit oolde me/c gongen de ['h€fip] 1. opbeuren, optillen (Op) Hikan
bourboeren naor et becrscbop mit de hurt eon zak rnael boven 'thea/il heffen (Op) 2.
(Obk) 3. de rechten van het bezit (Dho) innen of opieggen van belasting e.d.
Die her daor de bee schop over (Dho) * belasting heffen, voorts rente heffen
Zunig an, 't becrschap moot ok nog wat heWing de; -s, - en; heffinkien ['hcfuj,
bebben laten we zuinig zijn, we rnoeten
öq] 1. heffing: inzake belasting, boete
immers de huur nog betalen (Ow)
e.d.
heerschoppi'je (Nbk) [...'ptjo] - hear- heffingspercentage (1) - haffingspercenschappij: machthebberschap
tage
heersen (spor.) ['ht:rsi7] - heersen: de hefschroefvliegtuug (I) - hefschroefheerschappij voeren over Hi)' beerste over vliegtuig
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heft - heidedracht
heft (verspr.) Ook hecht (verspr. OS,
Dho, Dmi, Np, Nbk, Nt, Op, Wol) et
[heft/hcxt] 1. heft, handvatsel, vooral van
een mes D'r zit gien good hecht meer an
dat mes (Op), 't Hecht is van 't hakmes of
(El), 't Hecht van de ketel is stokken (Db),
t heft in de hanen hobben de Ieiding
hebben, aan te touwtjes trekken: Hij het It
hecht aorig in de hanen (Nt), zo ook Fl

heide mit op, mit Tiras, et hontien (b),
paorse heide door de bloei van vooral

struikheide paarsgekleurd heideveld, zo
paors as do heide ( Obk) 2. heidegrond zo
schraol as heide (Bdie, Dfo, Dhau, El, Ma,
Ow): Et laand was zo schraol as heide
(Ma), ook Die grond is zo aarm as heide
(01-NI) 3. heidekruid witte heide bep.
soort witbloeiende heide (tuinplant), D'r

moon zels et hecht in de hanen holen

weren wel es goonend die heide mijden

(Dhau) en Die nemt et hecht in de hanen
(Ma, Dmi)
heftig (Nbk, Np, b, ba) bn., bw.; -er, -st
['heftax] 1. boos Thy wodde aorig beftig!
(Nbk) 2. (bw.) hevig, krachtig (Nbk, ba)

(Nbk), As we weer es dour de lange heide

Hij gong nogal heftig tekeer op die vergadering (Nbk), Mj gong d'r heftig tegenin (ba)

heftruck - heftruck
hefvermogen (I) - hefvermogen
heg z. hede
hege z. hede
hegedoorn z. haegedoom
hegedoornhege z.haegedoombcde
hegedoornweke z. haegedoornweke
hegeknipper z. hedeknipper
hegeschere z. hedeschere
hegwinde (01-NI) ['hex...] - hagewinde
hegewip z. heewip
hegewup z. heewip
hei (Nbk, Nt) tw. [hcj] 1. gezegd om de
aandacht to trekken Hai, luuster es! Aj'

baenseld hadden (...) (b), kotte heide

dopheide (Diz), Do bijen vliegen op 'e
heide halen nektar van heidestruiken (bs:
Dfo, Op, Ow), ook Ze gaon op 'e heide id.
(bs: Obk), zo taoi as heide ( Np) " co e
heide za k jo donderen/Op 'e heide donder
ik jow schertsend gezegd wanneer men op
de heide liep (Nbk), Mit vliet on mood
wodt heide good/Mar zonder stront blift It

heidegrond ( Ow)
heide-anmaeken (vo) onbep. w. ['hsjd(a)
am...] 1. ontginnen van heidegrond
heideachtig (Nbk) - heideachtig: op heide
gelijkend
heidebeie (verspr. OS, Bu, Nt, Op) Ook
heidebes(se) (spar.), zaandbeie (Ow) de;
-n; -gien ['h...] 1. bes van de kraaiheide
heidebeieheide (Ld) - kraaiheide
heidebes(se) z. heidebeie
heidebessem (Ow) - heibezem
heidebiendertien (n) et; ...ties 1. barmklaor binnen, koj' dan Kier even om to sijsje 2. z. heiderebientien
helpen? ( Nbk), (geroepen tegen koeien) heidebloempien (Db, j) et; ...bloempies
Kom jonges, kom jonges, hei! (Nt)
['h...] 1. bloem die op de heide groeit,
heia (spor.) - heia
vooral gezegd van dop- of struikheide Do
heibel de ['hejbl] 1. geruzie Zehadden eon immegies kwammen al in de bedering
protte heibel om niks (Nbk), Heibel komt [werden rustiger], on gongen op de heidein do baste families veur (Nbk) 2. Iawaai bloempies (j)
(Nbk) Wat maeken jim toch eon heibel.! De heidebossel (OS, Bu, Mun, Nt, Sz, Wol)
kleine jonge kan zo toch ja niet slaopen ['h...] - heiboender
(Nbk)
heidebraand - heidebrand
heiblok - heiblok (gebruikt om palen mee heidebuundcr (ZW, Bu, Dho, El, Nbk,
in de grond te slaan)
Np, Wol) Ook heidenbuunder (Dfo, Nbk,
heibok (Spa) - heibok
Np, Ma, Np, Obk, 01-NI, Op, Ow) de; -s;
-held z. -hied
-tien ['h.../hejdn'b...] 1. heiboender: van
heide de; -n; -gien ['hejdo] 1. heideveld heide gemaakt, vaak gebruikt om emmers,
De heide is biy oons aorig inkot (EI), D'r pannen etc. mee schoon te maken, ook om
lag eon hockien heide (Nbk), Al die de wanden van de stal e.d. mee schoon te
heide(n) daor in Drente (...) (b), As de boenen 2. iemand die zich kennelijk zelden
heide bluuit is de zoemer haost veurbi j als wast, iemand die niet schoon is (Wol)
het heideveld (ook: het heidekruid) in bloei heidebuunderbiender z. buundermaeker
staat (Pe- Dbl), Alle daegen gong hi j d'r de heidedracht (bs) de ['h...] 1. het baton
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heidegrond - heidens
door bijon van do heidehoning, ook: po- heideknopien (Nbk) et; ...knopies ['h... 1.
node waanin dat plaatsvindt Etsniedon van bep. plant: blauwo knoop
raaton gobewi naa et zwaannon on tegen heidekoe (OS, Bdie, Dho, Diz, Op; bet. 2:
do hoidedracht an (bs)
Np) de; -non; -glen ['h...] 1. (sehertsend)
heidegrond (Nbk) - heidegrond
goit 2. (schortsend) schaap (Np)
heidehaentien (Obk) et; ...haenties ['It..] heidekop z. bcidebeugte
1. heidehaantjo
heidelaand (Np) et ['h...] 1. heidegrond,
heideheugte (Bu, Nbk) Ook heide/toogie heidoveld Van anmaekt beidelaandkuj' ok
(Np), heidekop (Db) do; -n ['h...} 1. wol eon mooie kaampe macken (Np)
hoogte, hoger gelegen stuk in de hei of heidelaandschop (I) - heidelandsehap
met hei begroeide hoogte
heidelaoge (Ste) do; -n ['h...] I. bovonste
heideheuvel (Obk) do; -5; -tien ['h...] 1. laag op do heide met veen aan do onderheuvel(tje) in do hei
kant, oerder veol afgestoken en als brandheidehipper (Nbk) de; -s; -tien ['hejdo stof gebruikt Do bovorste Jaoge, do beidehipt] I. hoidehupper, gewone tapuit
laoge, woddo ofsteukon, on die koj' bruken
heidehoogte z. heideheugte
your stokeric (Ste), As do heidolaogc d'r
heidehunnig z. Jicidehunning
of was, koj' beginnen mit turfstikken (Ste)
heidehunning (Obk, bs: Dfo, Op) Ook heideml'jer (verspr. OS, spor. WS) do; -s
heidehunnig (Obk, bs: Dfo, Ow) ['h...] - ['h...] 1. iomand die heide maait
heidehoning
heiden T do; -s ['hejdi] 1. niet-christen,
heidehutter (Dho, Dmi, Np, Op, b: In) ongodsdienstige persoon of (veelal schertOok heidewipper (Bdio), veidhutter (Bu) send gezogd) onkerkolijk iemand Aj' niot
de; -s; -tien ['h.../.....felt...] 1. bewoner van deupt binnen, bi5' eon beiden, wodde d'r
eon hut op do heide Dat is nag yolk, 't bin wel zegd (Nbk), 1k bin lid van et Humaecbte hoidebuttors (Dho), Dat bin aonc nistisch Verbond, ik bin een grote heiden
beidehutters! rare, eigenaardige menson (Nt), Grotere heiden hof' nag nooit Zion
(Dmi, Np)
(Wol), Die met van de kairko bolen wo'n
heidekaamp (Ow) Ook hiddekaamp we] es heidens nuumd (Dfo), Die Joan
(Nbk) do ['h.....hda...] 1. (soms als ne- vluken as eon heiden op zeer grove wijze
gatiof ervanen) bep. buurt in Oostorwao/de (Obk), tokeergaon as eon heiden (Ld) 2.
eerdor kennelijk door heide gokenmerkt; onvonsehillige, nuwo, onbeschaafdeponsoon
ook: do groep mensen die er woonde; do Dat bin grate beidens! (verspr., Nbk), Aj'm
vorm hiddekaamp ontstond n.a.v. do naam houron praoten is I een grate heiden
van één den eerste bewoners Is icne van (Pe-Dbl), 0th, ik gelavo dat hij d'r zo
de hiddekaamp (Nbk), .. .uut do hidde- mar wat op las boll, eon ocbte hoiden,
kaamp (Nbk)
mooj' mar daonken (Mun), Die jango is
heidekaampe (Nbk, Ste) do; -n; ...kaam- web zoo 'ii hoiden, hij gif am God nocb
pien ['h...] 1. stuk grasland in of bij do hei gebod ( Sz), Th3i lee/I as eon heiden (Dhau),
gelogen of daaruit ontgonnen
As do jangon van
vootbalbon kommon,
heidekaampster z. hiddokaamper
bin ze sams zo smong as eon heiden (Obk)
heidekasse (Ld) do; -n; ...kassien heiden II (verspr.) bn.; attr. 1. van heide Ic
['h...kao] 1. veenbos
bebben hoiden buundors on hoiden bossems
heidekeuninkien (Bdie, Db, Obk) et; (Nbk), heiden bassols (Diz)
...kouninkios [...'k...] 1. bep. vogel, hotz. heidenbuunder z. boidcbuunder
als heiderebientien (Obk) 2. bep. vogel: heidens In., bw.; -en ['hejdns] 1. inzake do
goudhaantje (Bdie) 3. tapuit (Db) 4. hoidenen, van do heidonen boidenso
1 eouwerik (s)
gebrukon (Nbk), eon heidens volkion (Np)
heidekikker (Nbk) do; -5; -tien ['h...] 1. 2. met vorschrikkelijk veol nuzie, herrio
bruine kikker
beidons angaan enorm tokeengaan, vool
heideklokkien (Nbk, Obk) et; ...klokkies nuziën en/of kabaal maken (Dfo), Die
['h..] 1. klokjesgentiaan
kionder hadden eon heidens kebaol mit
heidekneuter (spon.) - heidekneuter: mokoor (Ow, Dfo), eon heidens lewaai Et
pummel
gaot d'r boidens omme wog (Nbk, Np, Spa,
t

't

It
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heideontginning - hell
Wol) 3. zeer moeilijk, zwaar (Nbk, Ow,
Spa) eon heidens kerwci (Spa), con heidens
war/c (Nbk)
heideontginning (verspr.) - heideontginning
heideopper (Dho) de; -s; -tien ['h...] 1.
stapel plaggen op elkaar
heidepad (Nbk, 1) et; ...paeden; ...pattien
['h...] 1. paadje over de hei
heidepiek (Db, Nbk, Wol) de; -en; ...ien
['hcithpik] 1. scheldnaam voor een
vrouwspersoon die op de hei woont en een
achtergebleven indruk maakt Zoe'n beidepie/c is uut do heide op/common en bet ni/cs

/ccrd(Wol)
heidepieper (Bdie, Db, Dfo, El, Nt, Ste)
de; -s; -tien ['h...pi:pç] 1. bep. soort
kleine, bruine sprinkhaan op de hei, waarschijnlijk: heidesabelsprinkhaan 2. erg
mager, armetierig kind (Ste)
heideplaante (verspr.) - heideplant
heideplagge - heideplag Op c//ce körf
wodde con omkcerdc heideplagge lcgd
year et inregenen 09, Do gn.zszode was
langwaipig, do heideplagge was rond(Np)

beidescbaopon (Nbk)
heidespitte (Db) de; -n; ...spittien ['h...] 1.
heideplag
heidespitten (Nbk, vo) onbep. w. ['h...] 1.
heidegrond spitten, met name bij het ontginnen
heidestommel (Nbk, Nw, bI) de; -s; -tien
['h...stomfl 1. stomp van een heidestniik,
een al lang uitgebloeide heidestengel He!destomm c/s wodden vrocger verza cm old

nl. voor het paasvuur (19w)
heidestreek - heidestreek
heidestruke z. beidepo/le
heidetakkien z. heidetoekien
heideticke (Db, Spa) de; -II; .tiekien
['hejdetikaj 1. hetz. als boo/ttieke, z. aldaar
heidetoekien (Nbk) Ook heidetakkien
(Nbk) - heidetakje
heidetuun (Nbk, Spa) - heidetuin
heideveentien (Nbk) - heideven, uitgeveend stuk in de hei
heideveld - heideveld A'k dan zo an 't
zwarvcn was in 't grote heideveld, zag ik
in do veerte P. al an 't wark 09, Diepe in et
Sob uregester heideveld woonde P. de

heidepoele (Nbk) - heidepoel
p/aggestikker )
heidepolle Ook heidestruke (Op) de; -n; heidevoegel (Obk) de; -s ['h...] 1. op de
-gien ['h..] 1. pol heide 2. boerderij met heide voorkomende grotere vogel, met
slecht land (op zandgrond) (Np)
name gezegd van wulp en korhoen
heideraand (spot.) de; ...ranen; ...raantien heidewipper (b: In) de; -s; -tien ['h...] 1.
['h...] 1. rand, kant van de hei 2. smalle veldleeuwerik (b: In) 2. z. beidebuttor
strook heideveld
heidezodde (Obk) de; -n; -gien ['h ...J 1.
heiderebienegien z. heiderebiontien
plag van bentgras e.d. nit een petgat geheiderebientien (verspr. OS, Bu, Nw, Ste, haald
b: In) Ook heiderobientien (Ow), heide- heidezode (Db, El, Ld, Op, Ow) de; -n;
biendertien (Bdie), heiderebiender (El), -glen ['h...] 1. heideplag
rebientien (Ste), heiderebienegien (Obk) heidinne (Bu, Dfo, El, Ld, Op, Ow) de;
et;...bienderties['hcjdorobintin/ --- ro:../...bin - n; -gien [hcj'dtno] 1. vrouwelijke heiden
dtin/...rabindr/ro'bin... / ... noxin] 1. bep. (Op, Ow) 2. (vooral verz.) bep. plant,
vooral op de hei voorkomende vogel: kneu vooral op de hei: gewoon haarmos,
't Heiderebientien was eon klein voegeltien missehien ook ruig haarmos of sterremos
en had eon mission boven in do riegheide; (Bu, Dfo, El, Ld)
vrocgcr hal/en do moons/con ze we] es in hcien zw. ww.; overg., onoverg.; heide, het
eon kooigicn, in placs van eon ken aric heid ['hsji3:, 'h€jdifl 1. heien (van palen)
(Bu), Et heiderebientien legt Zion cigies in Zehebben die niie buzen toch okheid van
eon grote bcidepo//e (Obk) 2. veld- heiwerk voorzien (Nbk)
leeuwerik (b: In)
heier ['hcjr] - heier
heiderille (verspr. OS, Nt) de; -n; -gien heiig (verspr.) In.; -er, -st ['hejx] 1. heiig
['h...] 1. hoogte, hoger gelegen stuk in de 2. mistig (Bu) As et duuien gaot, wodt et
hei of met hei begroeid
soms heiig om do bos (Bu)
heiderobientien z. heidorebientien
heil I et [hejI] 1. voorspoed veu/ boil en
heideschaop et; -en; -ien ['h...] 1. heide- zegcn nieuwjaarswens: Veal hell en zegen
sehaap Drenten [nl. Drentse schapen] bin in et niejaor (Nbk, 01-NI, Op), ...cn mar
-333-

hell - heiligen

zien wat your rainpen d'r over Jo kommen
(Nt), ft Gaol d'r hell om zeil om wog or is
veel drukte, rumoer (OS, verspr. WS), ook
gezegd van stormachtig weer (Ow), ook 't
Gaol d'r heil on zeil om weg id. (Nbk,
01-NI) 2. voordeel argens glen hell in zien
(verspr.), ...met yule hell in zien Nbk),
Daor bet hij niet vu/c hail bij wunnen
(Np), Hij her es bokoken wat d'r an dat
buus gebeuren mos, on MY zicbt d'r wel
bell in denkt wel dat her Iukt, dat hot
doenlijk is (Obk) 3. toevlucht Waormoo'n
die aarmo kionder now bout bell zulcen!
(Nbk), Hij moat bier mar nict moer
kommen, laot him zien bell mar argens
asaders nikon (Nbk) 4. in ft Lager dos
Hells * Voul bell on zegen in ft nijJaor
/Wy' niot govon dan laot ft mar/Dan
woens ikje zeker en gowis/Eon bochol op
je verdommonis gezegd als men de buurt
langs ging om anderen als eerste eon
gelukkig nieuwjaar toe to wensen (d.i. et
ni'jJaor ofwinnon,) (Ma)
heil II (be: Bu), in: ft Braando bell op hot
stond in lichterlaaie
heila (Nbk) tw. ['hcjla] 1. heila, hola
heilgimmestiek (Nbk) - heilgymnastiek
heilig In., bw.; -or, -st ['hcjIx] 1. heilig:
gezegd van God, Christus; ook anderszins
in godsdienstige zin do Heilige God,
Heilige Heir (1), ... Vader (1), do Heilige
Goost, de Heilige SabrE?, do Heilige JCarko
(1), ft Heilig Aovendmaol, Vour ft starven
kwam pestoor pako van do Heilige
Sakrementen bodien en (Db), ft Heilige
Laand (I), 'I Heilige Graf (1), de Heilige
Stool (1), de Heilige Stad, do Heilige Oorlog, It Heilige Roomso Rick (1), Zeuven is
et beilige gotal (Nbk), Hier bij omme haj'
heilige bossen (Nbk), do boihgo apostols
(spor.), iene boiljg vorklaoron (spot.), Zo
priozon die man zo, oat hij is now albaost
heilig verk/aord (Op), Daor is hij heilig
your weg kommen op zeer fortuinlijke
wijze (Ow), eon heilig busion ommoschoppen eon gevestigde opvatting of gowoonte bestrij don (Ma, 01-Ni), boilig wezen bijheilig (zijn) bij, zeer gunstig afsteken in vergelijking met: Et laand levort
niot zovule op, mar ot is nog heilig bij
vourigJaor(Nbk), Die is nog beifig bij die
aandor (Spa), Wiy bin bier niot beflig we
doen ook wel eons iots dat niet geed is, dat

niet door de beugel kan, ook op ons is kritiek mogelijk (Nbk), Aj' dat lappen bij'
nognietheih, mien jongedan staatjenog
heel wat to wachten (in ongunstige zin)
(Wol) 2. vroom Zo hoovon bout niet zo
heilig your to doen (Db), Hif doet n altied
mar bollig your biy cen andor, mar tbuus is
T eon boidan (Sz), een bcihj boontien
(Dhau, Dho, Diz, El, Np, Op): Da's ok
glen heilig boontien hot is bep. goon
lieverd] e, hij haalt nog wel eens wat nit
(Dho) 3. met veel eerbied te behandelen,
zeer serious (to nemen) lone waor aj'gion
kwaod van beuren kunnen, is bi5 jow bellig (Wol), or as eon beiheplicbt boschouwon, eon heilig ontzag your iene bobben
(Nbk), Eon sander Zion good mootJo heilig
wezen: daar mag je niet aankomen,je moot
er voorzichtig moe zijn e.d. (Db), Die
grond bij oons ooldc buus is oons nog
heilig is ons nog zeer dierbaar, niemand
mag er iets aan verandoren (Bdie, Bu), 1k
goof Jo do heilige vorzokoring (Np), 1k
bezworo Joe heilig goof je do voile
waarheid (Bdie), Daorbo'k eon beilig ontzag your (Spa), 'Ic Had n heilig beloofd
dat ik nog es kommen zol, mar 1k bin d'r
nog niot west (El), t Hob me now heilig
vournoumen om dat to doen (Dho), Jo kin
d'rhoilig van op an (Bu), Datzalmiybeilig wozon dat kan me allemaal niets
schelen (Obk) 4. (bw.) in hoge mate 1k bin
d'r heilig van overtuugd dat die praotios
met waor binnon (Bu, Obk), Daor bin Bc
hoilig your (Dfo), 'k Zal m boilig wat op
zien dondor govon (Nt) 5. in Ze wonen
daorboihk en veilig zonder eon enkol probloom, bijv. droog en ook overigens good
(s)
heiligdom (Ld, Nbk) et; -men ['h ... dom] 1.
kleinood, voorworp, stuk grond etc. waar
iemand erg aan hecht (Ld, Nbk) Jo moo'n
niot an zien heibgdom kommoir want dan
zwaait or wat, bijv.: eon stukje natuur dat
iemand als hot zijne beschouwt en waar hij
graag vertoeft (Ld, Nbk)
heilige do; -n ['h€jlgo] 1. heilige in godsdienstige zin in do gomionschop van do
boiligon (b) 2. in 't Is lang glen heilige hij
doot nog wel eons iets dat niet door do
beugel kan (Nbk), zo ook ftls okgien beiEgo, hour! (Nbk)
heiligen (Nbk) [...g:] - heiligen, in ft
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heiligenbeeld - heisen
Doe] heiligt de middelen (Nbk), Jow
naeme wodtbeiligd(s)

heiligenbeeld (spar.) - heiligenbeeld
heiligendag (spar.) - heiligendag: bep. katholieke feestdag
heiligenkelender (spor.) - heiligenkalender
heiligenverering (1) - hoiligenverering
heilighied (spor., b) Voor -heid z. -hied
do; ...heden ['h.J] 1. hot heilig zijn, de
heilige zaken Wil oons leven, God, bestraolen mit Jow Geest, van boiljgbied en
zuverbied (b)

heiligvcrklaoring (1) - heiligverklaring
heilloos (spar.) bn.; ...lozer ['hsjio:s] 1.
zonder gunstig gevoig, siochts ramspood
opleverend We bin op disse meniere op
eon heilloze weg (Nbk)

heilsoldaot (spar.) - heilsoldaat
heimelik ) bw. [h:jmo1ok] 1. stiekem,
zodanig dat hot niet opvait MY was

kunnen, moej' vacke beinen (Db), Die vent
moej' altied mar beinen, woes mar veurzicbti waJ' tegen him zeggen (Wol), Pattie
meensken moeJ'altied 00 zo beinen, aJ' d'r
mit waarken moeten (Obk) 2. vangen (1,),

verder in het bijzondor in do oerste regel
van eon iiedjo bij hot kaatsebailon: * Ketsjebal ik hein jow al (tokst voor hot
avenge in hot Ned. (Dfo))
heipaol - heipaai
heiploeg (1) - hoipioeg
heis do; -on; -ion [hcjs] 1. flinke mop,
stevigo klap 1k bob 'in eon beste heis
vorkocht eon flinko mop gogeven (Bu, Op),
Aj' niet opholen mit dat gedonder, kricj'
een beste beis omje oren (Db), Hi)' kreeg
daor een heis, hi)' had in ion keergenoeg
(El), iene eon heis (an do kop) geven (Ma,
Spa), ... your do kop geven (Wol), We
hebben eon heis an do kont had we hebben

heinderballe (Nt, 01-NI, Op. Sz) do; -n;
-glen {'hjndbalo} 1. bal waarmee kinderen kaatsebal spelen
heinderballen (Nt, 01-Ni, Op. Sz) zw.
ww.; onoverg.; heinderbaide, hot hemderbaid {'hjndçba1i] 1. kaatsebalien
Heine (Nbk) Oak Hem (Nbk) de ['hjno]
1. voornaam van mannen: Hein 2. in
macgore Hein do dood (Nbk)
heinen zw. ww.; ovorg.; heinde, het heind
['hji:] 1. opvangen (fig.), met takt togemoet trodon, vooral m.b.t. iomand met
eon moeilijk humeur of karakter Meensken

verloren, met name in do sport (Wol) 2.
eon taaio kius, eon zwaar karwei (met
name van het omhoog halen van iets), eon
niot goringo onderneming (Nbk, Np, Op)
Dat was eon bole heis (Op)
heisa I do ['hejsa] I. horrie, heisa War 'ii
beisa wat eon groat karwoi, wat zat or veel
work on drukto aan vast (Bdie), Wat eon
heisa maekt die man wat eon iawaai (Bdie)
heisa II (Np) tw., in Etgong van Jo heisa
hot was eon lawaaienige drukte (Np)
heiselik Ook heislik (Nbk, b, p) In., bw.;
-or, -st [hcjsoiok, ...sl ... / ...slak] 1. zeer
mooilijk to voibrongon 't Is eon heiselik
wark (Diz, Dho, Ma), eon heiselike toer
een zeer mooilijk karwoi (Nt) 2. in ergo
mate, in uitormato negatieve zin Ze
maakten eon heiselik kabaal (Spa), zo oak
Dat ging d'r heiselik om wog (Np), Ze
waeren heiselik an It vocbten (Mun), Hi)'
hot or heiselik drok (b: In), War is 't
heiselik koold vandaege (Nt), Die stien
was beisolik zwaor (Op), 't Is daor beiselik
smen (Dhau)
heisen zw. ww.; ovorg., onoverg.; heiste,
hot heist ['hejsi] 1. moppon, klappen
uitdelen Th)' heist d'r op (Nbk), We zullen
disse paolen d'r ok nog even in heisen in
do grand slaan (Op), 1k zal Jo in menaander heisen! (Diz), Ze weren best an It
heisen op elkaar in moppen (Ma) 2. (ruw)
vool bier drinkon (Nt, Op. Wol) Jonge

die morgens min uut 't bedde kommen

knaopen kun d'r in eon bar heel wat in

beimelik wel aorig gek op bout En as
mien beit naor huts toe gaot to melken,
trekkon wij heirnelik do k!eerties wit on
gaon in or diepe waeter om et lekkere
zuuthoolt to kriegen )

heimesiene (1) - heimachino
heimwee (verspr.) ['hjmwi:J - heimwee,
in heirn wee hebbon, .. .kriegerr Do bond
hadde boim woo naor zien baos (Op), argens hem woe van kriegen door jets
hoimwee krijgen (Nbk), Af' lange in buus
zitton mit die snirommel lcuj't heim wee
wel kriegen een zeer stork verlangen naar

do toestand eerdor, of naar de plaats waar
men weer zou willen zijn (Sz)
Hein z. Heine
heinde (verspr.) {'hëjnda}, in van heinde on
veer
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heislik - hekke
beisen (Op), Ze zatten to beisen (Wol)
heislik z. boiselik

aanspreekvorm ['hejta] 1. waarde vriend,
beste jongen: waarschuwend of belerend
tegen een manspersoon die men, indien
nodig, nog wel to pakken zal nemen,

heistelling - heisteliing
heister (Np, Obk, 01-N!) Ook Ileisterkonte (bet. !: Dfo) de; -s; - tien terecht zal zetten 1k zal Jo we] kriegen,
[hejsty.....h...] 1. iemand die voortdurend hello (Dhau), Daenk d'rom, hello! (O!-Ni),
driftig bezig is met Iichame!ijk werk, Nee belle, daor biy'mis mft (El), Mar now
vooral inzake het overhoophaien van het M5' mis, belle (Op), Jo moe'n oppasson,
huis bij de schoonmaak (Dfo, Obk) Dat beito, aanders pakkon ze jow dommiet
vrommes is toob zoc'n hoister, die bet (Wol)
a/tied do boo) op 'e kop staon (Obk) 2. heite II (verspr. OS, Bu, Dho) tw. 1.
karwei dat een zware Iichamelijke in- (veelal éénmaal herhaa!d) tjongejonge, het
spanning vraagt (Np, 01-NI) It Was con is me wat, gezegd bijv. wanneer men een
bole hoister (Np, 01-Ni)
zwaar karwei achter de rug heeft, wanneer
heisteren zw. ww.; onoverg.; heisterde, het men z'n ontsteitenis wil uitdrukken etc.
heisterd ['hsjstp] 1. druk bezig zijn met Heite, heite, dat was me een hoe) kenvei
het opruimen, opnieuw inriehten, schoon- hour (Dho), Hoito, heite, wat hcj't bier
maken, ander lichamelijk werk, overhoop- hioto (Db), Hello, hello, wat was dat arg
ha!en Pattie vrouwluden beginnen a) to (Ld)
hoisteren as do sniyvlokken nog vliogen ni. heitien z. heit
met de grote schoonmaak in het voorjaar hek z hekke
(Obk), Op vridag bin vacke eon boo) hekel de; -5; -tien ['hi:kJ] 1. angel, arend
vrouwluden an ?heisteren ( Wol), 1d is in aan een zeis Do be/ce) daor zit do zende
do schure an It beistoron (Bdie), k Bin flog mft an do boom (Nbk), Do staand van do
met ocht an do scboonmaek, Lt bin eon bekel an do zende komt biel krek (El), Do
klein betien an 't boistoren (Sz) 2. on- he/cc) moot vorzet wodden, want MY staot
gedurig heen en weer Iopen (v), voorai to nauw (Ow, Diz), I/c bob twee bokols an
van kinderen: druk speien, en vaak: daarbij do zonde ni. in doze bet. on in bet. 2 (Nt)
voortdurend ergens op- of afgaan (Dho, 2. in argens eon hokel an bebboir An al
01-N!, Wol) Jonges, boo] es op to heisteron (Wol), L. hadde op eon middag eon
botien ongedurig dour do kaonier heistord

dat gostommol on gepraot he'k mar eon
dokse/se hokol (b), eon bekel an iene
bobben, iene over do bokel haelen (Ma,

(v)
01-Ni)
heisterkont (Diz) de; -en; -ien ['h..] 1. hekeiring (Nbk, Sz) de; -en ['h...] 1. hetz.
hetz. als k/autorkonto, z. a!daar
als zondering, z. aldaar
heisterkonte z. hoister
hekke Ook lick (in verb.: Sz) et, de (bet.
heistersehute (Ste) de; -n; ...schutien 3: Dhau, Diz, Nbk, 01-Ni, Pe-Db!, Spa);
['h...skyto} 1. druk kind dat overal aan zit -n; hekkien ['hek(a)] 1. vast hek ter om(kastjes, ramen etc.)
heining, als afrastering Th3 springt over
heit (OS, Diz, Np, Nw, Mun, Nt; thans hek on ste/c (Sz), Ze hebbon eon hekke
uitsluitend met ongunstige kiank in Wol) tussen hour huus en do schoolo, dan
Ook Izehien (ni. door kinderen: 01-NI, Sz) kommon do Jongon niot op 't hiem (Nbk),
de; -on; - tien [hcjt] 1. vader, pappa 'k (verz.) Ze bobber ho/c/ce om 't an (Wol)
Hebbe wat van mien heit op ? jak had 2. (voorai verk!.) hekje in protestantse kerk
(Wol), Oonze heit moot ok nog mit, biy is in 't hokkien zitten (verspr.), ook acbter It
nog lcrapan k/a or (b), Vertel io heft mar es, hekkicn zitten (Mun), binnen 't be/c/ce
hoe et gaon is (Nbk), Heit bet d'r nog eon zitten (Db) 3. draaibaar hek Do koonen
boste klaamp mosse zitten nI. most (Mun), staon to boulen biy do he/c/ce (Dhau), Th

(verb.) Vanaovend zak ze niot zion
ankommen, hoiton maoten (v), (verb.)
Hoe you/c van mien beiton arbeiders
bcbbcn brood gcnog (..) (b)

heite J (Dhau, El, Nbk, 01-NI, Op, Wol)

her et bekico Jos staon laoten (Np), et
hekke oupendoon ( Nbk), ...dicbtedoen

(Nbk), Et ho/c/ce is van do darn 4.
hek(werk), wagenkrat, als opzetstuk op een
wagen voor veevervoer of voor vervoer
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hekkedam - hekse
van andere groto vrachton, zoals turf of
bop. gowasson (oost. van Wol), ook van
eon kruiwagon (Sz) I'Jmoe'n goeie hekken
op 'e waegen bebben, eers gaon de pinken
d'r zornar over (Db), Die boor bet do
bekken op 'e waegen, hij wE knollen
baelen (Bu), eon heldce om do veewaegen
(Bdio), de beAten op eon varkenwaegen
(Nbk), Om de ronge to verbogen deej' dat
mit eon buize; veur en aacbter deej'hekken
on an do ziedkaan ten kreeg ie extra
plaanken, latten; dat was veural bij et
turfvervoer (Nw), De strontkroje was con
he/c/ce op bouwd urn gnus to krojen your do
koenen ( Sz) 5. bep. driehoekig raamwerk:

-on; ...paoltion ['h...] 1. hokpaal: paal waar
oon hek aan draait of togen sluit Do
jaegers zatten acbter de bekkepa ofen
(Po-Dbl), De bijen bebben et van do
hekkepaolon baefd gozogd wanneer de

bijen toch vrij vool honing hebben gowonnen terwijl or woinig bloemen in do
buurt zijn U) 2. mager iemand (Wol)
hekkepaole z. bekkepao/
hckkeplaanke (Nbk) do; -n; ...plaankien
[h...] 1. plank die doel uitmaakt van een
hek
hekkertien z. hik/ccrticn
hekkeschore (Np) do; -n ['h...} 1. elk van
boide planken, latton die schuin omhoog
k!uistor om do nek van voora! schapen lopon vanuit do zijkant naar hot middon
(Ma, Np, Ow) * Laeste koe de hekke toe van eon hek (op dam, inrit van eon weiwio or her laatst door gaat, moot do dour of land, orf of zandwog), ook schuin lopondo
bet hek sluiton (Nbk), zo ook Leste koe paal, plank of balk tegon een hekpaal
duet et bekke too (Ste), (sehortsond) Boer hekkeschrotc (Db, Ma, Nbk, Np, 01-N!)
war bef een mooi hekke op 'o dam hot one de; -n; ...schrotion ['h] 1. elk der hogezelligo praatjo roopt hot andoro op, en rizontalo plankon van een hek (n!. eon
dat is ook do bedoeling, nI. om gozellig to Jaandhekke) op dam, inrit van een woiland
c.q. van eon erf of zandwog
praton (Nbk)
Iiekkedam Ook hekkedamme (Spa) do; hekkesluter (Ld, Nbk, Op, vo) do; -s;
-men; -mogion [h...] 1. inrit, dam naar bet -tion ['h...] 1. dogene die als laatste komt,
woiland met draaibaar hek (evt. van do ook gozogd van een laatstgeborene 2.
weg naar hot orf) De bekkedam was to handvat aan do draad waarmoo men do
smal your die groto mesionen (Po- Dbl), De toogang tot hot weiland afsluit (Nbk)
koenen staon veur de bekkedamme ( Spa), hekkespringer (Nbk, Np, Sz, Wol) do; -5;
Zorg dat de hekkedam dicbte is [d.i. -tion ['h...] 1. (schortsond) opgeschoton
afgos!oton], want eers gaot et vee d'r out

jongen

(Np) 't Bin van die aoriie

(Obk), eon smerige, rnodderie bekkedam bekkespringcrs (Np) 2. vroomd iomand
(Np), Do melkbussen staon op de (Np) 3. vlug, levendig, druk iomand:
bekkedam (Ma, Wol), ...in de bekkedam vooral van kindoren, ook van dieron (Nbk,
(Ma, Wol), Jonges, daenk d'r omme, de Np, Sz, Wol) een aorige bekkespringer
ko en en moe'n de tweede bekkedam in (Nbk)
(01-N!) * As Cr ien schaop dour de bek- hekkevool (Np) do; ...volon; ...voo!tion
kedam gaot, gaon Cr moor a!s or één [h...] 1. scharniorblad aan Iaandbekke, d.i.
schaap over de dam is, volgon or moor eon groot hek op de inrit van een stuk
(Nt), (schertsond:) Dat is een boermit ver- woi- of bouwland of van eon orf of
staand, die maakt do bekkedammen boven
't/aand(Sz)
hekkedamme z. hekkedam

hekkedraod (Nbk) do; -on ['h..] 1. draad
hoog achter een hek langs gespannon (dat
toogang gooft tot eon woiland; hot botroft
voo!al schrikdraad)
hekkelen (Db, Ste, Sz) zw. ww.; onovorg.;
hokkoldo, hot hokko!d ['hcki] 1. sloton
opsehonen, van waterp!anton ontdoon
hekkelhaoke (n) ['h..] - sloothaak
hekkepaol Ook hekkepaole (Nw, Wol) do;

zandwog Do hekkevooi zit an or bekke on
vaa/t in de stoefhaokc (Np)

hekkieskachel (Bdie, Bu, Nbk, Nw, Ste)
de; -s; -tien ['hekis....] 1. eon bep. type
kache!, rond of viorkant, van giotijzor, met
hokwork ter beschorming
heklatte (1) do; -n; ...lattion ['h...] 1. éón
der latton van eon hek
hekse do; -n; heksien ['hsks] 1. hoks,
vroogor vaak gozogd van eon oudoro vrouw
die do schuld kroeg van ziokto of andor
ongemak Kiendergefoven sums nog we/ in
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hcksebcssem - hel
heksen (Wol), eon hekse in 't haor gezegd
wanneer iemands haar verward on moongedraaid zit (Mun) 2. innige, voortdurend
ruziënd vrouwspersoon, helleveeg, ook eon
kwaoio bokso (verspr.), can ooldc heksc
(verspr.); ook wel positief: pittig, bijdehand meisj e, ook wel van een vrouw con
gooie heksc (Np), Dat Heine ding is nict
zo win, dat is wel zoo 57 klcine heksc (Sz)
hekscbcssem (verspr.) ['h ...J - heksenbezem
hekscdaans (1) {'h...] - heksendans: dans
van heksen
heksefemilie (Db, Dfo, Dhau) do; -s ['h...]
1. familie waarin vrouwen voorkomen
waarvan men aannoemt dat zo aan toverij
doen
heksejacht (spot.) - heksenjacht
hekseketel Ook heksenketel (Bu, Op) do
['h... ...sr? ... ] 1. heksenketel, vooral fig.: rumoerige, Iawaaierige boel 't Ging d'r ow
wog as in eon heksenketel (Op), War gong

hekseperces (1) - heksenproces
heksepoeier (Ma, Nbk) et ['h...] 1. benaming voor spuug, ni. om er jets mae
sehoon to maken, bijv. iemands brilieglazen
heksepruke (Obk) de; -n; ...prukien ['h...l
1. pruik die men opzat wanneer men voor
heks wil spelan; ook gezegd van eon wiide,
verwarda haardos
hekseri'je (verspr.) [...'r..., z. -i'je] - hekserij Dat isja klaore beksone (b)
heksetuer (Nbk, Np, Nt, Obk, Spa, Wol)
do; - en ['h...] 1. zeer moeilijk karwei
heksevet (Nt) et ['h...] 1. nijdig, vinnig
vrouwspersoon
heksevolk (spor.) et [h...] 1. mensen van
de haidevelden die bazems en boenders
maakten, en daarmae ventten (Wol) 2.
familie waarvan men dacht dat de ieden
ervan aan hekserij deden (spor.)
heksewark Ook keksewerk (Spa) et
1. zeer moeilijk work As 't gaoren in de

et d'r ow wag, et was ione grote beksekctol

tieze zit is 't bo]csewar]c om 't d'r wear uut
to kriogcn (Dfo), ook ...is 't eon boksowark... (Nbk) 2. iets dat door een heks is

(Nbk)
hekselceunst (Nbk) de; -en; ...keunsien
['h...] 1. zeer moeilijk karwei 'tls eon hide
heksokeunst om dat to doen (Nbk)
heksekraans z. heksoki-aanzo
heksekraanze (verspr.) Ook Jzeksekraans
(spot.) do; -n; ...kraansien ['h...] 1. do
voren van her hoofdkussen die in een krans
iiggen, volgens her bijgeloof eon token dat
degene die erop sliep, behekst was, vooral
met ean ziekte (verspr-); uit voorzorg tegen
de mogelijk naderende dood word zo'n
kussen wel weggenornen en verbrand (Db)
2. paddestoelen in een cirkel groaiend,
heksankring (01-Nt, Ow)
heksekring (Nbk, Spa) - heksenkring
heksen zw. ww.; onovarg.; hakste, hat
hekst ['hcksi3] 1. heksen, toveren A. Zion
buurvrouw kon beksen, ze gong naor Do
ICniepe ow wat duvo/drek op to baelen, dan
gebourdo d'r niks dat voorkwam nI. onheil
(Nw), As die sokke zo gauw klaor moet,
meuj' we] bekson kunnon (Dfo), Die vrouw
kon we] heksen kunnen, want zo Icreeg
aYes kjaor (Pa- Dbl), 1k kan niet heksen ik

kan niet atlas in eon keer, ik kan niat nog
snalier (verspr.), zo ook Ikkan niet heksen
on blauwvarven ik kan niet alias tegelijk
doen (Nt, 01-NI), ... toegolieke (verspr.)
heksenketel z hekseketel

gedaan
heksewerk z. hoksewark
hektare - hektare
hektogram - hektogram: bep. gewiehtseenheid
hektoliter - haktoliter
hektometer - hektometer: 100 m
hekwaark z. bokwark
hekwark (spot.) Ook /zekwaark (Pe-Dbi)
at [h...J 1. hekwark ter afscheiding, atscharming
hel I Ook helie (Op) de ['hsl()] 1. hal als
verblijfplaats der verdoemden in de be]
kommon (01-NI, Sz): Aj' v]oeken dan kom
ie in do he] (Sz), 1k zal joe mit hal on
vordoemenis stratton (Mun), Die karol was
niet bango your duvel of hello hij was
nargens bang voor (Op), Loop naor do he]
(verspr.), zo ook V]ieg naor do be] om
mien pat wat mU betreft (Dfo), iono naor
do ho] weenskon (Nbk) on Kom niet in do
hemol, mar we] in do he] (Dhau), dew do
he] gaon lets heal ergs meemaken (Ow),
iene do hal in jaegon iemand boos maken
(Wol), Hij lopt mit de ho] in hij is erg
boos (Np, Ni, Obk, 01-NI, Spa, Ow), de
ho] in hobbon de pest inhebben (Ma), 't Is
kerinis in do hello de zon schijnt en her
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hel - helder
regent tegelijkertijd (Op), MY wil at we]
your de hal woghaclen hij heeft er heel wat
voor over on durft daarbij heel wat aan
(Bu), Hiy bet et veur de be] weghaeld hij
was bijna dood, maar heeft het nog net
gered (Nbk), 't Is net of cit bel losbrekt

haalt (Wol), 't Is can hide held, hour hij
schept op, maar kan, durft, doet niks
(Nbk), Mit do mond is 't 'n bide held
(Nbk), do held uutbangen willen (Diz,
Spa), con bold op sokkon een bang uitgevallen iemand (Diz, El, Nbk, Op, Spa,

alsof de bewoners van de hel uitgebroken Sz, Wol), War ten held!, En zondor
zijn, rd. gezegd van een enorm rumoer, Ia- bedaenkon macken do beido belden recbtswaai of de woede waarin men ontsteekt omkoort nI. de angstig geworden jongens
(Nbk, El), zo ook Straks brekt de hel los (ba), k Bin gien held in zoflo dingen ik
(Db), Th3f vluuicte aIM duvels uut de bel hij kan zulke dingen moeilijk aan, ik kan in
vioekte zeer buitensporig (Ld, Op), zo zulke gevallen moeiiijk sturend optreden
lochtig as de hel zeer licht van kleur (Nbk, (bijv. om iemand bij to staan die erg ziek
01- NI), waarnaast ? Is bier zo donlcor as is, bij een ongeluk) (Nbk) 3. de belangde belle (Op), Etrooktbier as de he] (Op), rijkste persoon Dc held in at vcrbael duulct
Et stinkt bier as do hal (Nbk) 2. eon zeer pas op de veertikste bladzicde op (Nbk), do
ellendige toestand "t Leven is eon hel bold van do dag (01-Ni)
(Bdie, Dhau), Wat con ellende toeb, et is heldendaod de; -en ['hcidn...] 1. heldenten be] your die meensken (Bu), ? Is con daad heldendaoden verriebten (Mun), con
hal daor! (Bu), Die is van do hal in do hide boldondaod gezegd van eon heldhafhemel kommen zijn situatie is enorm tige prestatie, maar ook cynisch van een
verbeterd (Dho, Diz, Ld, Nbk, Np, Obk, laffe streek of van een misdaad (Nbk), Zo
Pe- Dbl), daarentegen Hij kwam van do zatten mekoor hour holdondaoden to varborne] in de hel (01-NI), Thy bet eon ]even tellen Id., ook: opsehepperige verhalen
as eon hel een ellendig, slecht leven (Np) (Nbk)
* Dc weg naor do hel is pla void mit goeie heldendood (spor.) [he1di...] - heldenvournemons (Op, Bdie), Do zwino schient dood do boldendood starvon (Op)
on Ft regent wol/Dan is 't kormis in do hal heldenmoed (spor.) ['hc1di...] - helden(Bdie)
moed
hel II bn., bw.; -ler/-der, -st i. fel, hel heldenrolle (Dho, Nbk) ['hsldiro1oJ van licht, kleur Wat is dat eon belle klour heldenrol (in toneel of inzake iemands
(Dhau), Dat bebang is me hal genoeg heidhaftig optreden in de werkeiijkheid)
(Diz), in It belle locbt(Nbk), Do woerlocht helder In., bw.; -der, -st ['heldr] 1. helder
is eon hal locht (Np), Zol d'r braand
wezon? Do looht is daor holomaol hal
(Op), As do zunne op Fe snij schiont, is dat
slim belan do ogon (Obk), Watbot hij hol

locbt op 'e auto (Ma) 2. schel klinkend
(Nbk) con be] geluud (Nbk)
hel- - hel-, in samenstellingen van het
type bolblauw, holgoel

hela (Nbk) ['ht:la] - hela
heiblauw (Nbk, Wol) [aks. wisselt] - helblauw
heiblond (Nbk) [aks. wisselt] - helblond
held de; -en [hslt] 1. held bij krijgshandelingen, door grootse daden oonze helden
uut at vcrzot (b), ...uut at verleden (1) 2.
moedig, heidhaftig iemand; veelal schertsend of spottend gebruikt H,7 is gien held
hij is met bep. dapper, hij is vaak nogal
bang uitgevallen (Nbk), Ocb God hour, wat
n bold iemand die een laffe streek uit-

k!inkend Oonze kleinejongo hot nog zo&n
mooi holder stemmogion (Nbk), can

holdoro lacb (1) 2. holder van licht, kleur
Bij 'tin vullen van disso kaorties moej' een
good holder licht hebbon (Sz), Do maone
ston zo balder an de locbt (Db), Daor
braande con balder locbt (Wol), Do lucbt
was holder blauw ook aaneen: belderblauw
(Sz), zo ook eon balder wit mussion (Sz),
can poor heldere ogen, eon heldere klour 3.
fris, schoon Do glaesdookon weron niet
butte helder (Nbk), Dc glaozen bin
scboonmackt, za bin weer zo bolder (Dfo),
't Is bier zo holder on schono (Nbk), Die
bet do was bolder an dolionde(Nbk), Wat
hot die ot linnon balder (Np), Daor hangt
eon holdore was an do honda (Diz), Dat
meonske is good holder in huus proper en
fris (Dhau), vandaar ? Is can schoon on
holder moons, dat kan niet aers zogd
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helder- - helderop
wodden (Op), Die is niat zo balder am at
hcufd met erg schoon (NW), can helder
vrommes een proper vrouWspersoon (Nbk)
4. geheel doorzichtig, vooral van water en
andere vloeistoffen Et wader was zo
bolder dat ía konnen op do L,ojcm kicken
(Dhau), (zelf'st.) een heldere een glaasje
jenever (Bu), zo ook can belderejenever
(Diz), Et wacter dat daor in die kolk stan
was zo balder as glas, en at wicin aide van
de via (Nbk, j) 5 onbewolkt Dc Jocbt is
balder, d'risgien wolkien to zien (Dfo), zo
ook Dc locht was goad balder (01-NI), As
at balder an dc locbt was, gongen wij can
posicn butandeure ), Nao tIc buffa woddc
at wear holder (Ow), 't Is vaiidacgc aori
balder wear, dc zunne is d'r biji (Bu), Mit
balder weer is '1 's aovens flog locbt (Nt),
'tStaotd'rbcldcrbi5het is helder vriezend
wear (Spa), zo ook 't Staot d'r zo balder
bi) at vrust grit vannaacbt (Obk), It Was
can mooie, heldere winterdag (Nbk) 6.
pienter Die is goad balder nogal pienter
(Spa), Hiy was nog goad balder nog goed
bij zinnen (Nbk, bo: Np, Nw), ook:
behoorlijk scherp, alert (Nbk, bo: Np, Nw),
Hij is nog aorig bolder van gecst id.
(Nbk), Die kikt aong balder toe (Nbk), Hij
had can balder vcrstaand (Ma), zo ook Hij
bat can heldere kop (Sz), I bad can balder
oganblik (Ma), (zelfst.) Dat is gian heldere
een suffig iemand (Bu), zo ook Dat is tie
belderste met (Diz, Np), Die is fiat (al) to
balder niet erg snugger, heeft ze met
allemaal op een rijtje (Np) 7. duidelijk,
doorzichtig Is 't helder wooden? (Nbk), 1k
kan me dat fiat hiciemaole balder moor
vein- degecstkriegen (Nbk), 'tls zo bolder
as glas volstrekt duidelijk (Nbk), (schertsend) 't Is me zo balder as kolfiedik
volstrekt onduidelijk (Ma, Nbk, Op, Mun)
S. opgewekt, levenslustig, vrolijk (Bu,
Dho, Nbk, Np) Dat stillc macglen
vcraandardc al gauw in con bolder ding
(v), 't Is can balder vrommcs (Nbk), can
hcldare maid (Dho), 't Is can hclderjonk
een vrolijk, levenslustig meisje (Np), can
bolder mannegian (Wol) Dat is heldere
praot (Dho), Za was gistcr zo balder as can
kicwict (Nbk) 9. aanzienlijk, in aanzienIijke mate Hij hat can balder waant verstaand (Diz), 'k Heb 'in can balder pak op
'a dander ga van (Op), Die krccg can holder

waant vaur zien hi-its (Db), lena can balder
waanticn on 'e buud geven een funk pak
slaag (Dhau), Aj' met opbolen, za'kje
balder wat veur de kant geven (Nbk,
Pe-DbI), Th3' kreeg balder wat op 'tjak
een flunk pak slaag (Ma), D'r zat balder
watgrös op (Ld)
helder- - van een heldere kleur, in samenstellingen van het type heldcrblauw,
beldcrrood
helderblauw bn. [aks wisselt] 1. van een
heldere, blauwe kleur Dc locbt is balderblauw (Ld, Spa, Dho)
heldergeel (Nbk) bn. [aks. wisselt] 1. van
een heldere, gale kleur
heldergruun (Nbk) bn. [aks. wisselt] 1.
van een heldere, groene kleur
helderhied Voor -heid z. -hied de ['h...] 1.
helderheid: het helder zijn in div. betekenissen, van een kleur, klank, enz., ook
in tIc hcldcrhicd van gcest (1)
helderloeht (verspr. OS, Bu, Bdie, Op) bn.
[.Joxt; aks. wisselt] 1. geheel licht, volop
dag, in tegenstelling met de schemering It
Was van dacge can mooie, helderlocbta dag
(Dhau), It Was can helderlochtc aovcnd,
doe 't gebaurde (Bu), Op hcldcrlochtc dag
is at gcbeurd (Bdie), In dc zoemer is 't mit
vier ui-c al hcldcrlocht (Op), 't Was om vial
urc nog beldarlocbt(El)
helderop I (Nbk) zn.; g. lidw. [...'rop] L
jenever
helderop II bn., bw.; pred. [aks. wisselt] L
monter en vrolijk (Bu, Nbk, Np, Ow,
Pe-Dbl, Wol) Woes mar can betien halderop! ter aansporing van iemand die in de
put zit, die zorgelijk doet (Nbk), Doe mar
eon batian balderop! id. (Nbk), zo ook We
moc'ri can batien helderop, hour! (v), Halderop, jonges, nict banauwd wezen (Wol),
Toe jongcs, helderop! wees monter, zet 'm
op (Nt) 2. pittig, vlot, zonder zich in to
houden Hij bekcnda helderop (01-NI),
Praot toch as helderop! (Dho), Zcpraotte
mar helderop over dat geval (Bu), Even
helderop, en 't waark is zo daon (Pe-Dbl),
Dc koopman zee: Now mocj' even bcldcrop biedcn' (Obk), Doe ik dat hod dcc,
gal hi5 mij halt/crop gclok (Op), Dat i-laden [schaatsen] gong mar helderop (Db),
Zc Berate mar heldcrop (Ld), helderop
praotcn helder en duidelijk, zodat men
goed worth verstaan (Nbk) * (tegen een
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helderrood - helling
zwaarmoedig iemand of iemand die piekert) Holdorop, Mecbielegien/Eerst war op
Jo donderement/En dan war opJe ziologion
(bi)
helderrood bn. [aks. wisselt] 1. van een
heldere, rode kleur holdcrrooie pannon nI.
dakpannen (v),
helderweg bw. [aks. wisselt] 1. vlotweg,
zonder hapering of voorbehoud Dat vassien
zee bij helderweg op (Dfo), Et zal wo/
waor wozen, want lzi5 vertoldo bolderweg
boo It to oga on was (Obk), We zoden
bo/derweg dat wij do schuldbaddon (Op),
It Kwazn d'r beiderweg trot (Ma), lone
holdorweg ge/ok geven zonder voorbehoud
akkoord gaan bi] eon koop of verkoop, de
koop vlot aangaan (Bdie), vandaar Hi5
kreog helderweg ge/ok (Bu, Diz), 1k hob
d'r boiderweg zovule your kregen (Dho),
Do Jw-k kon he/dorwog out die lappo uit
die lap stof worden gemaakt (Pe-Dbl), Th3
hot bij et schaatson helderweg wonnen
(Sz) 2. zonder meer (El, 01-N!, Ow) Dat
was helderweg do besto (El), 1k dee etheldorwog verkoord (01-NI), argens holderweg yew- wezen (Ow)
helderwit (Nbk) bn. [aks. wisselt] 1. van
een heldere, witte kleur
helderziende (spor.) [...'sindo] - holderziende, helderziend
heidhaftig bn., bw.; -or, -St [...haftx] 1.
helfdhaftig
heidhaftighied Voor -heid z. -hied de;
..heden ['h..] - heldhaftigheid, heldhaftige
daad
heldinne - heldin
heleboel z. hiolobool
helegaer(e) z. hielegoer
helemaol(e) z. hielomaolo
helen z. hielen
helendal z. hieiemaole
helestiek z. ieiostiok
helestieken z. io/ostiokon
helestiekien z. ie/estiekien
helgeel (Nbk, v) bn. [aks. wisselt] 1. van
fe!le, gele kleur
helhaoke (Bu, Dfo, Dho, Mun, Np, Obk,
Op, Ow, Wol) Ook hellehuoke (Ld, Ma)
do; -n; ...haokien ['hsl(o)...] 1. helleveeg
Wilde S. was een he/haoko! (Np), Dat is
ok eon bolhaoko van can wiof (Dfo), Dat
ooide wuuf was zoe'n belhaokien! (Mun)
helikopter - helikopter

helikopterpiloot (spor.) - he!ikopterpiloot
helium (1) - helium: bep. gas
belle z. he/I
helledeuren z. he/sdeuren
hellefeeks (Diz) de; -en; -ion ['h...] 1.
helleveeg
hellehaoke z. be/ba oko
hellemenaosie (s: oust.) Ook hillenzenaosit (s: oost.) ['helomo.....hilo...] - i!Iuminatie: feeste!ijke verlichting
hellen (verspr.) zw. ww.; onoverg.; he!de,
hot held ['hch] 1. naar één kant overhangen El belt naor de lone kaanto (Nt), Dc
gevel van dat buus begint acrig te hellen
(Op), Die boom he/I bie/emao/e op boos an
(El) 2. hellen van een v!ak (spor.) Die weg
gaol aorig he//en (Sz)
helleveeg - helleveeg
hellevuur (1) - helbevuur
hellig bn., bw.; -or, -st ['hcboxJ 1. behoorlijk kwaad 'k Kan me dan loch we] zo
hoiig maekon (Dho, Ma), Thy wodt be//zj
(Nbk), Th3i is heiig in do kop (Spa), 'kBin
bc/Jig in do huud (Wol) 2. (bw.) enorm
lawaaierig (Mun) It Gaol d'rho//ii om weg
(Mun)
hellige z. be/ling
hellighied (Db, El, Ld, Mun, 01-N!, Op,
Ow, Spa) Voor -heid z. -hied do ['h...] 1.
kwaadheid Van beiigbied wodde biy rood
om 't beufd (Ow, El), 'k Wus van hol/igbold niot watikzeggen zol (Spa)
helling Ook hellige (Mun) do; -5; he!linkien ['hclu]/'hsloxo] 1. glooiing Die barg
bet eon stei/e beiJing (Wol), Ic kun daor
van die be//ige mooi naor beneden goezen
(Mun), do boiling van de dick nI. van do
weg of de dijk (Bdie), Do zoodieko hot
twee hol/ings, eon steEle boiling on eon
s/opondo [geleidelijk aflopende] belling
(Spa), Veur een brogge staoj' vaeke op 'e
boiling (Nbk) 2. slootkant (Dfo) 3.
scheepshelling Do ouwo helling bostaot
nog on is now as rokrcatio an do Scbene
nog to zion, in do wando/routo van Staatsbos (Sz), 'I Schz) moot van do boiling of
(El), ...leup do belling of (Bu), op 'e ho/ling mooten moeten worden nagekeken,
gekontroleerd en/of evt. verbeterd, gerepareerd: 't Scbi, moot op 'e boiling (Nbk),
Die ooldo waogon mag we] es op 'e boiling
(Ma), Die sloe] moet even op 'o boiling
(Db), Jo broeL. moet worden versteld
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hellingproef - helpen
(Np), Et komt op 'ebe/ling het zal worden moms ok we/by/pen me/ken (bo: Nw), We
veranderd, verbeterd (Nbk)
helper de buren a/tied ink koeverweiden
hellingproef - hellingproef Die is op 'e (Dhau), con baantien he/pen (verspr.), de
be/lingproefzakt (Dho)
belpende haand bieden (Np, Spa), Th) bet
helm (verspr.) de; -s; -pien, ook -tien 'in ba/pen verbuzen (Nbk), 1k za/je we/
(oost.) ['helm, ...1m] 1. helm (gedragen even he/pen bouwen helpen ploegen (Nbk),
ter beseherming van het hoofd) Tegen- 1k zal buamman even he/pen de tuwi zwatwoorth moej' beslist ccii helm op hebben macken (Diz), 1k za/ et je wel he/pen
aj' op cci, brommer rieden (Nbk) 2. stukje ontho/en (Nbk), Dc kastclein ba/p 'iii
vlies dat soms op het hoofd bleef bij de ovcraende, trok 'in zienjasse an (Nw), iene
geboorte, hetgeen volgens het volksgeloof in dejasse helpen, iene uut do braand be/bijzondere gaven met zich meebracht IIIy pen, zo ook iene uut de nood bc/pen (Diz),
is mit de helm (op) geboren (verspr.)
iene op weg ho/pen (Nbk), iene van de wal
helmdak (spor., bs: Dfo, Nw) et; -ken; in de s/oot he/pen, icne naor tie aandere
-kien ['h...} 1. helmdak, met name van een were/d he/pen iemand doen sterven, verbep. type klokkestoel (bs: Dfo, Nw) Dc moorden (Nbk), ook gezegd wanneer men
klokkestoelen van Nij]aemer on NiJho oft- ceo vileg doodslaat (Nbk), 10 ook iene uut
woo/dc bebben beide cen be/mdak; zokke de tied be/pen (Np), ienc an wart be/pen,
kappen kommen vdura/ your in et Friese 1k za/jow he/pen, smerije deugniet ik zal
meregebied on ze bc/then a/tied ccii /cruus je wel stevig aanpakken, slaag geven
mit een haene d'r op (bs)
(Dho), 'kZa/ 'in we/ cvenpies he/pen flunk
helmgrös (Db, Dfo, Ld) Ook helmgrus de waarheid zeggen, straffen (Wofl, Et is
(Sz) ['h...] - helmgras
him a/tied nog good ofgaon ink streupen,
helmgrus z. he/mgros
mar ze A-un b/rn d'r we/ as ecn keer bij
helmhokkien (spor.) et; ...hokkies ['h... J 1. he/pen erbij lappen (Obk) 2. verzorgen,
helmhokje
verplegen, ook: bedienen We moe'n mar
helmknoppe (spor.) - helmknop
even he/pen bij de buren, de buurvrouw
helmkruud (Bdie, Spa) - helmkruid
Jig al een dag of war op bedde, (gevraagd
helmplaante (1) - heimplant
aan een klant:) Wo'njowa/ hu/pen?wordt
helmstok (spot.) - helmstok
u al geholpen (Nbk), zo ook, tot meerdere
helosie z. ge/osie
klanten: Wie tan Ic he/pen? wie is er aan
help tw. [help, 'help] 1. noodkreet 2. de beurt (Ow) 3. opereren Dc bijgics moskrachtwoord (spor.), in /ieve help, goeie sen ink zes weken dear de beresnieder
help
ba/pen wodden (Db), Gister is hij naor et
helpen st. ww.; overg.; het hulpen ['helptp] ziekenbuus gaon, on vandemorgen hebben
1. ondersteunen, bijstaan met het werk, ze him ha/pen (an de b/icndedaam,) (Np,
(iemand) oplossingen bieden 'Ic Zol niet Nbk) 4. doen genezen (Nbk) Ze hebben
weten, hoe 'Ic dat aarme meenske veerder
nog helpen kan (Nbk), iene mit raod on
daod he/pen (Nbk), Help me toch even!,
Kuj'mc daor ok even an helpen heb je dat

a//c hoop opgeven, ze A-un him met moor
he/pen (Nbk) 5. vooruitgang opleveren,
baton Al dat gev/uuk on geraos van je
helptje n/ks (Nbk), Zion schel/en ba/p niet
ook voor me (gezegd bijv. inzake geld, (..) (b), Die medesienen he/pen toch nie4
bep. materiaa!), vandaar Nee, daor tan 'k D'r is gien be/pen an het he!pt al!emaal
je niet an he/pen (Nbk), Ic moth, jczc/s niets, het gaat steeds weer mis (Ma), Mar
mar even he/pen je moet het zeif maar do putte mos ja /eeg, daor ba/p niks an
even doen, or zeif even voor zorgen (Nbk), niets kon dat ten positieve wijzigen (b), 't
ICon je buurman je dan niet even helper? He/pt Ue) gicn bliksem (Dho, Diz, Nbk,
(Nbk), We bin toch op 'e were/d cm Np, Nt, Obk, Ow, Wol), ...gien donder
mckaander to he/pen? (Nbk), H komt (Diz, Ld, Nbk, Np, Nt, Obk, Ow, Spa) 6.
dommict, die he/pt mij bemmelen (Dfo), in et niet he/pen turn en er niets aan
Vroeger moss en we be/pen rogge aachter- kunnen doen, er geen schuld aan hebben,
gooicn op 'e hi/dc (El), We he/pen met- buiten iemands vermogen liggen IA- tan 't
sander mit sniscbeppen ( Ld), Ikbeb in N ok niet he/pen dat or nict beter wil mit de
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helper - helte
vcrkopc (Nbk), Hij keek kirk al kay hly 't
nlct he/pen (Ma), Ikkan 'tnicthelpen, mar
1k moot eerst naor 't busien k meet eerst
naar de w.c. (Nbk, Obk), Ic kieken mIj
now an, mar kan 1k or he/pen dat or zo
gaon Is? Nee toch? (Nbk), Now kan 'k It
nict help en, mar veur dat soort van
vrouw/udcn kan 1k met blaster veule respekt bebben (b) * Al/c betles he/pen, zee
de man, en bljpiste in de zee (Nbk), Veur
wat b/iefje, en aacbter God he/pc m1

ster an (Db), We konnen 'in 't bolster met
ommckrlcgcn (Dho), We ni/len de bo//e
even cen nij he/star ommedoen (01-NI),
Hiy zit okaongan 'tbe/steronder de plak

(vooral: bij zijn vrouw), hij krijgt weinig
speelruimte, meet in het gareel lopen
(Dfo), Die mag we] in 't be/star in toom
worden gehouden (Dho), Th3 zlt aori in 't
bolster hij zit behoorlijk in het verband
(01-Ni), Hiy bet dakop wear in It bolster
hij is or weer bovenop gekomen (Nt), zo
ook HI7 bet do kop wear dear 't be/star
krcgcn (Ste)
helsterring Ook haisterring (Ow) de; -en;
...rinkien ['h...] 1. halsterring: ring aan de
haister (onder de hats van het paard, bij
koeien en pinken op de neus (Nbk)) An de

voor her oog is het daar één en al rijkdom,
maar in feite is het er erg armoedig (Nbk)
helper (verspr.) ['heipt] - helper
helrood (Nbk) bn. [aks. wisselt] 1. van
Idle, rode kleur
hels bn., bw.; -er [hels] 1. van, met betrekking tot de hel 't Moat veur de he/se be/starring koj' can touw doen, om do
deuren weg kommcn het moet voor de peerden uut or laand to baa/an (Obk), Aj'
helsdeuren worden weggehaald (Dhau) 2. can peerd wegbrengen wodt d'r een touw
zeer luidruchtig Et Is daor eon hels lcwaal

an de he/starring bunncn (Op)

(Bu, Dfo, Np), cen hels kcbaa/ (Ld, 01-NI,
Ow), 't Gaot d'r daor we/ es hels om weg
(Ma, Np, Sz), War macken die jongen daor
toch eon hels levcn een enorm lawaai
(Obk) 3. met het gevoel alsof men gek
wordt (Diz) Zc maekten zoe'n /cwa4 jc
wodden d'r hels van (Diz) 4. zeer boos
(Bdie, Dhau, Dho, Diz, Mun, Nbk, Np,
Pe-Dbl, Spa, Sz) Wat was 1k hels op die
jonge (Dhau), je hels macken (Spa, Nbk),
'k Wodde toch zo he/s! (Wol) 5. (van een
karwei) zeer moeilijk (Np, Ow, Spa) cen

helstertouw (Dfo) - haistertouw
helte de; -n; heitien ['hclt] 1. helft: elk
der twee geiijke delen de bclte van eon
appel (01-Ni), op 'ebe/te, overdcbc/tede
helft gepasseerd hebbend, year dc be/tc

he/se toer (Np), cen hels wark (Np), eon
he/s kerwci (Ow, Spa)

heisdeuren (Db, Diz, El, Nbk, Np, Ow,
Ste) Ook helledeuren (Ste) my. ['h..], in
't Moot year dc he/sdeurcn wcgkommen

van dc pries, Daor kricj' de he/te mcer
year etze/de geld, zo ook 't Is daor de he/to
duardar, Man, 't schl/tje de hc/tc op die

manier hoefje maar de halve inspanning to
leveren, ook: het is er wel de helft goedkoper (Nbk), 't Scbce/t me dc belte met ik
geloof dat ik het wel wil doen, ik sta er
niet geheel afwijzend tegenover (k: Ste),
Hij bet eon boe/ praotics, mar de be/te
moej' nict ge/oven (Nbk), Die pocbebuu/
dot de he/ta Cr bovenop overdrijft sterk
(Np), Dc he/ta van de tied staot hij to
k/ctsen veelai, D'r moat he/ta moor stro
under veel meer (vo), Jkstaoje veur de

iets voor de heisdeuren weg moeten halen
(Db, Diz, El, Nbk), zo ook 't veur dc
bc/sdeurcn wcghae/cn (moetcn) id. (Np, bc/ta ik betaal de helft, neem de helft van
Ow, Ste), We mosscn 't aachtcr dc be/s- het risico, zal de helft van de klus doen,
deuren weghac/en Id. (Ow) en 't Is net of etc. (Ste), Zuwwc de man mar de bc/ta
moot at bly dc be/sdcuren wegkommen doen zulien we elk de helft betalen,
(Db), Hij her et year de he/sdeuren uitvoeren, ook: zuiien we het prijsverschil
wegbaeld hij was bijna overleden, maar (tussen vraag en aanbod) maar delen?
(Ste), We kun nog met beginncn, mar de
heeft het nog net gered (Nbk),
helster Ook haister (Db) et, de (spor.); -s; grootsta be/te van de /eden Is d'r toch we/
-tien ['hclstr/'hal...] 1. halster 't Peerd hat meet dan de helft, de meesten (Nbk), zo
or bolster stokken (Diz), Die koe moot ook Haost laderiene k/aagt, an de grootste
eerst can he/ster an hebben year bly
o/Jeverd wodt (Ld), As dc ka/vcr In 't
/aand brocbt wooden, krlegcn zc eon hc/-

bc/tc schrzjot d'r tcgen om 't bcufd boven
wacter to ho/en (b), (veeial door kinderen
gezegd van bijv. een appei:) 1k wI/ dc
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hem - hemel
grootste be/to hebben (Nbk), Mien ore Jaosto bend bet gien base overdreven
be/to wil niot mit mijn echtgenoot of zuinig zijn is niet nodig, je kunt toch geen
echtgenote (Nbk), zo ook Bif allienig geld meenemen als je sterfi (Db, Dhau,
kominen? WaorbeJ'do ere be/to? (Nbk)
Diz, Ld, Np, 01-N, Nbk), ...bempien... Id.
hem z. him, barn
(Nbk), zo ook qo Ftlaoste bernd zittengion
hemd Ook hi,nd (p) et; -en; hempien busen (El, Ow), DFrzit glen base op oons
[hemt] I. hemd (deel van de onderkieding) laesto bend (b), 't Laosto bend zit toch
Hij had een woion bend andaon nit die glen base on (Ma), ...hot now ienkeer glen
koolde (Pe- Dbl), 'k Trek con bomd an, et busen (Op), ...bot glen busen (Spa, Wol), Ft
is me to koold (Ste), Do Jougd bet Hernd is naodor as do rok (verspr.),
tegenwoordig gien bond moor an (Obk), Riomon on dich ten, 10 zollen It bend dFr
Vroegor drougen de oolde kcrels rood- van licbtcn (Nbk), Jo no&nje ouwo bend
ba vien bemden mit blauwo slxjopen, eon niet corder weggooien as daJ' eon n15
blauw boortien em do ha/s on an do lange hebben (Sz), Wie It oorst vonient, het It
nouwen (Dfo), eon baoien bend (Spa), zols in 't bend wie over jets begint, gaat
een Engels bend overhemd (s: Obk), flat zeuren is zelf do oorzaak, betreft het
tot op ? hemd (Op), It Hemd plakt mij waarschijnlijk zelf, nI. ook gezegd wanneer
tegon 't gat nl. veelal door hat zweten er overduidelijk een wind is gelaten en
(Bdie), It bend op 'c stok bobben eon iemand daar een opmerking over maakt
erektie hebben (lidie, Nbk), gion bend om (Nt, Nbk)
Ft gat hebben arm zijn, in armoede leven hcmdeboortien (Op) et; ..boorties ['hem
(verspr.): Dat vromnos ston d'r mar to da ...] 1. halsboord van een hemd
pronkon on groot to doon, mar bar hemdegoed (Ste) et ['hemdo... J 1. kledingnisscbien glen hemd om 't gat (Dfo), zo stof waaruit hemden worden gemaakt
ook Hl5 bet glen bend om do kont (Wol), heindeknopien (Op) ['hcmda...} - henidDie korel die prat, al her hi glen hemd om knoopje
'tgatwat hij zegt stelt niet veel voor, heeft hemdrok (Bdie, Db, Nbk, Pe-Dbl) niets om de hakken (Bu), in et hemd staon hemdrok
alleen nog maar een hemd aan hebben, Hi3 hemdsbeffe z. haisbeffion
was niet moor war M zeggon --of, hi ston hemdsknope (Sz) - hemdknoop
aorig in ? bond stond voor schut (Bdie, hemdsmouwe (verspr.) de; -n; ...mouwMa, Bu), ...raer in zion bornd (Np), iono gien ['h... J 1. mouw van hemd of evt.
[reer, mooi, etc.] in Ft bend staon laoten overhemd, corder vooral: de halve mouw
(verspr.), ieno in Ft bend zetten voor schut van een hemd * (weinig gezegd, meestal in
zetten (El, 01-NI, Op), lone et hemd van Ft het Nederlands) Al/c daegen eon draogat vraogen, ...van Ft gat ofvraogon (Bdie, tion/Is een homdsmouwF in et Jaortion
lone tot 'themd toe uutkloden lemand veel (Nbk), ...is eon bemdsnouwe in et Jaor

to veel laten betalen, zodat hij niets meer
overhoudt (Op), Hij wodt tot op et bond
uuttrokkon ze plukken hem, maken hem
door en door arm (Np), Jo hemd weggeven
on zelf dour Jo ribbon kieken zoveel weggeven dat men zelf niets meer heeft, totaal
beroold is (Mun), Et bond is th naodor as
do rok (Nbk), Hij her et loste hemd ankrogen het doodskleed (Ste, Dho), zo ook
lone Ft loste bend antrokken ( Spa, Sz), Oe,
war klk MY toch grauw toe, hij bet eon
k/our as eon zaoterdagsaovens bemd als

een smerig hemd dat in de was moot (Ste),
zo ook - eveneens van iemands geIaatskleur - Hjj hot eon k/cur as eon
snenhomd(3u) 2. doodshemd (Ste) * Et

(Np)
hemdsslippe (verspr.) de; -n; ...slippien
['h... J 1. slip van een hemd
hemel de; -s, ook -en (spot. bet. 3); -tien
['hi:mj] i. hemelgeweif Gods bogo bend
(ba), Do stoorns staon boge an do bemol
(Np), Wat staot do rnaonc mooi holder an
do bone] (Spa), eon /owaal as [alsot']
home] on oorde verging (01-NI) 2. het op
aarde direkt van belang zijnde deel van do
hemel i.v.m. hat weer, de lucht (locbt is
veel meer gebruikelijk) Et waeter vaalt zo
wit do bend (Np), eon blauwe bone] een
totaal onbewolkte hemel (El), eon bowolkto
home] (Nbk) 3. hemel in godsdienstige zin:
de plaats waar God, de vromen, de
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hemelbedde - hemering
godheden verblijven, ook: de in do hemel
verblijvende godheid, goden, do heiligen
en do plaats waar do vromen na hun dood
komon in de zeuvende hemel wezen (Nbk),

hornets bn., bw.; -or ['hi:mjs] 1. (bn.) in
do bemeise vader (1) 2. mooi, schitterond,
stralend gelijk in de hemel home/s mooie
meziek (Np), bemeise meziek (D (ook
1k zoi niet weten waor bij beiaand is, de aaneen) Dc iocbt is home/s biauw (Dhau),
hemel mag et weten (Nbk), 0th Jieve t Was vanmorgen bemeis mooi weer, mar
hemel! uitroep van ontzetting (Dfo), zo now zit al/es in c/c mist (Sz), 1k kon d'r
ook Ocbhemeis nog toe, dat is ok wat mit
I (Db), Sommigcn daenkcn dat ze in de
bornel koemen, mar niet icderiene (Sz),
Die spckeieert ok flog op de hemel hij

niet genoeg naor kieken, zo bemeis mod
was et (Mun) 3. (bn.) zoer zwaar, zoer
lastig (Np) ten herneis kerwei (Np) 4.
(bw.) aanzienlijk, zeer groot (Dho) Dat is
ten hemeis groot verscbii (Dho)

heeft dan wel allerlei slechte dingen
gedaan maar denkt toch nog in de hornet to hcmelsblauw 1(1) et [...'b...] 1. hemelskomen (Ste), (ook aaneen) in 's hemeis blauw
naerne 4. gelukzalige toestand Th3 het herneishlauw II (Dhau, Diz, Nbk) bn. [aks.
a/tied geiokk% en gezond west, hiy bet wisselt] 1. homelsblauw Ze had mit bear
eon hemel op ecrdc had (Bdie, Dho, Op), trouwen ten hemc/sbiauwjurkien an (Diz)
lent de hemel in priezen (Nbk) 5. hemelsbreed z. bemeisbried
huiskrekel (Obk ) 6. z. bemering * As de hernelsbried (Nbk, Obk) Ook kernelshemel van boven komt, dan bin aBe breed (Diz) - hemelsbreed, in eon bepispotten stokken zie het niet zo somber mcisbricd vcrscbii D'r is ten bemcisbried
in, al die bezwaarlijke dingen zullen niet verschil tussen die beide kiender ( Obk)
zo snel gebeuren (Ld), (schertsend, oorspr. hemeishoge (Nbk) Ook kernel/loge (Nbk),
nit een karnavaishit:) In c/c hemel is gien /iernels/ioog (Nbk) [aks. wisselt] - hebier, daorommc drinkon we et hier (Op)
meihoog Hij kan hem c/ho og springen
hemelbedde (Nbk) et; -n; -gien ['h...] 1. (Nbk), Hij gooide dat ding bemeihoge
bed met eon hemel
(Nbk)
hemeidragonder (Bdie, Ld, Nbk) de; -s; hemeishoog z. hemeishoge
-tien ['h...] 1. heilsoldaat (Bdie, Ld) 2. hemelsleutel (1) - hemelsleutel: sleutet van
iernand die overal de bijbel bij aanhaalt do home!
(Nbk)
hemelsnaeme ['h...], in in heme/snaeme
hemelen (Op, Ste) onbep. w. ['hi:m] 1. (Nbk, Np), ook in c hemeisnaernc (verspr.)
in beme/engaonkomen to overlijden Ooi- en om 'shcmclsnacme(Nbk)
de I is vannaacht home/en gaon (Op), Hi1 hemeltien (Nbk) et; ...ties ['h...tin] 1.
zai weigauwgaon bent/en (Ste)
kleine hemel boven eon wieg (met stof, als
hemelgeit (Ma) Ook hemelgeile (Sz) de; eon soort gordijn) 2. z. iemcrtien
-en; -ien ['h...] 1. groto, niet fraai ge- Hemelvaort do 1. Hemelvaartsdag 2. (ook
bouwde vrouw (Sz), gekke vrouw (Ma)
met kloine letter) Jezus'bemc/vaort(spor.),
hemelgeite Z. hemeigeit
(met hoofdlettor) Maria-Hcmelvaort(spor.)
hemelgeitien (Sz) et; ...geitios [...tin] 1. 3. (van oen schrikreaktie, met name
weerlam, watersnip As et hemeigeitien wanneer men eon schok krijgt door aanramckkert, dan kriej' siecht weer (Sz)
king van schrikdraad:) 1k mackte me daor
hemelgeweif (I) - hemelgeweif
ten hemeivaort! (Np)
hemelhoge z. bemeishoge
Hemelvaortsdag ['h..] - I-Iemolvaartsdag
hemellichcm (1) - homelliehaam
hemelvarver (01-Ni) do; -s ['h...] 1. tang
hemelpoort (Nbk) Ook hemelpoorte iemand
(Nbk) de; -en ['h...] 1. hemelpoort
hemelvuur (Ste) et 1. licht aan do hemel
hemelpoorte z. hemelpoort
door onweer, het woerlichten
hemelportier (Wol) de ['h .J 1. wachter hemelwaeter (verspr.) et 1. (veelal schertaan de hemelpoort, ni. Petrus, in * Zo/ange send) hemelwator: rogen Now jonges, we
as Petrus is beme/portier, is doodgaonje
iestcpiezicr (Wol)

hemeiriek (I) et 1. hemelrijk

kriegen tegenwoordig wel hemeiwaetcr

veel regen (Nbk)
hemering (Obk, bI) Ook kernel (Nbk) de;
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hemertien - Hendrik

-s, -en; hemerinkien ['ht:moruj /'hi:mfl 1.

B., hen? (b), Ze kun bieten, hen beit?
nietwaar, vader? (Np), Dat baj'gauw daon,
hen? (Nbk), Co die grind, ben, dan baj'
dat! (Nbk), Dat was nog es rieden, hen!
(ba) 2. bedoeld am vraag of opmerking to
hemmel Ook himmel (Sz, p) bn.; -(d)er, doen herhalen: wat zeg je? (indien niet
-st ['hcm]/'ht...] 1. schoon, proper en op- tussen gelijken of in de familiesfeer gegeruimd Ze badden et d'r aoni hemmel zegd, wordt hen veelal als onbeleefd er(Nbk), ? Was d'r aorig hemmel om de varen) 3. gezegd am interesse to tonen
deure (Ma), eon hemmel vrommes een voor wat wordt verteld: oja, is dat zo (Db,
vrouw die de zaak proper on netjes houdt Nbk) Ze kregen soul over It Jaand
(Nbk), eon hemmel widen (Diz), Hemmel, [reagerend:] Hen! (Db, Nbk) * Ha en en
wilde framboos Dc bemering die grujde
vroeger fangs de Lendekaant en bi5 de
iesbaene (Obk)
hemertien z. iemertien

zunig en nisgierig! Wat woj' van eon
vrouw nog moor? (1,), Hemmel, sob one en
vot d'r mit snel, voor het oog de zaak even

schoonmaken en er oak niets méér nan
doen (El) 2. (van een persoon) knap en
geed verzorgd een bennnel maegien (Nbk),
eon hemmel, schoon wufien (Nt)
hemmelderi'je de (Nbk, p) [hemjdo'rtjo] 1.
het schoonmaken, de schoonmaak doen,
met name dejaarlijkse schoonmaak van het
woonhuis
hemmelen Ook hinunelen (p) zw. ww.;
overg., onoverg.; hemmeide, het hemmeld
['hemji1l'ht..j 1. de schoonmaak doen,
hemelen, in het bijzonder de jaarlijkse
schoonmaak van het (woon)huis We moe'n

neuken do kiepen/Aj' zo hebben willen
moej'ze mar griepeiz gezegd ats reaktie op
vragend hen? (be: Nw), zo ook Hacnen
lopen bij do kiqen... id. (be: Nw), ...Aj'
vlogge binnen kuj'ze griepen Id. (Nbk), zo
oak Haenen verkopen we niet, mar kiepen
bij de vuuflcop (Np, bo: Nw), Haenen
bewwe niet en kiepen kopen we niet (Nbk)

hendel - hendel aan machine
Henderk z. Hendrik
Henderkien (verspr. OS, Bdie, Bu, Np,
01-NI, Op, Pe-Dbl, Sz) Oak Hendrikkien
(verspr. WS, spar. OS), thans veelal Hendrikje et; Henderkies ['hcndp..] 1. vrouwennaam: Hendrikje * (schertsend n.a.v.

deze naam:) Henderkien, slabenderkien
schielk al es weer an 't hemmelen, jong (Nbk), Hendrikkien, sebengeltien/'t Rain(Nbk), We bin al wat an 'tbemmelen, mar melt mi5 in de book/'t Komt van al die
do ecbte schoonmaek is or nog niet kanmein elk/En van die duane soep (Dho),
(Pe- Dbl), et bemmelen van do schure Henderkien siabenderkien/Wat rainmeit
(Bdie), As or weer wat mooier wodt in do jow do boeic/Dat komt van die kamemelk
meitied, beginnen de vrouwluden to /En van die Fraanse soep (Np), It Molentje
bemmelen (Nbk), 'kZalmorgen dezoolder draaitt Windje dat zwaait/VoorHindriken
hemmelen, want 't is daor een grote troep Hendrikje beide/Hendrikje stond al in do
(Db) 2. (overg.) reinigen in het algemeen, dour/Mit heur witte scholkien vew(Dhau)
wassen (01-NI) Wat bet dat kiend 'n hendeweer (Bdie, Db, Dhau, El, Mun,
smerig maekt, ik zal 'm es even hemmelen Nbk, Nt) Ook henneweer (Dfo, Ma, Np,

(01-Ni),
hemofihie (spar.) - hemofilie
hempien et; hempies ['hempin] 1. hemdje

Obk, 01-NI, Ow, Pe-Dbl, Spa), henne-en-weer (Di; Np, Sz) bw. E'hcndo
wt:ar/'heno.....henwt:r] 1. voor een kort

(in div. betekenissen) 2. (my.) de bloemen
van de hagewinde (Np) of van de
akkerwinde (Np, fp) 3. (my.) klokjesgentiaan, in blauwe beinpies (Nw) 4. in *
Hempien, tour mien gattien nicE hemdj e,
raak mijn gatje niet (01-NI, Nt)
hemzelf z. onder zels
hemzels z. onder zels
hen tw. [h] 1. gezegd am een instemmende reaktie to verkrijgen: ja toch, is het

(Nbk), 1k moot benneweer nog even mit de
bond ]open (Np), Zullen we henne-enweerin do /nun kieken?(Diz)
hendisponeren (Np) z. bennedisponeren
Hendrik (WS, verspr. OS) Ook Henderk
(Dfo, El, Nbk, v) de; -ken ['hsndrtk,
...dork, ...drak] 1. mannennaam: Hendrik
eon braoveHendrik(verspr., Nbk): Hi)'wil

niet, weet je wel Dc voile naeme is J. de

(Dfo), zo ook Dat is een zuteHenderk(E1)

ogenblik 'kHeb bendeweer hi)' K an west

niet graeg do bra ove Henderk uuthangen
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Hendrikiden - henne
* Hen-de-rikals roep in lettergrepen verdeeld uitgesproken, waarna men dit als
volgt kon beantwoorden: Haeno-draekis-kiepostront (Nbk), Hen-de-rik, a Hende-nk, hoe gaot et mit joe vrouw21Mien
vrouw hef zeuven kionderties, hoe gaot et
dan mitjoul (Bdie)
Hendrikkien z. Henderkien
heng z. bing
hengel Ook angel (fp: bet. 1) de; -s; -tien

op de heenreis (Nbk, Op), een bid aendo
henne wezen een heel eind gevorderd, ook
bijv. van een kind dat Iangzaam maar
zeker in slaap valt of van iemand die
teveel drinkt, Hiy was al eon hid stok
bonne had al een flunk stuk afgelegd

(Nbk), ook gezegd wanneer men anderszins flunk gevorderd is (Nbk, Nt, b, ye): 'k
Bin a] een stole benne in mien twiode jeugd

(Nt), Et varken was al can stok bonne op
[henl/aiji] 1. (verz.) bep. plant: hengel 2. (vo), Dan bi]' ok we! veer bonne aj' zoks
mikrofoonhengel (1) 3. toestel waaraan doen dan is het slecht gesteld met je
men leert zwemmen (1) 4. z. angel verstandelijke vermegens (Nbk), Et is
hengelen (Bdie, Pe-Dbl) zw. ww.; on- zoveer bonne, ie bin mij haost tot last het
overg.; hengelde, het hengeld [hci]ji7] 1. is zover gekomen (Np), Die regen dat wodt
langdurig ziek zijn, sukkelen (Bdie) Th3 is eon last, zovero is It henne (01-NI), Waor
do hole winter al an 't hengelen (Bdie) 2. zolhihenne willen?waar zou hij naar toe
rondhangen, omlummelen (Pe-Dbl) dehele willen gaan, in welke richting zal hij gaan
praten, wat is zijn oogmerk eigenlijk
dag om huus hengelen (Pe-Dbl)
hengelig (Bdie) bn.; -or, -at ['hcl)Iax, (Nbk), Waor moot dat henne! waar ga je
...rjalax] 1. langdurig ziekelijk, sukkelend naar toe!, ook: als het zo doorgaat, voor
hengsel (Dho, Mun, 01-NI, Ste, Wol) at; welke problemen komen we dan wel niet to
-s; -tien ['hens!] 1. zwengel van ean pomp staari, in wat voor toestanden raken we dan
(ni. waarmee men handmatig water op- wel niet verzeild, Daor moot et bonne dat
pompt) (Dho) Et hengsel van do pompe is moeten we nastreven, (zelfst.) Jo kun 't
d'r of (Dho) 2. hengsel van dour, raam, henne en 't weer kriegen je kunt de boom
luik e.d. (Mun, 01-NI, Ste, WoI) 3. z. in, bekijk het maar (Nt), z. ook hennean-weer 2. gebruikt als versterking van
baansei
henna (spor.) de ['hena] - henna: kleur- een riehtingsbepaling Defesant vleug over
do wog benne (Nt), Die zwom om hour
middel voor hoofdhaar
henne I Ook Iiinne (bet. 1: Db, Np, Ste) bonne (b), Do scboe/ejongen drongen ow
de; -n; -gien ['hcno/'ht ... ] 1. hen 2. ot argo! henne U), Diij d'r mar niet zo
vrouwelijke kievit (Nbk) 3. in (my.) Da's ommo henne praat er niet zo om heen,
van hoc/con on hennen maakt het bestaat voor de draad ermee (Mun), 1k kan nog
nit allemaal kleine hoekjes, vooral gezegd we! tien keer om jowhenne ik ben stukken
van een ruimte in het huis (Nt, Spa), zo beter, sneller dan jij (b), 't Was om ni7faor
ook 't Bin daor allemaol bokkies en hen-

henne on d'r lag con knap pakkien sniy
rond nieuwjaar (b), argens overbenne

negies hoekjes en gaatjes, gezegd o.m. van
een huis met vele kleine kamers (Nt), in
alle hoeken on hennen in alle hoekjes on
gaatjes (01-NI)
henne II Ook hinne (Db, Ma), ook afgekort tot bonn' of hen in verb, met ww.,
ni. in bet. 3 bw. 1. naar jets of iemand toe,
weg naar elders Nemt F. jim d'r nooit wit
henne? ( v), 1k zol d'r henne, mar van wege
de snij is et overgaon (Dfo), Th/ is argens
('aanders) henne ergens (anders) heen
(Nbk), Is M al henne? is hij or at naar

veurraod bonne, Hij is dour do jaoron
henne an et kebao/ wend raekt (v), Ih'7
leup dwas dour alles bonne bijv. dwars
door de struiken en het gewas (Nbk), We
heurden zion stemme dwas dour alles
henne (Nbk), Want et is soms dour alles
henne zo /ompen as ze mit die besies
ommosmieton bar on boos (b), 't Gong him
dour a//es henne de emotie, het schrille ge-

toe? (Nbk), overal henne, nargens henne,
d'r henne erheen, Wij inossen d'r toch argens mit henne ( b), Henne ha 'k et veur de
wiend, mar weeromme vu! 't mi5 niet mit

luid e.d. ging hem door merg on been
(Nbk), dour a//es henne wozon razend zijn
(Nbk, Np, b), do dour alles henne vrundelike wero/d (..) intens (bi), argens dour

wezen over z'n teleurstelling, woede heen
zijn, hat verwerkt hebben, 'kBin dour mien
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henne-en-weer - henne-weer-denne
bonne moeten or door been moeten, ook

fig. 3. weg, to bestemder plekke teneinde
hot desbetreffende work to verrichten, om
eon bep. aktiviteit nit to voeren We moe'n
nog bonn' to gaasten garven opzetten in

pred. [hcn'wvor, hsu:'w .../hsno'w ...] 1.
been en terug (verspr.) Die is ok gauw
henno-on-wear (Sz), Do kiendor Jeupon
mar wat henne- on- wear (Dfo), Jo moe'n
niet zo henneweer zitten to wiemolen

voortdurend been en weer bewegen, vooral
weg om de koeien bijeen to drijven en naar van kinderen (Sz, Dhau), Hi zat mar henhuis to brengen (Ste), 1k moot om niie ne-on-weer to wiebolen op i stool (Ma),
kiompen bonne ( Ste), Vroeger gongon ze henneweer schudden bijv. van een fles
wit jut on emm ers hen to melken (Obk), (..) schommelt do Heine mar al
(Pe- Dbl), 1k gao even henne to baor- bonnoweor, henna- weer- donne, mar a!
knijopon (Dhau), Laot ze henna to schieten bonnewoer (ba), Nao wat benne-en- weer
]open, docbt ía dat 1k dat doe? ze kunnen praoten mochten wi dat peerd en do
verrekken, de pot op (Nbk), zo ook Loop karre we] lienen (b) 2. wispeIturig (Bdie,
hen teschioton (Nbk, Np) 4. in bonne of to Ma, Nbk, Np, Obk, Spa, Ste, Sz, be: Bu,
nao met in geen geval, besiist niet, op geen Nw) Et weer is bier vacke henneweer
stukken na (Dfo, Dhau, Np, 01-Ni, Ste, (Obk), Hij is zo honno-en-weer as do
Sz, b: lm): Do ruilverkavoling is bonne of wiond (Ma, Nbk, Np, Spa, Ste, Sz) 3.
to nao fiat klaor (01-Ni), Hij hat mar con (zelfst.) in d'r 't henne-en-weer van
Hein pollogien on honno of to nao gion kriegen or tureluurs van worden, het zat
wark vent eon peerd (b), Hij vortelt bi3i worden (verspr.): lezolben 'tbenncwoord'r
bonne of to nao do waorhcid met (Ste), zo van kriegen (Ma, Np, Spa),
't
ook Dat gobourt boslist met, to honno of to bonne- on- weer kriegen (verspr.): Krieg or
nooit niet ( Sz) 5. erbij liggend, zittend, henno-en- weer! loop naar de pomp, hon
rijdend e.d., onder meeT in (.)as eon kiend op met je gezeur (Ste, Nbk) 4. ais eerste
ziok is on d'r mar wat stillegios henna !ikt deel van een aaneengeschreven samenstelof zit (Spa), 't Stok laand ligt d'r hobbolig ling, vgl. 1k bobbe genoog van 't henhenna on moot slicht maokt woddon (Op), no-on- weorgereis (Op); voorafgaand aan
Vrooger konnen die ooldo booren d'r zo eon werkwoord los daarvan gesehreven: Aj'
hokken (Nbk), Hij is om do koonen bonne

mooi bonne hobbelon mit hour riodone, as mar watbonno-on- weerbopen, datgeftje
ze et poord op con sjokkodraffion ]open mks (Dfo) 5. z. hendoweer
baton (Obk), Die korol boup d'r zo mal henne-en-weer-denne z. henna- weerbonne, or was zuvor begroutolik (Np), Hi
donne
buitobdo d'rroorbennoviei erg ongelukkig henne-en-weeromme (Nbk, Ste) Ook niet
(Nt), zo ook Hij vul d'r rear honno Nbk), aan elkaar gesehreven; ook henne-weerDie wet niot wat zo wil, die diodolt d'r omme (Bdie, Nbk) bw. [hcnwt:a'
zomar wat bonne (Nw), Lit or d'r zo roma/henawi:'r... J 1. been en terug bonnebonne! is do situatie aldus (b) 6. in on zo en- woeromme vracht bobbon gezegd bijv.
wat honno enzovoorts, ook on al zo wat ais men lets meeneemt naar de keider
bonne Id. Nbk), Et was zomar niot wat omdat men daar noodzakeiijk lets moot
henna niet zomaar lets (Np) 7. ais eerste halen (Ste)
deei van eon samensteiling of samenkop- henne-weer-denne Ook henne-en-weer-

peiing, In o.m. de betekenissen 'fleer' (vgl.
bijv. bonnologgon) en 'naar ... toe' (vgi. bijv.
honnobrongen); niet alle 'mogeiljke'
samensteilingen of samenkoppelingen zijn
bier opgenomen * Waor zuj' toch henno?,'Naor do boorovonno!/Waor do katto
schoton hot/Daor wil io niot honno (Ma),
Waor do katto scbit/Daor wil it niet
henna (Nbk)
henne-en-weer Ook henneweer (Dhau,

Dfo, Ma, Nbk, Np, Nw, Obk, ba) bw., bn.;

denne (Dhau, Ld, Mun, Nbk, Ste, b),
hennevedenne (bet. 2: Wol), Isinneen-weer-dinne (bet 2: p) bn. (bet. 3), bw.
(hcnawi:ar'dcno/henwt:or'd.../henafo'd...
/...'dt ...] 1. in eon ogenbllk, gedurende heel
korte tijd (Dhau, Diz, Nbk, Obk, Ste, bo:
Bu) Wij gaon honno-woer-denno naor
doip (Obk), 't Ei moot nog hennoweer- donne in do ketch oors is et to wick

(Obk) 2. been en terug (]3u, Db, Dhau,
Dho, Diz, El, Nbk, Np, Nw, Obk, Ow,
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henne-weeromme - hennegaon
Wol) Even henne- an- weer- denne naor
Berkoop (ook in bet. 1; Nbk) Ze ]open mar
henne- weer-denne been en terug, been en
weer (Dho), henne- weer- denne ploegen
(El), Ze bin evenpies naor Sunnege hennevedenne (Wol), Die hot vandaege verscheiden keer henne- weer- denne west
(Ow), (..) schommelt do k/eine mar al
benneweer, bonne- weer- denne, mar al
benneweer (ba) 3. wispelturig, nu eens
zus, dan weer zo (verspr. OS, Dho, Mun,
Np) Die kerel praot ok mar benneweer- donne (Db), Jekun d'rniks op an, ze
bin henne-weer-denne (Dho), Ze is to
bonne- on-weer-denne as do wiend(Nbk)
henne-wecromme z. henne- en- weeromme
hennebrengen st. ww.; overg.; het hennebrocht ['h...] 1. heenbrengen Wif do
kraante even hennebrengen?bijv.: naar de
buren brengen (Wol), We bebben 'in even
bennebrocbt bijv. van een kind dat naar
school gebracht wordt (Nbk), Zul/en we
Jim daor even bennebrengen? Dan hoeven
Jim met to zuken! (Bu) 2. ter aarde bestellen (Bu, Dhau) Die bebben we vandaege hennebrocht (Dhau), Hij is ok hennebrocbt (Bu)
hennedisponeren (Nbk) Ook hendisponeren (Np) zw. ww.; overg.; disponeerde
henne, het hennedisponeerd ['hEn(o)dts
poni:opfl 1. lets neerleggen Disponeer or
daor mar even henne (Nbk)
hennedonderen zw. ww.; overg., onoverg.;
donderde henne, is hennedonderd [h --- ] 1.
(onoverg.) hard neervallen Hiy donderde
zomar henne! (Np) 2. (overg.) (Nbk) (neer)
smijten I/c bob die boel even in et hokke
bennedonderd (Nbk)
hennedouwelen (Op) zw. ww.; overg.;
douwelde henne, bet hennedouweld [h ... ]
1. doen belanden: door slordig te zijn, door
to laten rondslingeren 't Is mij eon raodsel
waor ze dat spul allemaol hennedou we/en
(Op)
hennedraevcn (Nbk) zw. ww.; onoverg.;
draefde henne, is hennedraefd [h ... ] 1.
wegdraven Kiek ze daor es hennedraeven!
(Nbk)
hennegaon Ook hinneguon (Db, p) st.
ww.; onoverg.; is hennegaon [h ... ] 1. ergens naar toe gaan Waor gaoJ boone?
(Nbk), Gao ij ok hinnc? ga jij er ook naar
toe (p), Zodoende gongen vi5 ok eon dag

mit niem mit de snikke henne nI. naar
Assen (Ow), Zo kwain or dan ok dat I en
Zion maot op een zundag mit stark ies weer
es hennegongen (I), Waorgaon we henne?
(Wol), Ze bin vandemorgen a/ betied hennegaon to gruppen om te greppelen (Np),
't Is ja meer as tied da7c bennegao to
melken (Np), Jo moe'n daor weer hennegaon er weer naar toe gaan teneinde een
ruzie bij te leggen, niet voort to laten
bestaan (Nbk), It Is zo weer hennegaon gezegd van een ziekte die zo rnaar weer
overging, met een sisser afliep, hoewel 't
missehien eerst ernstig leek te zijn
(verspr.), vandaar 't Vaalt mit, dat gaot zo
weer henne bijv. van zweren, kleine
ontstekingen (El, Obk), Die piene in do
mond is weer hennegaon (Db), 't Weer is
zo weer hennegaon is zo weer veranderd
(Nbk), zo ook De Jocbt bruide aorig, mar
de buie is zo weer hennegaon weggedreven
(Op, Wol), Dan gaoJ' benne on ie nemen
twie fin/ce latten dan ga je aan de slag (op
de aangegeven wijze), dan begin je met
( --- ) (bo: Nw), zo ook As do febrieken now
es hennegongen on geef eon k/eine toes/ag
op do pries als volgt gingen doen (vo) 2.
naar de dokter gaan (Diz, Nbk): Etkan we/
hIoedvergiftiing wodden, ik zo/ d'r mar
even mit hennegaon (Diz) 3. bet beste zijn
in geval van een keus maken, in d'r mit
henne gaon: Et duurste gaot d'r vaeke we/
mit henne (Obk) 4. komen te overlijden
Hij is aorig rustig hennegaon (Nbk), Ff1
(.) is your a/tied hennegaon (b), Hij is
van oons hennegaon (Ste), Hi7 is d'r an
hennegaon hij is daardoor komen te overlijden ( Mun), d'r mit hennegaon door
verkommering, achteruitgang, ernstige
problemen en zorgen sterven, ook gezegd
indian iemand een ongeluk heeft gehad en
or nooit weer bovenop gekomen is of
wanneer iemand overlijdt zonder dat
precies bekend is geworden welke problemen er waren, wat eraan scheelde: Die
man was zo ziek, dat hij is d'r mit hennegaon (Dfo), Die Jonge bet bee/ wat
teweegbrocht, zion moeder is d'r mit
bennegaon (Sz), Trien-muJ had zoveu/
zorgen, ze is d'r gewoon mit hennegaon
(Db), (onpers.) Thy her wat overho/en van
dat onge/ok, on daor is '1 mit bennegaon
(El), Thy het eon onge/ok had en et is
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hennegooien - henucleggen
nooit weer good wooden, hij is d'r mit
hennegaon (Nbk), Dat kwaa'n zo had an,
dat ze zal d'r we] mit hennegaon (Ld), Th31
is d'r zo mit hennegaon overleden zonder
dat bekend was geworden wat zijn
problemen waren, wat eraan scheelde e.d.
(Bdie), F. H out Diever is year a/tied
bennegaon (b), Weer g/imde hij en zo
gong biy bonne overleed hij (b) 5. verlopen, het verbruiken van de tijd voor jets,
in d'r mit bennegaon: Do hie/e, dag was d'r
mit hennegaon (Nbk), Die Heine vorbou wing gaot tocb we/ eon goeie woke mit
bonne (Nbk), D'r kim heel watJaoren mit
hennegaon veurdat M over dat ongo/ok
bonne is (Sz), Zion ]even is d'r mit
bonnegaon (Dho), Och, /aotzo mar hennegaon last hat maar, praat er maar niet
verder over (Np) 6. ermee gaan strijken, in
d'r mit honnegaon (verspr. OS, Mun, Np,
Nt, 01-NI, Op, Wol): D'r was eon flinko
arfenisse, mar de Jongste zouno is d'r mit
hennegaon (Op), Do verkeerde is d'r mit
bennegaon (Wet), De aander is mit do
pries bennegaon, omdat hij va/on is (Db),
zo ook zels mit do ere hennegaon (Db),
Daor is 'Emit hennegaon zo is 't afgelopen
(El, Obk) 7. genoegen (moeten) nemen
met, ook inzake het afsluiten van een niet
suksesvolle poging om terug te komen op
een bep. aanschaf (i.v.m. can bep. tekortkoming van het gekoebte), ook inzake hat
met goed repareren, de weinige huip die
een dokter kan bieden e.d. (Diz, Op, Ste)
Et wodt niot he/omao/ weer,
k/a or, on daor
kuj' mar mit bennegaon (Diz), Mit dat
antwoord kon 'k mit hennegaon (Op)
hennegooien (Nbk, Np) ['h...] - neergocien: op de grond gooien Je boeven dat
nietzo lomp benne tegooien (Np), bij uitbreiding ook: en stoppen met de desbetreffende aktiviteit Jo hoeven Jo wark
niet zomar bonne to gooicn (Nbk)
hennekommen I Ookliinnekommen ( p) et
['h...] 1. heenkomen, onderkonien In de
oor/og badden pattio ondordukers een min
hennekommen, bi)g/ieks in een bol (Obk),
(met name van een huis:) Hi5 mag ok we]
kieken naor eon aandor honnokommon,
want dit is met zo best moor (Sz), Hil hot
gion bonnekommon moor geen huis, onderdak meer (Np, b), Hr7 zocht con good
bonnokominen hij zoekt can thuis,

onderdak (Nbk), Die man her eon good
hennekommen vunnon (Nt), Naor die
meson [vergeleken met die mensen] be'k
eon good bennekoemen (B die), De vooge/s
zukon naacbs eon hennekommen in de
bomon (Obk), Do so/daoten zocbten con
bennokommen eon schuilplaats, een plaats
om te overnachten (Mun), Th3 was over on
to vu/e, mar MY bet now eon good bennekommen (Bu, Diz) 2. in Wat is It (toeb)
eon hennekommen wat is t erg, zwaar, een
moeilijke toestand, bijv. bij Iangdurige
ziekte, wanneer men zichzelf moeilijk kan
redden (Dfo, Dhau, El, Nbk, Np, Ow, b):
Dat is mi ok eon hennekommen, ze
bebben daor a//omaol do griep (Dfo, Nbk),
Wat is 't ok een hennekommen mit do
winter on do sniy (Dhau), ook van eon
slordige en/of armoedige huishouding: Wat
is It ok al eon hennekommen daore (Ma,
Nbk)
hennekommen II (Nbk, Ste) st ww.; onoverg; hennekwam, is hennekommen 1. to
bestemder plekke komen Jk moot zien da'k
hennekom dat ik daar kom (Ste), Mack as
do mietor daJ' hennekommen! (Nbk) 2.
neerkomen, neervallen (Nbk) JokunJoreer
vertroden, daJ' reer hennekommen (Nbk)
hcnnekrabbelen (Nbk, Wol) zw. ww.;
overg.; krabbelde henne, het hennekrabbeld
['h] 1, neerkrabbelen Dat bet MY d'r mar
raer honnokrabbo/d (Wol)
hennekwakken (Nbk, Ow, Pe-Dbl) Ook
daelekwakken (Nbk), neerkwakken (Sz)
zw. ww., overg.; kwakte henne, het hennekwakt ['h...] 1. neergooien, met een
smak doen vallen Kionder kwakkon do
fiots mar overa/ bonne (Ow), Die mannon
kwakkon al/es zomar bij do doure henne
(Pe-DbI),
kwakte 'm a/los achter do
kont noor ni zonder er verder naar cm to
kijken, het op te ruimen (Sz)
hennekwatsen (Diz) zw. ww.; overg.,
onoverg.; kwatste henne, het hennekwatst
['h...kwatsi] I. wegspuwen: van tabakssap
MY kwatste ovora/ bonne (Diz)
hennelazeren (Db, Nbk) zw. ww.; overg.,
onoverg.; lazerde henne, het/is hennelazerd
['h..] 1. neervalien, op de grond smijten Jk
bin op 'ties henne/azerd (Db)
henneleggen zw. ww.; overg.; legde henna,
hat hennelegd ['h..] 1. op iets leggen,
neerteggen Leg ot daor mar henne (Nbk),
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hennelopen - hennezitten
Waor zo'k dat toch hennelegd bebben? in over con bezwaor [e.d.] bennestappen

(Nbk) 2. wegleggen am er geen gebruik
meet van te maken (b) 'k Wil pepier en
Penn' en inkt mar zo nicE henneleggen nI.
om niet meet te schrijven (b)
henneJopen zw. ww.; onoverg.; is hennelopen ['h...] 1. ergens naar toe lopen Hi

heenstappen over een bezwaar e.d. (Nbk)
hennesturen (Nbk) zw. ww.; overg.;
stuurde henne, bet hennestuurd ['h...} 1.
naar jets of iemand sturen Wie zak es
bennesturcn om die bosscbop te doen?

(Nbk)
is argens bennelopen, mar 1k wect niet hennetugen (Nbk) zw. ww., onoverg.
welke kaante wit Nbk), Ac, hot ze hen- ['h...ty:(j)g} 1. ergens heen gaan Zuwwc
ne/open laten ze t mast uitzoeken, die lui even hennetugen? (Nbk), Waor tugen ze
(Nbk), Ach mccnske, loop toch benne.' henna? (Nbk)
loop rond (Ste, Mun), Loop henne, je! ik hennevaeren z. bcnncvcrcn
geloof er niets van, loop naar de pomp hennevedenne z. henna- weer-denne
(verspr.), ook: hoepel op (Diz)
henneveren (Nbk) Oak isennevaeren (Np)
hennemier z. hcnnenijere
['h...] - heenvaren: wcgvaren Kick, daor
hennemiere (01-NI) Oak hennemier veert c/c boot henna, we bin krck to Iaete
(WH), Iiinnemier (Nt), Itaenemiere (fp) et (Nbk)
['hcnomi:ar(a)/.....ht....h:no...] 1. groat- hennevliegen st. ww.; onoverg.; vleug
bloemmuur, oak wel van andere muur- henne, is hennevleugen ['h...] 1. zich snel
soorten gezegd die als zodanig gemakkelijk naar iemand of jets spoeden Dan kuj' wcl
herkenbaar zijn
hcnncvlicgcn en zeg d'r wat van, mar wodt
hennemieteren (Nbk, Np) zw. ww.; et daor dan zoc'n stok beter van? (Nbk) 2.
overg., onoverg.; mieterde henne, is met hat vliegtuig gaan naar Griekcnlaand
hennemieterd ['h...mitp] 1. (onoverg.) hard Jaij' bctcr hcnncvlicgcn as henna/open
vallen ffii mieterde zomar henna! (Nbk) 2. (Nbk)
(overg.) neergooien, wegsmijten (Nbk) henneweer z. benne- en- weer, hendewccr
Waor hej' dat toch bennemicterd? (Nbk)
henneweerommevracht z. henneweerhennep (verspr.) Ook Izennip (Bdie) de vracht
['hcnop/..ap] I. bep. plant: hennep 2. henneweervracht (Ste) Oak henneweerhennep als vezelige grondstof, met name ommevracht ( Ste) de; - en; ...vrachien
voor touw 3. henneplinnen (Nbk) 4. has- [...'w ... f...'r... ] 1. vracht die men kan meejiesj (I)
nemen als men terugkeert Aj' de lessen
hennepeulie (spar.) - hennepolie
naor do weg brengen, neeni dan de kraante
hennepgaoren (Nbk) - hennepgaren
even mit, dan bej'henneweervracht (Ste)
hennepieke z. hinnepieke
henneweg (Nbk) de ['h...] 1. heenweg: weg
henneplinnen (Nbk) - henneplinnen
ernaar toe, heenreis Op 'e benneweg bin
hennepnetel (Nbk) Oak hennipnetei we 'vi tegenkommen op de heenreis (Nbk)
(Bdie) - hennepnetel
henneweren (Nbk) zw. ww.; anpers.;
hennepplaante (spar.) - hennepplant
weerde henna, het henneweerd ['henowt:rv]
hennepteelt (1) - hennepteelt
1. aanhaudend zijn van (maoi) weer Et
henneptouw (spar.) Oak izenniptouw weert wool henna (Nbk)
(Bdie) - henneptouw
hennezetten zw. ww.; overg.; zette henne,
hennepzaod (spar-) Oak Jzennipzaod bet hennezet ['h... j 1. neerzetten, plaatsen
(Wol) - hennepzaad
Dal zette ze op et aende van do taofe/
hennereize ['hsn] - heenreis Op 'e henna (v)
hennereize hcwwejow nog zion (Nbk)
hennezitten (Nbk) Oak Jiinnezitten (p) at.
hennesnorren (Np) zw. ww.; onoverg.; ww.; onoverg.; zat henne, het hennezeten
snorde henna, is hennesnord ['hEnasn3pl] ['h...] 1. maar steeds in berusting blijven
1. flink hard rijden Kick, daor snort bi
zitten, voortdurend stil zitten zonder in
henna (Np)
aktie te kamen Hi7 zat d'r do bide dag
hennestappen zw. ww.; onoverg.; stapte mar wat henne (Nbk), In p/acts dawwe L.
henne, is hennestapt ['h...] 1. stappend zich In blicdschop ofwaacbtcn, zitten we haost
verwijderen Kick, daor stapt bi5 henne 2. tFCUF]g hinne (p)
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hennip - herebaank
hennip z. bennep
hennipnetel z. hennepnetel
henniptouw z. benneptouw
hennipzaod z. bennepzaod
hens I (spar.) [hens], in Alle hens an dek!
(spot.)
hens II tw., bn. [hens] - hands: bij voetbal
hensballe (spar.) - handsbal
henstrament z. insterment
hepatitis (spar.) [ht:pa'titos] - hepatitis
Hepke de ['hepko] 1. mannennaam
her bw. [her] 1. vanaf of m.b.t. een bep.
punt (ver) terug in de tijd, sedert 't Is
jaoren her leden dat 1k hew- zion beb t is
jaren geleden (Ld, Nbk, Dhau), Ze bebben
d'rjaoren her woond vele jaren geleden
(El), 't Is al van jaoren her (Ma, Np), Dat
is al lange Icc/en, dat was al veur jaoren
her (Obk, Sz), Vew- zoveul jaoren her
hebben we de leste elfstedentocht had
(01-Ni), Ze hef jaoren her biy dezelde
boor c/lend gedurende lange tijd en vanaf

een punt ver in het verleden (Pe-Dbl), zo
ook Dat doen ze a] jaoren her (Mun) 2.
hier, hierheen in her en der overal, op
allerlei plekken, van her en der (Nbk), van

hot naor her dan weer daar, clan weer hier,
overal (Nbk): Die man gal glen leiding,
bly lout oons mar wat van hot naor her
sjouwen (Nbk)
her- - het vaarvoegsei her-, vgl. herinne-

ron, berontdekken; veel minder produktief
dan in het Nederlands: waar het Nederlands gemakkelijk met her- nieuwe
woorden vormt, omschrijft men in het
Steilingwerfs veelal, vgl. Ned. 'hergeven
met Steil. opni5geven, Ned. 'herladen' met
Steil. opni5 Iaeden, wdér laeden

heraldick (I) de 1. heraldiek
heraut (spar.) de; -en [...'r...) 1. heraut
herbarium (1) [...'b...] - herbarium: album
met gedroogde planten
herbebossen (1) ['h...] - herbebossen
herbenumen (1) - herbenoemen
herbeplaanting (spar.) - herbeplanting
herberekenen (1) - herberekenen
herberg z. barbarge
herbewaopening (spar.) - herbewapening
de morele herbewaopening (1)
herbezetten (I) - herbezetten van een
arbeidspiaats
herboren (Nbk) [her'ba:arn] - herboren:
ais herboren, in 1k youl me weer as her-

boren (Nbk)
herbouw (spor.) de 1. herbouw: het herbouwen
herbouwen (spot.) - herbouwen
herdaenken (verspr.) - herdenken: een
herdenking vieren, lemand of lets herdenken met een moment stilte en/of met
plechtigheden anderszins
herdaenking (spot.) - herdenking: de
plechtigheid van het herdenken
herdaenkingsartikel (1) - herdenkingsartikel
herdaenkingsbi'jienkomst (1) - herdenkingsbijeenkomst
herdaenkingsdag (spar.) - herdenkingsdag
herdaenkingsdienst (1) - herdenkingsdienst
herdaenkingsfeest (1) - herdenkingsfeest
herdaenkingsjaor (1) - herdenkingsjaar
herdaenkingsplechtighied (spar.) Voar
-heid z. -hied - herdenkingsplechtigheid
herdaenkingspostzegel (spar.) Oak herdaenkingszegel (spar.) - herdenkingspastzegel
herdaenkingsrede (1) - herdenkingsrede
herdaenkingstentoonstelling (1) - herdenkingstentaanstelling
herdaenkingsuutgifte (1) - herdenkingsuitgave
herdaenkingszegel z. herdaenkingspostzegel

berth-ok de; -ken; -kien ['herdrak] 1. het
opnieuw drukken 't Bock is in herdrok (1)
2. nieuwe druk De hoevuulste herdrok is
dii now? (Nbk) 3. de nieuwe aplage van
een baek, tijdschrift e.d. De hide berdrok
is al uutverkocht (Nbk)

here (verspr.) tw. ['hio:ra] 1. uitraep van
(soms kritische) verbazing, lieve hemel,
ach, ach Here, waorkoj'now inienend weg

(Nbk), here, here (verspr.): Och here, here,
daor toml hij ok nog an (El), Here, here,
wat bebiklacbt(Op), Here, here, wat Zen
jim d'r weer uut vandaege (Wal), oe here
(Dha, Ste): Oe here, daor hej' dat ok nog
(Ste), Here, here, wat krimmeneer ie toch
(Nbk) 2. z beer * (schertsend) Here, bere/Wat p1st oonze mere/Wat schit oonze
ruun toch bruun (Nbk)

here-w.c. (verspr.) de; -'s; -gien 1. herentoilet
herebaank (Bu, Dhau, Mon, Nbk, 01-Ni,
Wa!) Oak herebaunke (Bdie, Op), her en-
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herebaanke - hereofdiellng
baank (Ma, Nbk, Obk, Ow), kerebank
(Spa, Sz), femHiebaank (Pe-Dbl) ['ht:o
ro.../.....hr.orI2...] - herenbank
hcrcbaanke z. berebaank
licrebank z. berobaank
Iicrcbesicn (Nw) et; ...besies ['ht:oro
busin] 1. lieveheersbeestje
hereboer - hereboer: rijke landbouwer, die
als een beer kan leven
hcrcbuusdoek (Nbk) - herenzakdoek
hcrcdienst (1) - herendienst: voor beer of
landsheer
herefiets (Diz, Wol) Ook herenflets
(verspr.) - herenflets
heregelosie (Op) Ook kerenhorloozje
(Obk), herengeloozje (Nbk) ['ht:aro...
/..r'...] et; -s 1. horloge in principe alleen
door mannen gedragen
heregoed (Nbk, Obk) Ook herengoed (Np)
et; -eren [ ... ... ri] 1. (g. my.) kledingstof,
kleding speciaal voor mannen, in een winkel (Nbk, Np) 2. herengoed, landerijen,
bossen van belangrijke heren (Np, Obk)
herehemd (Nbk) - herenhemd
herehoed (Op) Ook herenhoed (Bdie,
Obk, Sz) de; -en; ...hoetien [----h ... ri...] 1.
herenhoed
herchuus z. hcronbuus
herejaeger (Dfo) Ook kerenjaeger (Nbk)
de; -s; -tien [ ... .ht:ap ... ] 1. jager die voor
ontspanning jaagt, i.t.t. broodjager
herejasse z. borenjasse
hcrckapper z. berenkappor
hereken z. horink
herekies z. herink
herekieding (Nbk) - herenkleding
herekostuum (spor.) - herenkostuum
hereleven (Bu, El, Nbk, Spa) - herenleven
heremetied z. horemientiod
heremientied (verspr.) Ook keremetied
(Ld, Nbk, Nt, Obk, Spa) [ht:orornin
'tit/ht:oromotit] - heremijntijd Horoinientied, dat ha'k nooit van R. docht (Db) *
Horomien tied, war is do wereld wiod
vooral gezegd wanneer men opstond en om
zich been keek (Nbk, Np, Ow)
heremode (Nbk) - herenmode
heren (OS, Bu, Dho, Dm1, Nw, Np; bet. 2:
Nt, bet. 1: Pe-Dbl) Ook haeren (ZW, WS:
noord. van Lende, met WH), karen (WH)
zw. ww.; overg., onoverg.; heerde, het
beerd [hi:opJ'hs .....ha:] 1. (overg.)
haren: van een zeis Dojongoron kun gion

zonde moor heron (El), Ooldo W. zat onder
do appolboom do zendo to haoron (Wol),
de zende schaip boron (b) 2. (onoverg.;
ook onpers.) schrijnend en/of niw zijn of
worden van de buid, barstjes in de huid
krijgen door kou, een scherp en branderig
gevoel geven (verspr.) 't HoortJo zuvor ow
? gczicbt, zo koold is ? (Nbk), zo ook ?
HccrtJo ow do kop (Np), 't Gozicbt boort
me van do kooldo (Bu), Do kooldo begon
mij in It gczicht to baoron (Op), Do liopcn
boron mij (Nt), Aj' vcrkolen binnon, haort
ctjc we] es (Ste), Aj'zwicterig binnon, kan
dat soms zo heron (Obk), 't Heort mij in
do keel, dat zuto soul het geeft een scberp,
branderig gevoel, met name van zoute of
erg zoete waren (Ma, Np, Nw, Ste, Nbk),
Ft oton is zo schaq,, ot baert me dour do
keel (Bu, Ste) * Good boron is 't halve
mi5on (Db)
herenakkoord (1) - herenakkoord
herenhaank z. horebaank
herendubbel(spel) (spor) - herendubbel
herenenkel(spel) (spor.) - berenenkel
herenfiets z. herefiets
herengadderobe (spor.) - herengarderobe
herengeloozje z. horegelosic
herengoed z. beregood
herenhemd (Bu) et 1. vlies op melk D'rzit
eon herenhemd op do me/k (Bu)
herenhoed z. horohood
herenhoentien (Bu, Nbk, Np, Nw, Obk)
Ook herenkoetien (Nbk, Obk) et; ...hoenties [.Jhfl:nttn] 1. lieveheersbeestje
herenhoetien z. bcrenboontion
hercnhorloozje z. horogolosie
herenhuus Ook kerekuus (spor.) - herenhuis: groot, voornaam woonhuis
hereninkeispul (I) - herenenkelspel
herenjaeger z. horojaogor
herenjasse (Wol) Ook herejasse (Nbk) de;
-n; ...jassien 1. herenjas
herenkapper (El, Ow) Ook herekapper
(Nbk) - herenkapper
herenoIdieling z. boroofdioling
herensalon (I) - herensalon
herenstoel (Nbk, Wol) de; -en 1. steel
voor heren, in bet bijzonder in kapperszaak
herenzacke (El) de; -n; ...zaekien 1. zaak,
winkel van een herenkapper
hereofdieling (Nbk) Ook herenofdie!ing
(spor.) ['hi:oroovdi: ... / ... çi7 ...] - herenafdeling
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herepcerd - herink
herepeerd (Sz) ['ht:oro...] - herenpaard,
als term gebtuikt bij paardje rijden op de
knie met kinderen, nI. bij het opnoemen
van verschillende soorten paarden
hereplaets(e) (Mun, Op) ['h...] - hereboerderij
hereschoe (verspr.) - herenschoen
heresokke (verspr.) - herensok
herestof (spor.) - herenstof
hereupenen (spor.) - heropenen
hereupening (spor.) - heropening
herexamen - herexamen
herezadel (Nbk) - herenzadel (van een
fiats)
herezaeke (spot.) - herenzaak
herfst z. haast
herfstachtig z. baastachtig
herfstaovend z. haastaovend
herfstaster z. baastaster
herfsthloeme z. haastbfoeme
herfstig z. baastig
herfstkoe (Sz) de; -nen; -gien ['h...] 1.
koe die in de herfst kaift
herfstmark z. haastmark
herfstschoonmaalc z. haastschoonmaek
herhalen (spot.) [hsr'ha:Ii] - herhalen:
opnieuw doen, opnieuw zeggen
herhaling (spot-) de; -s, -en; herhalinkien
1. herhaling: fllmbeelden, programma's,
kursussen, toneeluitvoeringen e.d. die
opnieuw worden gebraeht, afgedraaid of
vertoond
herhalingskursus (I) - herhalingskursus
herhalingsoefening (spot.) - herhalingsoefening
herhalingsrecept (spot.) - herhalingsrecept
herhalingsteken (1) - herhalingsteken
herieniging (I) [hc'rLngu]] - hereniging
herig (OS, Bdie, Bu, Dho, Dmi, Nw, Np)
Ook huerig (ZW, WS: noord. van de Lende, niet WH) bn.; -er, -st ['ht:orx/'hE:...
/'ha:...] 1. hang, ruw (in de keel, rond de
mond), schraal, schnijnend, ook van de
huid van handen, anmen an gezicht Aj' bij

banen we] es herig (Dfo), As de keelfe
haerij is, dan woj' verkolen (Ste), Dc
mond is mij van binnen zo herig (Db),
haeni op 'c bost wezen hees in de keel

zijn (Np)
herik (oost. van Wol: verspr.) de ['ht:rak}
1. herik of knopherik D'r zit aoriiberikin
It laand (Nbk), Hen/c gruvit vaeke in de
hacver, an daor mag die met over (Dfo) 2.
krodde (Obk) 3. zachte dravik (Db) 4. z.
herink * Zen keer honk, a/tied ben/c ni in
het land (Ow)
herindieling (spor.) de; -s [h...] 1. nieuwe
indeling, met name van gemeenten
hering Ook herink (Ste) de; -s, -en;
herinkien ['ht:aruj, 5ij/..1k] 1. haring
(bep. zeevis) Dc nije bering moct cerst
duur betacid wodden (Df'o), zoere hering
Zoere haring is can best middel tegen griep
(El), We lussen graeg can zoolte bering
(Bu), 1k zol now wel es bering an kuut
bebben willen een uitslag willen horen,

willen vernemen hoe het zit (Ld), zo ook
Daor wi'k bering en kuut van hebben

(Bdie, Spa), gien hering of kuut zonder
nadere kennis van het betreffende (01-NI),
It Was zo vol, we zatten as herings in de
tonne (Diz, Nt, Spa, Ma), zo ook as bering
in de tonne (verspr.), as heringen... (Ste)
an as haring in 't vat zitten (Op), zo zoolte
as een bering (Bdie) * (schertsend:) Mooi
weer en gien bering(Sz)

heringkarre (Np) - haringkar
heringpot (Nbk) - haningpot
heringsmaek (Nbk) - haringsmaak
heringtied (I) - haringtijd
heringtonne (Nbk) - harington
heringvangst (I) - haringvangst
heringvisser (1) - haringvisser
heringvisseri'je (I) - haringvisserij
heringvloot (I) - haringvloot
heringzee (Obk) de ['h...] 1. oude benaming voor de Zuiderzee
herink (Dhau, Mon, Nt, 01-NI) Ook
heerkies (b), herekies (Nbk), Igerinkies
(Dfo), herik (Ow), hearken (Nbk, Np),
hereken (Spa) tw. ['ht:artk/'ht:orkis
/... tqkis/'ht:3rik/'ht:3rki.]/'hi:or3kflj 1. ach,
hoe is het mogelijk Oe heerkies! ( b), Och
hereken, hereken! (Spa), Och herinkies nog
toe, war is 't koold vanaovend, nicE? (Dfo),

de winter mit natte hanen lop en, wo n ze
herig (Obk), Aj' vet/co/en binnen, woj'
herig om de neuze (Dfo), Dc huud is me
herig (Nw), Dc liopen bin me herig (Np),
herig om at gczicht (Dhau), It Is mi'j wat
herig om de mond, Jedenene kan 'iv niet
mit ziepe wasken, thor wo 'n sommjen Herinic, herink wat gaot ct d'r thor om weg
herig van (Nbk), Mit schrao/ weer wo'n de (01-NI), Och her/n/c nog an toe (Ow,
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herinkies - herplaetsen
Mun), Och herink nag toe, now braant de meer(Nbk)
herkenning (1) de; -s, -en 1. herkenning
bri] oknog an (Dhau) 2. z. bering
herkenningsmelodie - herkenningsmelodie
herinkies z. herink
herinneren zw. ww.; overg.; herinnerde, herkenningspunt (spor.) - herkenningshet herinnerd fhe'rinp] 1. zich herinneren punt
k Kan me van dat geval met veule meer herkenningsteken (spot.) - herkenningsherinneren (Dfo), Kim Ic jow dat flog teken
herinneren? (Nbk), Daor kan 'k me silks herkeuren (spot.) ['h...] - herkeuren
van berinneren (Np) 2. doen herinneren 'k herkeuring (verspr.) - herkeuring, met
Was bange dat hi] et vergeten zol, 1k beb name gezegd wanneer men opnieuw een
keuring meet ondergaan voor de militaire
'in d'r nag even an herinnerd (Dfo)
herinnering de; -s, -en; herinnerinkien 1. dienst
het zich herinneren of het iemand doen herkiesber (verspr.) [...kizbç] - herkiesherinneren lene watin herinnering brengen baar .Tb•] stelt him met weer herkiesber
(Nbk) 2. geheugen Veur zoveer mien (Nbk)
hethineringgaot! (Nbk), Hi7 zag or in zien herkomst de ['h...] 1. oorsprong, afkomst
herinnering veur him (Nbk) 3. gedachtenis et Jaand van berkomst (Nbk)
Hi] hul d'r altied een mooie herinnering an herleven (spot.) - herleven van tijden, het
(Nbk), ter herinnering an 4. hetgeen men opnieuw in zwang komen van gewoonten,
zich herinnert 1k heb d'r glen herinnering het weer gaan bloeien van de handel e.d.
van ik kan me er niets van herinneren hermelijn (spot.) - hermelijn (bep. roof(Nbk), persoonlike herinnerings 5. een dier)
tastbaar jets als aandenken Dar beeltien hermelijnen (spor.) bn.; attr. [...i7:] - herbe'k van mien beppe kregen as (een) nelijnen
hermetisch (spot.) [hertmi:tis], in henneberinnering (Nbk)
herinncringsmedallie (spor., 1)- herinne- risch ofsleuten op hermetische wijze afgesloten
ringsmedaille
hernia (verspr.) - hernia, met name in de
herinterpretaosie (I) - herinterpretatie
herintredend (I) - in herintredende ruggegraat
heroddering (1) - herordening
vrouwen (I)
herinventarisaosie (I) - herinventarisatie heroine - heroine
heroinebruker z. heromegebruker
herinvoering (1) - herinvoering
heroinegebruker (spot.) Ook heroinebruherjaoren z. herwertsjaoren
herkaansing (spor.) [herk..., h..] - her- icer (1) - heroinegebruiker
heroinegebruuk - herolnegebruik
kansing
heroinehaandel (spor.) - heroinehandel
herkaansingsrit (I) - herkansingsrit
herkaansingswedstried (I) - herkan- heroinehoer (spot.) - heroinehoer
heroinesmokkel (spot.) - heroinesmokkel
singswedstrijd
herkanwen (spot) zw. ww.; overg.; her- heroinesmokkelder (spot.) - heroInekauwde, het herkauwd [h ... ] 1. herkauwen smokkelaar
door dieren 2. iets herhaald zeggen zodat heroinespuite (spor.) - heromnespuit
het vervelend wordt (Nbk) Moe'k et now heroinespuiter (spot.) - herolnespuiter
heroineverslaafde (verspr.) - heromnevernag es berkauwan? (Nbk)
herkauwer (spot.) [th ... ko:Mf] - herkauwer slaafde
herkenber (spot.) [..'kembç] - herkenbaar heroineversiaving - heroineversiaving
'k Heb mien jasse mark4 dan is hi] altied herontdekken (1) - herontdekken
herkenber (Diz), Die bonte koe ken ik uut herovcrcn (1) [ ... o:wrn, ...o:v...] - heroveren
duzend, die is goed herkenber (Sz)
herkennen (verspr.) zw. ww.; overg.: he roverwegen (1) - heroverwegen
herkende, het herkend [her'kei2:] 1. zich heroverweging (1) de; -s, -en 1. heroverherinneren dat men de persoon of zaak die weging
men ziet, eerder heeft gezien of gekend hcrplactsen (1) - herplaatsen: verplaatsen,
11,7 herkende heur new ill die /aoren nict met name inzake een andere betrekking
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herprogranimering - herwertsjaoren
herprogrammering (1) de; -s I. herprogrammering
herreberg z. barbarge
herrie de; -s ['hcri] 1. ruzie (verspr.) Die
meensen badden loch zoe'n herrie over de
hege die tussen de tunen ston (Pe-Dbl), 'I
Is ccii grote berric daor (Spa), Ze badden
goed hen-ic (Nbk), Jim unoc'n niet om elke
kleinighied herric macken (Db), Dc brulloft dride in It Jestc nog op ben-ic wit
(Op), Laoten we mar glen ben-ic anbaelcn
iaten we het maar niet op ruzie laten
aankomen (Ste), herrie kriegen (Nbk), D'r
is al genoeg herric op 'e wercid (Nbk) 2.
(g. mvj enorm lawaai, drukte, tumult
Jonges, niet zoc'n hen-icf maak niet zo'n
Iawaai (01-NI), Mack loch niet zoc'n
hen-ic, ic zollen d'r doof van woddcn
(Mun), War schoppcn die ccii ben-ic
(Dhau), Die radio gel! een protte hen-ic
(Ow)
herriemaeken (Nbk, Wol) onbep. w. ['h...J
1. iawaai, kabaal maken Hool loch es op to
herricmaekcn (Wol)
herriemaeker (Dho, El, Nbk, Np, 01-NI,
Wol) de; -s; -tien ['h ... J 1. iemand die
voortdurend ruzie maakt, voortdurend
dwarsligt 2. iemand die veel Iawaai maakt,
met name hard schreeuwt
herriesehoppen (Nbk, Wol) onbep. w.
[h ... ] 1. ruziemaken, ruziend tekeergaan
Ze bin daor altied an ? hcrricschoppcn
(Wol) 2. kabaal, lawaai maken
herrieschopper (verspr.) de; -s; -tien
['h ... skopr] 1. iemand die voortdurend ruzie
maakt, voortdurend dwarsligt Die buurjonge van oons, oat is wcl zoc'n vcrvelcndcherricschopper (Db) 2. iemand die
veel Iawaai maakt, met name hard
schreeuwt cen grote hcrricschopper (Dfo)
hcrriezuker (Ste) de; -s; -tien [h ... sy:k1]
I. iemand die snel ruzie uitlokt, die graag
ruziet
herschrieven (I) - herschrijven (van tekst)
herstellen (1) [ ... li], in in ere hcrstellcnz'n
oude funktie, luister teruggeven: We hcbben de regcnputtc weer as gocd schonemaekt on in ore hersteld (1)
herstellingsoord (vo) - herstellingsoord
herstellingsplak (vo) - herstellingsoord,
plaats waar men voor genezing naar toe
gaat ccii hers! chug splak vcur longpcsjentcn (vo)

herstellingsteken (1) - herstellingsteken
herstemming (1) - herstemming
herstrukturering (1) - herstrukturering
hertog (verspr.) [ ... D... ] - hertog
hertogdom (verspr.) - hertogdom
hertoginne (spor.) - hertogin
hertrouwen (verspr.) - hertrouwen
hertshoorn (Dho, Nbk) de; -s
1. bep. kamerplant: hertshoornvaren
hertz (spor.) - hertz
heruutgifte (1) - heruitgave
heruutvoering (1) - heruitvoering
Herv. - afkorting van Hervorind
herverkavelen (spor.) - herverkaveien
herverkaveling (spor.) - herverkaveling
herverzekeren (spot.) - herverzekeren
herverzekering (1) - herverzekering
hervormd [...'f...] - hervormd de Hervormdc Karke, Ze bin hervormd, dc hervormde domenee
hervormde (spor.) - lidmaat van de Nederlandse Hervormde Kerk
Hervorming de; -s, -en; ...vorminkien i.
de 1-lervorming (rd. de reformatie) 2. (met
klcine letter) vernieuwing in maatschappelijke struktuur, instituties (spor.)
hervormingsbeweging (1) - hervormingsbeweging
Hervormingsdag (spor.) - ilervormingsdag
hervormingspergramme (I) - hervormingsprogramma
hervormingspoletiek (I) - hervormingspolitiek
Hervormingstied (I) - Hervormingstijd
herwaarts z. herwerts
hcrwaortsjaoren z. herwertsjaoren
herwardering (1) - herwaardering
herweerts z. herwcrts
herwerts (El, Ow, Spa) Ook herwaans
(spor.), herweerts (b: In) bw. ['herwrts/...
J ... w:arts] 1. ver terug in het verleden,
lang geleden Zchcbbcn d'rjaorcnhcrwerts
woondlang geleden (El), Jaoren hcrwaarts
kwam die man bier (01-NI)
herwertsjaoren (OS, Dho, Np, b) Ook
herwaonsjaoren (Np), herjaoren (b: in)
my. [h ... / ... wn:rts ... ..h€rj --- J, in herwcrtsjaorcn leden veie jaren geleden: Dat is al
her wcr!sjaorcn loden, oat zij hicr woon den
(Nbk), en in Daor was, mij donkt a] herwcrtsjaorcn, bi5 Ba ok '- en - die de W3ctcrputic (b)

-356-

hes - heufd
hes I de; -sen; -sien [hcs] 1. bep. kiedingstuk zonder mouwen, van voren open,
zonder sluiting
hes II (Dhau) [hes] 1. roepnaam voor
paard of veulen Hes, hes, kom jong!

(Dhau)
hesscnbloeding z. basscnbioeding
hessengimmestiek z. bassengimmestiek
hessens z. bassens
hessensehudding z. bassensehudding
hessenvliesontsteking z. basscnvlicsontstekung

hest z. baast
hestaehtig z. haastachtig
hestaovend z. baastaovcnd
hestaster z. baasta.stcr
hesthloeme z. haastblocmc
hestdraod z. haastdraod
hestig z. haastig
hestknolle z. haastknolle
hestmark z. baastmark
hestschoonmaak z. baastschoonmack
hestvekaansie z haastvekaansic
het [hst] 1. in /c van bet 2. z. hat
heten z. hieten
heterdaod [h:t1..., aks wisselt], in op

Spa, Nbk), vandaar: ccxi leven bcbben as
ccxi Juus op ccxi zeer beatfd een gemakkelijk en prettig leven hebben (Bdie, Nbk,
Np, Spa, b), kHeb It wat in 'tbcufdik hob
een beetje hoofdpijn (Nbk), zo ook 'kHeb
piene in 't heufd (Nbk), ...dan hi]' met
goed, dan b/f te drok, dan is etjc to drok
an Ftbeufd(J4w) Zebet etbeufd wat in de
boogte is enigszins eigenwijs (Ld), mit It
heufd In de Jocht ]open id. (Bdie), Wat
oons boven et beufd bangt, weten we n/ct
wat ons nog te wachten staat (vo), mit et
heufd in de nekkc lett.: met eon houding

waarbij men z'n hoofd enigszins achterover
houdt (Nbk), zo oak 't beuJ'd in do nckkc
bebben !ett., maar ook fig.: eigenwijs zijn
(Np), Laotzien haandcfwiczc op zion eigen
heufd daclekommen laat hem z'n handelwijze zelf ondergaan, voelen (b), Etpecrd
(.) staot mit etbeuld naor ben eden (v), zo
oak et heufd naor beneden hebben lett,

cok: neerslaehtig, moedeloos zijn (Nbk),
mit et heuld naor bencdcn Jopen id. (Nbk),
cthcufdhangen Jaoten (Nbk, Np), atbeuld
in de scboot Jeggen erin berusten, zich
erbij neerleggen (Dfo, Dhau, Nbk, Np),

betcrdaod betrappen

argens can zwaor heufd In bebben

hetero (spot.) [hi:toro ....oM] - hetero
hetteboolt(e) z. hatteboolte
hettebout z. hatteboolte
hettegewei z. hattegewci
hettekaampe z. battekaampe
hettekeutel z. battekeutel
hettekop z. battekop
hettepote z. battepote
hettespoor z. hattespoor
hettevicis z. battavicis
hetze (1) ['hetsa] - hetze
heufd (alg.; bet. 9: verspr.) Ook hoofd
(Spa; bet 9: verspr.) et; -en; heufien,
hofien [hA:ftlho:ft] 1. hoofd van de mens
(veelal wordt kop gebruikt, wat voor veel
sprekers overigens als ruw geldt); ook wel
van de kop van eon paard Wat hot dat

(verspr.), zo oak 1k zic d'r ccxi zwaor
heufdin (Ste) en 'Jc Zic d'r can zaarhaufd
in (Wol), waarnaast Daor bet him glen
heufd zaar van daon hij heeft er op geen
enkele manier onder geleden, last van
gehad (Np), Hi] bet et heufd verkeerd
staon hot hoofd staat hem verkeerd (Nbk),
d'rhangt Sn wat boven etheufd(Nbk, Np),
lone your at heufd stotan (Nbk), It haufd

macglen can peer moo/c ogen in ? beuld
Nbk), my is op ? las va/en, hi] bet ccxi
dikke bulte an 't heufd (Dfo), Die man is
thkke om 't heufd heeft een opgezwollen
gezicht (Sun-0t), zo ook We bin glocierig
om 't heufd (Nw), at heufd oin de hoeke
stikkcn am het hoekje kijken (b), etbauld
schudden, ccii kac/ heufd, ccii zccr hcufd

eon kletskop, eon zeer hoofd (Bdie, Dfo,

boven wacter bolen, lane boven ? heufd
gruuian (Np, Nbk), Ft heufd argens staten

z'n hoofd staten op eon bep. plek, ook fig.:
ergens plotseling stevige tegenwerking ondervinden (El, Nbk), It Gruuit Sn boven 't
heufd hot wordt 'm to groot en to
ingewikkeld, hij heeft er geen greep meet
op, ook van het werk dat teveel wordt
(Nbk, Ow, Nw), wat over at baufdzien, En
main en ml] kikt hi] over 'theufdzijn met
intercssant voor hem, ziet hij niet staan
(v), alit at heufd tegen dc mure Japan met
z'n kop tegen de muur lopen (Db, Op),
lone wat naor '/ heufd slungeran zonder
terughoudendheid iemand iets verwijten,
betichten, wijzen op (Nbk, Np), icnc dc
orcn (haost) van Ft heufd zeuren aanhou-
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heufdadministraosje - heufdansluting
dend vragen: door kinderen om snoop e.d.
(Nbk, Np), Jo kim mit eon gerust geweten
Jo heard daelcicggcn sterven (Obk), zo ook
't boa/il d'r L'ij dacieleggen (Np), can
lang heufd hebben veel geduld hebben
(Np), tegenover Zion heard is glen cl/c
/aankhij is gauw driftig, kwaad (b), Ikzal
Jo can peer oren an 't healfd ni5cn je wat
wijsmaken (Nw), wat over at heard Zion
(Spa, Nbk), can heufd as con Nate can
rood hoofd (Obk, Pe-Dbl) 2. iemands
geestelijk vermogen
heufd argens vol
van hebben (Nbk), wat aut at beatd leren,
vandaar wat aut at boa/il kennen, Jo at
beard argens over broken or zeer lang an
diepgaand over nadenken (Nbk), bid wat
an ? beard bebben heel wat aan z'n hoofd
hebben (Nbk, Np), zo ook aandero dingen
an ? heal?! hebben (v), As lone wat mit at
beatd in do wan-c is, dan is hij op 'e
bobbel (Obk), a heard ]opt miy omme ik
word er tureluurs van, 1k kan het allemaal
niet meer op can rijtje houden (Ma, Nbk),
't Macli him dour at beatd hot spookt
(voortdurend) door zn hoofd (b), at heufd
koel holen rustig blijven, zich niet
zenuwachtig laten maken (Nbk, Np, Op), 't
Heufd staot me d'r niet naor ik ben er
beslist niet voor in de stemming, 1k heb op
dit moment heel jets anders aan mn hoofd,
ik heb op het ogenblik andere interesses
(Dhau, Nbk), Dat speulde him dear at
heufd (Nbk), Dat kwam in zion heufd op
(Nbk), Hoe haelt hi5 Ft in Ft heard (Nbk),
oak Hoc knit... (Nbk), Hij her nogal ,vat
in Zion beatd hij weet veel (Nbk), As die
ion keer wat in 't heard he/then! lets
hebben bedacht [dan zetten ze het door]
(ba), Dat zak we] aut mien heat?! iaoten
(Nbk), JJ/7 lat th niet gaaw wat aut zien
heufd praoten (Nbk), Dat zok mar uat
mien heufd zetten (Nbk), niet good bi Ft
heufd wezen hij is enigszins krankzinnig
(als ziekte) (Diz, Nbk), Hij bet It in It
heard Id. (Nbk), Do kop was me baos over
? heard 1k was buiten zinnen van woede
(Ld), 't heufd dFT (niet) bi5 hebben, -to ook:
Jo maggen Fj hcufd d'r wel bIJ holen or
goed bij blijven opletten (Db, Mun, Np,
Op, Ste, Obk), argens eon had heatd in
hebben vrezen dat het niet in orde komt,
zal lukken, zal doorgaan (Nbk, Wol), zo
oak dFr eon zwaorheufdin hebben Id. (Ma,

Nbk), As die mar niet as an do ladder
hangt ml. zelfmoord pleegt door
ophanging]; at zit we] in do fomi/ic, zo
hebben niot can stark beard (Nbk), As 't
lone dear/opt, dan is It heard niet moor
good (Nbk), Th3i is mit Ft heufd op 'o loop
hot maa!t hem (Db, Ma, Obk, Ow), Hiy bet
een heufd as eon aim enak hij kan zeer veel
onthouden (Obk) 3. persoon even do
beufden tel/on (1) 4. zware balk op de
bintstjjlen die daze verbindt Do hoarden
wo'n mit pinnen op 'o sticien zet (Ld) 5.
hoofd onder can brug (om te dragen)
(Obk) 6. het hoofd van de tafel (spor.) De
vearzittcr zit vaeke an 't heard van do
taofc/ (Op) 7. hot hoofd van eon brief (I) S.
hot hoogste, voorste of belangrijkste deal
van iets at heufd van can sticic de top, bovenkant van eon stijl in can gebint (Dhau,
Dho, Ld), at hoard van een godien opstaande rand aan de bovenkant van een
gordijn (waar nI. haakjes in komen) (Dho),
an at heatd van do stoat (Nbk), an at board
van can bedrief(Nbk), ...van can onderneming (Bu), an at beard van can bcweging
(Nbk), an at heard van een scboelo staon
(Dfo), an at beafd van militaire troepen
(Dfo) 9. de belangrijkste persoon van eon
installing of een sociaal verband anderszins, met gezag over anderen, met name
inzake can basisschool at heufd van 't
gezin, at heard van do hausholing, at heufd
van de schoele, echter dan ook vaak boofd
lone van zion zeunen is heufd van eon
schocie wodden (Op) * Zoveal hoofden,
zoveal zinnen (Spa), Weiteraston/'t Heufd
op '1 kussdn/Ft Gat d'r bi5 dei/Slaop we!
(Nbk)
heufdadministraosie (spor.) - hoofdadministratie
heufdaende (Dhau, Diz, Nbk, Np, Op,
Wol) Oak heufdeinde ( Ma, Mun, Nt,
Wol), heufdende (ZW, Dho, El, Ld, Nt),
Iseufdenaende (Np, Obk), kopuende (Np,
Ow), hoofdeinde (Spa) [hA:ft --- --hA:vd1.
1 ... 1- hoofdeinde Ftheu fdaende van Ft beddc (Nbk)
heufdagent (I) - hoofdagent
beufdaksent (I) - hoofdaksent
heufdakte (verspr., I) Oak hoofdakte
(verspr.) - hoofdakte
heufdannemer (verspr.) - hoofdaannemer
heuldansluting (spor.) - hoofdaansluiting
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heufdanvoerdcr - heufdofdieling
hcufdanvoerder (spor.) - hoofdaanvoerder heufdgehiente (Nw) et; -n ['h...] 1. een
heufdaoder (Nbk) Ook lwofdader (Spa) van de gebinten van het hoogste deel van
de; -s; -tien 1. beiangrijke bloedader 2. een schuur
belangrijke verkeersader
heufdgebouw (spor.) - hoofdgebouw
heufdartikel (spor., I) Ook Jwofdartikel heufdgerecht (v) et 1. voornaamste ge(spor.) et; -s; -tien ['h...] 1. artikel dat recht van een maaltijd
men het best verkoopt, dat men het heufdgetuge (I) - hoofdgetuige
beiangrijkst vindt om te verkopen 2. heufdgracht (spor.) - hoofdgracht
redaktioneei artikel
heufdhaor I (Bdie, Mun, Nbk) de; -en;
heufdbaank (I) - hoofdbank
-tien 1. elk der hoofdharen
heufdbalke (Dfo, Dho, Nw, Obk, Ow) Ook heufdhaor U (verspr.) et 1. (verz.) hoofdhoofdbalke (Obk) de; -n ['h...] 1. bep. haar
moerbalk: zware dwarsbaik over en ter heufdig (Np, Mun) bn., bw.; -er, -st
verbinding van twee bintstijien
['h&:vdox] 1. koppig
heufdbero (verspr.) - hoofdburo
heufdingaank (Nbk) Ook heufdingang
heufdberocp (spor.) - hoofdberoep
(spot.) - hoofdingang
hcufdbestuur (spor.) - hoofdbestuur
heufdingang z. beufdingaank
heufdbestuurslicl (spot.) - hoofdbestuurs- heufdingenieur (1) - hoofdingenieur
lid
heutdinspektcur (verspr-) - hoofdinspekheufdbetrekking (1) - hoofdbetrekking
tour
heufdbezwaor (spot.) - hoofdbezwaar
heufdkaante (Mun, Nbk) do; -n ['h...] 1.
heufdbrekens (Np) my. ['lt&:fdbn:kgs] - de kant waar iemand zn hoofd heeft 2. behoofdbrekens Dat kost eon protte heuld- langrijkste kant
brekens (Np)
heufdkemmies (spor.) - hoofdkommies
heufdbron (1) [ ... bron] - hoofdbron
hcufdkeze Ook hoofdkeze (Dfo, WH,
heufdbuurte (1) de; -n ['h...] 1. Nbk, 01-Ni) - hoofdkaas
belangrijkste buurt, deel van een dorp met heufdkleur (spor.) - hoofdkleur
bebouwing do beufdbuurte van Wolvege (1) heufdkommesaoris (spot., 1) Ook heufdheufddirekteur (verspr.) - hoofddirekteur kommesaris (spot.) - hoofdkommisssaris
heufddirektie (verspr.) - hoofddirektie
heufdkommesaris z. beufdko,'nmisaoris
heufddoek (verspr.) Ook kopdoek (El, heufdkommetaor (1) - hoofdkommentaar
Sz), hoofddoek (01-Ni, Spa) - hoofddoek heufdkondukteur (verspr.) - hoofdkon(vrouwenkiedingstuk)
dukteur
heufddoel (spor.) - hoofddoel
heufdkussen Ook koofa'Icussen (Spa),
heufddörp (verspr. OS) Ook heufddorp kopkussen (Np) - hoofdkussen
(verspr. WS, spot. OS), hoofddorp (spot.) heufdleer (Dhau, Op) et [h ... ] 1. bovenleer
et; -en; -len 1. hoofddorp, vooral dorp dat van een schoen
het bestuurlijk centrum van een gemeente heufdluus (Bdie, Obk, Ste) de; ...luzen;
vormt
...iusien 1. hoofdluis
heufdeigcnschop (Nbk, 1) - hoofdeigen- heufdman (Np) Ook hoofdman (Bu) de;
schap
-nen ['h...] I. beiangrijkste arbeider in een
heufdeinde z. hcu[daende
fabriek
heuldelik (spot.) ['hA:vdolok, ...di...], in hcufdmeester (Ste) de; -5; -tien ['h...] 1.
eon heufdelike stemming, hey Ide//k an- hoofdonderwijser, hoofd der school
spraokelik
heufdmement (1) - hoofdmoment
heufdenaende z. heufdaendc
hcufdmitwarker de; -s ['h..] 1. hoofdhcufdende z. heu[daende
medewerker, in het bijzonder in het verheufdfeguur (spor.) - hoofdfiguur
band van de Stichting Stellingwarver
heufdfeit (Nbk) - hoofdfeit
Schrieversronte: medcwerker die leiding
heufdfilm (Nbk, Np) - hoofdfilm
geeft nan administratieve medewerkers
heufdfoons (1) - hoofdforids Etheufd[oons heul'dmotief (1) - hoofdmotief
your et sc/zr/even van et woordeboek was heufdofdeling z. heufdofdieling
et Preens Bernhard Foons (I)
heufdofdieling (spor., I) Ook heufdofde-359-

heufdofflcier - heug
ling (spor.), hoofdofdeling (spor.) hoafdafdeiing
Iieufdofflcier (verspr.) - hoofdofficier
heufdouderdicl (I) - hoofdonderdeel
heufdoorzaeke (1) - hoofdaarzaak
heufdopziehter (spar.) - hoafdopzichter
heufdperbleem (spar.) - haofdprobieem
heufdpersoon (spar.) - haafdpersoan
heufdpeul (Nw) de; -en ['h...pA:i] i. peluw, hoafdkussen
heufdpiene (verspr.) - haofdpijn
heuldplaetse (Nbk) Oak hoofdplaetse
(Diz, Nbk), isoofdpiaas (Spa) - hoafdpiaats
heufdplak (Nbk, I) Oak hoofdplak
(01-Ni) et; -ken; -kien 1. haafdpiaats
heufdredakteur - hoafdredakteur
heufdredaktie - haafdredaktie
heufdredaktrice (1) - haafdredaktriee
heufdregel (spar.) - haafdregel: grandregel
heufdrekenen - haafdrekenen
heufdrol z heufdrolle

heufdrolle (verspr.) Ook heufdrol (spar.)
- haafdrol: in een toneeistuk debeufdrolle
speulen de haafdral spelen, oak fig. (spor.)
heufdsehaekelder (I) Oak heufdschakeiaar (spar.) - haafdschakelaar
heufdschakelaar z. heu[dscbaekelder
heufdschuddend (ba) - hoafdschuddend
heufdstad Oak iioofdstad (spar.) - haafdstad van land, pravincie, regia e.d.
heufdstal z. hcufdstel
heufdstation (I) - haafdstatian in een stad
heufdstcl Oak heufdsgal (Ste), hoofdstel
(WH) ['h...] - haafdstei
heufdstembero (1) - haafdstembureau
heufdsteun (spar.) - haafdsteun
heufdstok Oak isoofdstok (spar.) haafdstuk van een baek c.d.
heufdstraote (Bdie, Nbk) Oak hoofdstreole (01-Ni) - haafdstraat
heufdtelwoord (I) - haafdtelwaard
heufdthema (I) - haafdthema
heufduutgaank (Nbk) Oak heufduutgang
(Nbk) - haafduitgang
heufduutgang z. heufduutgaank
heufduutvoerder(spar.)- haafduitvaerder
heufdvak (spar.) - haafdvak op school, bij
een studie
heufdvaort (Db, Dhau, Nbk, Np, Op,
Pe-Dbl) Oak hoofdvaort (verspr.) 1.
ha afd v a a r

hcufdverdochte (1) Oak Jroofdverdachte
(spar.) - haafdverdachte
heufdvcrkccrsweg (I) - haafdverkeersweg
heufdvestiging (I) - haafdvestiging
heufdveurweerde (1) - haofdvaorwaarde
heufdvleis (Bdie, Dfa, Dhau, El, Pe-Dbl)
Oak iioofdvieis (01-NI) - haafdviees
heufdwaark z. hcufdwark
heufdwark (verspr.) Oak heufdwaark
(Bdie), kopwark (Db, Diz, El, Np, Op,
Ow, Sz, Wa!), kopwerk (Spa) et ['h...] 1.
werk dat men met z'n haafd maet verrichten, denkwerk MY bet ccii hoop kopwark (Ow), za oak D'r zit aorig kopwark
in er kamt veel denkwerk aan te pas (Sz)
heufdwas (spar.) Oak hoofdwas (spar.) haafdwas
heufdweg (Nbk, Np) - haafdweg, beIangrijkste weg
heufdzaek z. heufdzaeke
heufdzaeke (Diz, Ma, Nbk, Op, Ow, j, b)
Oak hoofdzaak (Db, 01-NI, Spa), heufdzaek (Dhau, 01-Ni, Wal), hoofdzaelce
(Bdie, Bu, Dfa, Di; El, Pe-DbI) de; -n 1.
haafdzaak Dc snijopen weren de heufdzaeke, want die brocbten doe veul geld op
(j), in heufdzaeke (Nbk)

heufdzaekelik (Nbk, Np, Nw) bw. [...'s...]
1. haafdzakeiijk Die tange was heuldzaekehk year vaarkenstiekcls, want die
gewone stiekels koj' d'r niet best mit
knegen ( Nw)

heufdzeerte (Dfa, El, Nbk, Np, Op, 5: Db)
de ['h ... J 1. haafdpijn 1k baaste van de
heufdzeerte (Nbk)
heufdzin (1) - haafdzin
hcufdzunde (spar.) - haafdzande: vaarnaamste zande
heufdzuster (Nbk, Np) - haafdzuster,
haafdverpleegster
heug Oak heugen (Op, Spa, Ste, bi)
[h&:x/'h...g] 1. in tegen heug en meug
Tegen beug en meug mos hij ? opeten

(Nbk), Tegen beugen on meugen he'k de
bFij opeten (Op, Ste, Spa, bI), za oak Bi
heug en meug het bij et op kregen (Np),
Hi] bet tegen heug an meug deurzet

(01-NI), ... voihullen ( Ste), Hi] wol tegen
heug en meug beweren dat hi] geliek had

(Dfa), Th) bul or vol mit heug on meug
door ailes heen, zander van wijken te weten (Obk), Die bet n smeerd mit zien
hide hcug en mcug met z'n hele hebben en
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heugelik - heupgewricht
houden (Dfo) 2. in (Dfo) Die bet d'r gien
beug moor van wat d'r am 'in benne gebowl geen beset' (Dfo)
heugelik (spot.) [hA:g1akJ - heugelijk,
blij makend eon beugelike daggezegd bijv.
van een trouwdag, een verjaardag
heugen Ook hugen (Dfo, Ma, Np, Nw,
Obk, Op, Ste) zw. ww.; onoverg.; heugde,
het heugd ['hA:gjj/'hy:...] 1. (ook onpers.)

ken met een been, op ongelukkig, manke
wijze lopen Die beukelt d'r aorig over, die
bet griT mankement an zien bienen (Ma,
Ow, Obk), Ze beukeldo naor buus uut [in
de richting van haar huis], mar was nag
met zo veer (b), Hij hot eon baste trap
bad, bi heukolt aorig (Wol), Meonskon die
last van likdooms hebbon, kim soms aorig
heukelen (Obk), Nao die zwaoro opperaosie blift I mar beukelon (Db), Hij lopt to

heugen 't Heugt me nog as de dag van sister dat die plaetse oIbraand is (Mun), Et heukelen met het been trekkend (El), zo
mag me nag heugen dat et doe zoe'n ook Die oolde vrouw heuioolt al Jaoron
strange winter was (Nw), Mag etje nag (Np), Hij beukelt d'r ma! henna (Nbk),
heugen?(Ma), Nee, datmagmenietmeer
raer bernie (Np, Nt), ...d'r nor langs
heugen (Nt), Et buugt me met moor (Np), (Diz), ...d'r acrig langs loopt nogal moeiWat is mij now zoo'n druppien sni' Dan zaam, nogal mank (Bu), (tegen een kind
mag 't mi'j nag we] aanders heugen! (b), 't dat kennelijk naar de w.c. moet) Gao toch
Wil me nag best beugen, dat van die grote naor de w. c., stao met zo to heukelen ( Ste)
braand (Op, Mun), Et bougt mij nag good 2. steeds maar met helemaal genezen (Ow),
(Nbk), Ikbope dat 'tmij nog langeheugen in Hij houkelde d'r wat togenan (Ow) 3.

mag dat ik de herinnering nog lang zal
bewaren (01-Ni), ...zal (01-Ni), Et zal

uitstellen maar zich zeer bewust zijn dat
men iets nog moet doen (01-NI), in Now

cons Nederlaanse yolk naor 'k hope nag
we! heugen, dat wi (.) (b), Et kan mi
met heugen dat et doe gebeurd is (Dhau),
Disse winter zal cons nog lange heugen
(Obk), 1k hope dat et mij nag lange
heugen mag in herinnering mag blijven
(01-Nl), Dat zal Jo heugen! dat zal je nog

mock nodiA' boneplokken, mar ik heukel
d'rniar togenan (01-NI)
heukelig (Dho, Ld, Nbk, Np, Op, Spa, Ste)

herinnering Daor heW gien heugenschop

Van ? winter mit de gladde bin d'r
verscheiden meensken die de beupe kopot
kregen hebben ( Sz, Obk), een versieten
heupe nI. inzake bet heupgewricht (Db,
Ld), et (aorig) on 'e beupen hebben het op

bn., bw.; -er, -st ['h&:kolox, '...kiox] 1.
enigszins mank lopend Die lopt zo beukelig (Ld), Die koe is aorig beuicelig (Spa)
heuken z. huken
opbreken, daar zul je lange tijd berouw van heukeren z. heukelen
hebben (Nbk) 2. z. houg
heukerig z. bukonk
heugenis Ook liugenis (Obk) de ['hA:go heule z. hoele
ms/by:...] 1. herinnering An de schoe- heupandoening (1) - heupaandoening
JeJaoren he'k nag eon mooie heugenis heupe de; -n; heupien [hA:pa] 1. heup (ni.
(Obk), Daor be'k gien heugenis moor an deel van bet lichaam) 'k Had et zo in do
(Nbk), ...van (Nbk)
beupe pijn in, last van (01-NI, Ma), Thy
heugenschop (Nbk) Ook heugenschap, bet do beupe uut 'tpottien ontwricht (Bdie,
voor -schap z. -schop de ['It&:gjj...] 1. Nbk), Th7 bet do boupe breukon (Nbk),
moor van dat herinner ik me niet meer
(Nbk), zo ook ...an (Nbk)
heugte z. hoogte
heugtepunt z. hoogtepunt
heugtevrees z. hoogtevroes
heugvlieger z. hoogvlieger
heukelachtig (verspr. OS, Np, Op, Pe-Dbl,
Sz) bn., bw.; -er, -st [li...] I. enigszins
mank lopend Th) lopt nogal wat boukelachti (El)
heukelen Ook heukeren (bet. 1: 01-NI),
hukelen (El, Nt) zw. ww.; onoverg.;

heukelde, het heukeld ['h&:khil...pi
/'hy(:)k...] 1. bij het lopen enigszins trek-

zn heupen hebben (verspr.), ook van
dieren (Np), ook gezegd wanneer iemand
kennelijk teveel heeft gedronken (Nbk),
ook ...kriegon (Ma, Nbk) 2. deel van een
kledingstuk dat de heup bedekt
heupgewricht - heupgewricht AJ'debeupo
uut 't pottien bebben, dan scbot hij uut 't
beupgewricbt (Nbk), Oonze buurvrouw bet
as eon keer eon nif beupgowricbt krogen,
van plastic (01-NI)
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hoge - hoge

verdieping, 1k durve niet zo boge (Dho),
Dc dam is deursteukon van wegen et boge
waeter(Op), een hoge hoed, de hoge zijde
hoge zij den hoed (Spa), boge Ieerzens
(Nbk), hoge scboenen, ccii hoge bore, 'k
Hebbo d'r niet zoe'n hoge musso van op ik
verwacht or niet veel van, vorwaeht or
weinig goods van (Nbk, Nw), ook: ...pette
van op (Nbk), eon hoog veurbeufd (Nbk),
bij hoge on bij loge beweren (verspr.),
voiholen (verspr.), ook bi hoge on loge.. id. (Nt), Hij zweerde b15 hoge en bij
lege (Np), As It n/ct boger of legor wil als
hot niet anders kan, als iemand niet wil
toegeven, wil meewerken (b), Hiy bet eon
hoge roggc (Bu, Dho, Nbk, Wol), Do katto
zet cen hoge rogge op (Nbk), HiJ is wat
boge in do schoolders, Th7 gong d'r op
boge poten benne (Nbk), ... op hoge
biencn... (Np, Op), et boge opnemen, Et zit
him hoge (Nbk, Np, Op, Spa), Ze hooven
niet zo boge van do toren to blaozen (Bdio,
Np, Obk), HIJ bet et hoge in do kop hij
vorbeeldt zich nogal wat (Diz, Np, 0p,
Ste), 't hoge in 't beufd bebben (El, Dho,
Spa, Nt), ...in do masse hebben (Bdie), ...hi
de bo/ hebben (Mun), '1 hattc sorig hoge
zitton bebben hoogmoedig, trots zijn
(Obk), zo ook or hatto hoge dregen Id. (Np,
b), Hij her do kop a/tied lieke hoge (Diz)
en Hi dreegt et houfd aorig hoge is
hoogmoedig, heeft nogal verbeelding
(Nbk), Die kikt(noga/) wat hoge heeftvoel
verbeelding (Dho, Np), (mit een vraogprios) hoge in do boom zitten wel erg vee!,
teveel geld vragen (Diz, Dho, Np, Nt, Ow):
Daor zit ieaor/g hoge mitin do boom (Nt),
hogo verwaacbtings hebben (spor.), hoge
eisen stollen (spor.), Daorgriepen ze vuus
te hoge mit dat is te hooggegrepen, to ambitieus (Np, Nbk), Dat is miy to hoge is
bovon mijn nivo, ontwikkeling, 1k kan zoiets niet volgen en heb or goon be!angstolling voor (Ma) 2. van eon hop. hoogto
Do mare was dr/c meter hoge, huzen hoge,
20 hoge as eon butts (Sz) 3. hoger gelegen
clan her aardoppervlak er omheen, ook van
water dat hoger staat dan gewoonlijk eon
boge kaampe eon rolatief hoog gologen
stuk land (Diz), een hoge kop hoger stuk
in hot land, bus on veld (Mun, Nbk), Ze
kommen van 't hoge laand (Dho), De
Stationsstraote /igt hoger as de Spoorsun-

gel, de Stationsstraote bict daoromme bij
een stokmennig Wo/vegaosters et hoge
spoor' (Wofl, Do zunne ston al boge an de
Iocht (Nbk), hoge en dreuge (verspr.): Ze
zatten al lange boge en dreuge weer thuus
(Dho, Nbk), (zelfst.) Dat was It hoge, daor
Z. hear bus/en ston (Nbk), F. en S. z/tten
op 't boge wonon op hot hoog go!egen land
(Np), Mit dat natte weer hebben we do
koenen mar op It hoge /aoten hot hoger
gelegon land (Op), As et wat hoge /optmit
een woordenwisse/ing... als do woordonwisseling steeds feller wordt (Sz, Nbk),
Et wacter in ctDicp staot hogc (Ow), hoog
waetor nI. van do v!oed (spor.), ook van
hot waterpeil in sloton, op hot land (Dfo):
Et is zo boog waetcr, we zu//en do gr4open
[greppols] mar oven opmaeken (Dfo), 1k
heb hoog waeter 1k moot urinoron (Ste) 4.
eon hoge dunk hobbond (niet) boge togen
iene opkieken, iene (niet) hoge hebben,
... Diet zo hoge hebben bep. goon hoge dunk
van iemand hebben (Nbk, Ste), zo ook:
Heb th mar niet te hoge verwaeht maar
niet toveol van hem, hou hem maar good in
do gaten, hij is niet to vortrouwen (Ste), zo
ook Die moej'niet to hoge achten id. (Ste),
ione hoge ans/aon hoge vorwachtingon van
iemand koosteren, eon hoge dunk van
iemand hebben (Spa), iene hoge ho/en
blijvond eon hoge dunk van iemand hebben
en her voor hem opnomon, zijn waardering
steeds laten blijken en goon harde kritiek
leveren of over hem aksepteren, vandaar
ook We moe'n b/rn mar wat boge ho/en,
want aj' him kwict binnen, moej' mar Zion
daj' eon gooio veurzittcr weer vien en
(Nbk). Zemeugon die vrouw we/ wat hoge
ho/en, want ze bet heel wat your die meenskendaon(Np), Wimoe'n 'tdörpienhoge
ho/on ons ervoor inzetton, in woord en
daad, hot laatste bijv. door naar de winke!s
in hot oigen dorp to blijven gaan (Dho,
Nbk), Hiy hal zion vader a/tied slim boge
sprak, dacht met grote waardering, respekt
over hem (Op), je naemo hoge ho/en zorgen dat men z'n goede naam behoudt, do
gcdachtcnis [nagedachtenis] hoge ho/on in
ore houden (Bdio), We moe'n zoo',,
gobruak mar hoge ho/en Id. (Dho), zo ook
We rnoc'n oonzc strcektac/ hoge ho/en
(Wo!), hoge anschrevon staon (spor.), zo
ook Ze staon (n/ct zo) hoge in aiizion

EM

heuren -heuren

wegfromine!en doe ze hear moeder beurde
ankommen (Fe- Dbl), 1k beatde we! an 'in
dat hi die kaante niet op wol in dat gesprek (Nbk) 1k mag 'in wel graeg beaten
hoor hem graag praten, luister graag naar
wat hij te vertellen heeft, ook van zingen
gezegd (Nw) 4. als mededeling, informatie
vernemen 1k hew-dc daj' verbazen zullen
(Nbk), Now, heJ' ? nis a! heard? (Nbk),
Now moeJ' tocb es beaten! (Nbk), 'k He
zeggen heard (..) 'k heb horen vertellen
(p), Hej' wel ooit zoks beard! hoe bestaat
het, is het niet gek (Nbk), HeJ' daor wel as
van beard? (Nbk), k He d'r a! [reeds, of:
well wat van heard (Nbk), 1k heb al een
protte over Jow heard (Nbk), Ic hew-en
niks as goeds over hear (Nbk), Laeter is
d'r nooit weer wat van him beard (p),
Wij aJ' op vekaansie binnen, es wat van
Je heuren Jaoten? (Nbk), 1k zol even heuren of we zaoterdag bi jim kommen
zoi!en informeren, As mien heit or mar niet
heart! (Nbk), glen kwaod van iene beuren
willen (Nbk), argensgienkwaod over beuren wil!en (Nbk), Hij wil de waorhiedniet
beaten (Ma), Daor zaj' nog hid wat over
hew-en moeten daar nil je nogal wat open aanmerkingen over krij gen, le beaten
d'rnog we! meet van je krijgt er nog meer
over te horen, ook (dreigend) er zullen nog
onaangename konsekwenties volgen, 1k
bear et a! (Nbk), (plagend) Ja, dat wi.7F niet
beaten, hen! daarmee raak ik je en dat
vind je natuurlijk niet prettig (Nbk), 1k wil
d'rniks meer over bearen het is afgelopen:
hou je mond verder (Nbk), (vooral tegen
kinderen) k Wil niks meerheuren er wordt
niet verder over gediskussieerd; ook: je
moet nu verder stil zijn (Nbk), Dam- ma'k
niet van beuren ik moet er niet aan denken
(Ste), Dat ma'k he!emaol niet beuren Id.
(Ste), le kin, ok teva!e heuren informatie
horen die eigenlijk privé is of zodanig betrekking op je heeft dat je het eigenlijk
maar beter niet had kunnen horen ( Np), De
bode gong op pad, on heurde war, oe
heden! kreeg heel wat aan kritiek te horen
(b), et van beaten zeggen hebben, ook 1k
heb et van beaten en zeggen (Bu) 5. (overg.) in aanmerking nemen bij het
luisteren: Iemoe'n we! beaten wieetzegt,
Hear now es wie et zegt! En wat bet bij
ze!s dan daon! (Nbk) 6. luisteren Now

moej' es beaten wat ik we! niet mitmaekt
heb vandemorgen! (Mun, Nbk), Heat es!
(streng of tamelijk neutraal inleidend op
een mededeling:): Hear
(zo ook,
streng:) Heat es even! (Nbk), en Now
moej' goed beaten! (Mun), Heat die (now
toe!,) es!, Now moeJ' es heuren, dat spa! Is
van C an niet vanJow (Db), Hi) wil niet
beaten al geefje goede raad, hij neemt je
advies toch niet over (Np, Nbk), 20 ook
Th3f wil niet best beaten (Dho) en Hij
heart nargens naor hij luistert niet, trekt
zich nergens wat van aan (Bu), Die jonge
is een deageniet, bij wil niet beaten niet
gehoorzamen (Bdie, Nt, 01-NI), zo ook
Die kiendcr wi!!en s!ccht beaten (Dhau) 7.
(onoverg.) ergens bij, op, op een bep. plek
horen Waor heart oat bi.', Die kon we! es
biy oonze p!oeg beaten (Wol), Kiek, dat
koppien heart biy dit paantien (Nbk), Dat
!aand heart niet meer hij Niberkoop, et
heart onder Else (Nbk), Gaon Jim mar in
de buasho!ing, daor beaten Jim (..) (b),
Dat boort biy de tied van 'tjaor (Spa), bij
mekeer beaten een stel vormen, bij elkaar
passen: Die vorken en messen heuren bi
mekeer (Nbk), Wiy beaten NY mekeer
bijv. gezegd wanneer de winkelbediende
niet door heeft dat men samen boodsehappen doet (Nbk) 8. (onoverg.) toebehoren 1k
vraoge me of wie dit pakkien beaten zal
van wie dit pakje is (Op), Die boerderie
hearde vroeger an de diaekens (Ld), Dat
lased heatde vroeger de karke an (Op) 9.
(onoverg.) nodig of gebruikelijk zijn Dat
heart d'r zo bi,4 Dat heart zo niet, Dat
heart now ienkeer zo (Mun, Nbk), Die Jatk
is yeal te wied, maorJa, et hoort zo (Sz),
Die messen heuren bier niet te !iggen
(Nbk), Et zal wel zo beaten lakoniek gezegd van handelwijze, gebruik dat vreemd
overkomt maar waarvan men de betekenis
niet probeert te achterhalen (Bdie, Nbk)
10. (onoverg.) betamen, passend zijn Je
moe'ii mit scbone banen an taofel zitten te
eten, dat heart zo! (Db, Wol), Jenioe'n die
man een haand geven, dat heart zo (El),
Dat heart niet zo dat is niet betamelijk
(Nbk), Hi5 wet we! hoe et heart (Ma), Jim
moe'n now mar es weten dat Jim zoks nict
beaten te doe,, (Up), Dat zo!aen!ik met zo
beaten moeten het geeft eigenlijk geen pas
(Np), Ze gedreagen hear niet zoas
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hoetienballen - hoevule
(Dfo, Ld, Ow) 5. op een streep getekend
vierkantje (op de grond), waarin men
centen of pijpestelen moest gooien bij het
spelletj e stroepgooien (Np)
hoetienbauen z. hoodsjobalion
hoetiesmaekster z. hoodomaekstor
hoeve (verspr. WS, spor. OS) Ook hoef
(verspr. OS, spor. WS) de; -n; hoefien
['hu;wo, ...vo/huf] 1. hoef: deel van do voet
(van bep. dieren, vooral van eon paard) Et
lone hoWitzer hot do smid nict good onder
do hoovo van ? poord logd (Op), Do
hoeven van dat poord bin borodded d.i.
hebben een voetbehandeling gehad (Np), It
Foord bad con schouro in do hoovo (Nbk),
ccii slccbtc bocvc (Np), ... ccii bck/omdc
hoof kramp in het been (Ld), Op do hoeve
[ni. van het paard] kwam dan eon Jotter te
staon (El) 2. boerderij (Dho)
hoevehoek (Ld) do; -en ['hu:..] 1. bladmaag
hoeveer Ook hoevere (Wol) bw. [aks.
wisselt] 1. op, tot welke afstand Hoovoor
Lii5' die oorsto dag kommon? (Nbk) 2. in
welke mate, hoover gevorderd Hoovoor bij'
a/ mitfo book? (Nbk), Hoovoor is zo ni. in
haar zwangerschap (Nbk)
hoeven zw. ww.; overg., onoverg.; hoefde,
het hoefd; do vaak bij dit werkwoord
optredende onbep. wijs van bep. andere
werkwoorden krijgt bij sommige sprekers
wel en bij andere niet te (als komplementeerder) voor zich, vgl. de voorbeeldzinnen; steeds met expliciete ontkenning,
of wanneer hot betekeniselement 'slechts'
aanwezig is ['hubrp, .u:.. (spor.)] 1.
(overg.) behoeven, noodzakelijk zijn Af'
bosto ooepols bobbon, hoof' zo niot ofgioton
(Obk), 1k hoof d'r niks your (to hebben)
(Nbk), 1k hoevo a/Bend con poor daogon
niot naor schoolo (v), Dat haf' niot doen
boofd hoeven doen, ook: vriendelijke
reaktie wanneer de ander die op visite
komt een presentje aanbiedt, eon bos
bloemen meeneemt of als iemand eigener
beweging iets voor je doet (Nbk), ook
...niot hoeven to doon id. (Nbk), Jo hoeven
mar eon Hein zwinkien [buitje] in 't huf
(to) kriogon of 't is gebourd or is maar
weinig regen voor nodig om het bijeenbrengen en binnenhalen ongewenst te
maken, zodat men moot stoppen (Obk), zo
ook Jo hoeven mar an eon knoppien to

kommon om locht to kriogen (b), Mar daor
hoeft moostors fuffor toch nict ommo to
goelon or is toch geen reden om erom te
huilen (b), Mar bier hoof' d'r niet bango
your to wozon (ba), Goddaank dat mom dit
niot moor mit boo/I to macken dat haar
dood haar voor doze ellende, dit probleem
heeft gespaard (b), 'tgion twickcorzoggcn
hoeven, As MY in do sloot springt, hoofio
't niot to doen (Np) 2. raadzaam, wenselijk
zijn Af' antick in butts hebben, hoof' et
niot to kick zetton (Obk), Dat boo/I do wereid niot in het is beter dat er geen
bekendheid aan wordt gegeven (bi), Nee,
zo slim hoc/Itt now weer niot in die hoge
mate is het niet nodig (b), Now, asfo zoks
overkoint, dan hoeft d'rfo zokko tiodon
niot veulo dwas your do bionon to kommon
dan ben je snel geirriteerd door andere
zaken waar je mee te maken krijgt, door
opmerkingen van anderen e.d. (Nbk) 3.
(onoverg.) nodig zijn voor iemand, behoev en Jo kun do timmorman we] olbdion, et
boo/I niot moor (Nbk), Et had fiat hoofd
hetz. als Dat haf'niot doen hoof4 z. bet. I
(Nbk), Van mij hoeft et niot hoeft het niet
(zo nodig), flat hoeft om mij niotwat mij
betreft is dat niet nodig (Nbk), Dat boo/I
toch niot hot is toch niet nodig, je kunt het
toch vermij den, Dat had toch zo niot boofd
dat had toch zo niet hoeven te gebeuren
(Nbk), Now hoof ik vast nict weorni. nog
eons te radon, eon ander voorstel to doen
e.d. (Nbk) 4. in niet boovon geen aandrang
hebben om naar do w.c. to gaan, waarbij t
Hoof Diet tepissen c.d.
hoevere z. boovoer
hoeveul(e) z. hoovulo
hoeveulste z. boevuuiste
hoevezalve (Bu) Ook hoefzalve (Bdie) ho ofza if
Hoeviger bn. ['hu:wog, ...v...] 1. van,
m.b.t. Do Hocvc Now lag hij naost
IJoc vigor toron in do modder on dochto nao
(ba)
hoevule (verspr.) Ook hoeveule (Dfo,
Dhau, Dho, Mun, Nbk, Nt), hoevuul
(spor.), hoeveul (Db, Ld, Mun, Obk,
Pe-Dbl, Spa), hoefel (Nbk, bo: Dho, niet
I) onbep., vragend hoofdtelw. [hufyl(o)
/ ... fA:l(o); aks. wisselt, niet in 'hufi] 1.
hocvccl in aantal, qua bedrag Hocvou/
broggios cot io aovons? (Db), Hoovule kost
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hevig - hid
Dho, Nw), tilleven (Obk), eve flute (Obk), oude auto, (enklitisch:) Daor wol-ie met
evetille (Sz), titheve (b: im), hevetil (b: an echter meestal geschreven als: Dam- wol
im) de; -n ['huwottla, ...v... / ... wç .... ... Mr... MY met an daar wilde hij met aan
/'tth:bqil...] 1. drijvend zodenveld, ver- hiasint (Nbk, fp) do; -ien; -en [hija'stnt]
raderlijko plantonlaag zondor vasto ondergrond in moerassig gebied, drijftil Hovetillen zatten bier vroegor ok wel in 't vene;
a'k d'r op ston begon et waeter een meter
of viovo reorder to brobbon en dan moj'
macken daf d'r weg kwammcn, aanders
zakte ie weg (Dfo), 1k gong biy do
hovotille langes (Dho), In 't loge laand
komt flog we] bevertilo vow- (Po-Dbl),
Dew- dieponiwatering bin we do bevetillo
bier achtor buus kwietraakt (Spa)

hevig In., bw.; -er, -st ['ht:wox, ...v...] 1.
zich in hoge mate voordoend, erg eon

hevigo ruzie, eon hovigo onwoorsbujjo, Ze
had 'n heviepieno (Nbk), Dopieno is met
zobevigmeer(Nbk), ? Gong &- hevig ow
weg or was eon goweldigo ruzie (Nbk), 't
Regent zo be rig met moor as vandomorgen

(Nbk)
hg - aficorting van hektograrn
hi tw. [hi] 1. (vaak herhaald) gezogd of
goroepen: licht lachend, grinnikond goluid

Ja, hi, hi hi! Lach ie mar, mar et zal Jo d'r
naor vorgaon (Nbk)
hi'j I do; -en, -s; -gien [hij (OS, WS zuid.
van do Lende/hsj (WS noord. van de
Lende, elders spor.)] 1. eon mannolijk
iemand Et is eon hi); gien zij (Nbk), Is at
eon hij of eon zig? eon mannotjo of eon
vrouwtje: veelal van eon pasgoboron kind,
ook van pasgoboren dioren (Nbk)
hi'j II Oak ie, nL enklitisch (dan vaak met
eon stroopje aan hot voorafgaando woord
vorbondon; echtor veelal met in do schrijftaal gebezigd, am vorwarring met ie van
het pers. vn. 2e pers. enk. to voorkomen,
vgl. loup ie loop jij en leup-ie hop hij)
pers. vn. 3do pers. enk. 1. hij (spor. voor
eon vrouw, dan oehtor als onboloofd c.q.
als kindortaal aangomerkt (Nbk); bijna
zonder uitzondering ook van vrouwelijko
dieren, voorworpen, objekten), soms ook
gebruikt als in Hiy hot ? zegd nI. do mom,
d.i. do moeder (Nbk), Hiy moot eon keer
opholen to don deron, die vent, Die katte
moot zekerJongon, want hij dit aorig uut
(Dho), Die koe die kalfigauw, hiYkrikt al
deien op 'o banon ( Dfo), Hij moot et nog
mar eon Jaor volbolen gezogd bijv. van eon

1. hyacint (bop. boiplant)
hiasinteglas (Nbk) - hyacinteglas
hibiscus (spor.) - hibiscus
Hidde do; -n, -s; Hiddogien ['hida] 1.
mannonnaam
hiddekaamp z. bcidckaamp
hiddekaamper (Nbk) Oak heidekaasnpsEer (Ld), hiddekaampster (Nbk) de; -s;
-tion ['h ...kâ:mpr/ ...str] 1. bewoner van do
beidekaamp, z. aldaar
hiddekaampster z. hiddekaamper
-hied Oak -held [hit/hcjt] - -held. Dit
achtervoegsol wordt in vole bostaande afleidingen vanouds als [hit] gerealiseerd,
bijv. in waorhied 'waarheid', waarin men,
in vlotte spraak althans, zelden [hejt}
hoort. Oost. is [hit] in do meoste woorden
gobruikolijk maar voor niot oost. WS lijkt
dat toch met of met steeds het geval; warden daar nieuwe afleidingen gevormd, dan
is do uitspraak veelal [hejt], maar oost.
komt dat ook wel voor; -biedis do schrijftaalvariant
hiel I (spor., verspr. in verb.) [hit] - hid:
lichaamsdeel, hot desbetreffende deel van
eon sok, kous do Mel van do sokke (Ow),
iene op 'e hielen zitten (verspr.), do bielen
lichten (1)
hiel II (OS, Bu, Dho, Np) Oak heel (Dho,
Op en west.) bn. [hi:l/hi:l] 1. in goode
staat, zondor schouren, barsten, niet in
stukkon, zondor mankementen e.d. HeJ' do
sokkon wel hiel? (Dfo), Jo kim zoe'n vaas
wel weer wat in mokeerplakken, mar ocht
weer hie] wodt et nooit (Nbk), AJ' zo&n
glaozen koppien va/en laoten, b/ill et
meerstal nog we] Mel Nbk), Et glas ston
biel tegen do more an U) Mien vrouw hot
mien kepotto sokko stopt, en doe was bi
weer bid (Dfo), Kan ik die wekkor weer
hid kriogen? (Db), k Hob me eon paol op
'o kiompon valon laoten, mar zo bin nog
hiel (Nbk), Do iiotsbaand is weer hoof
(Diz), Kiondor hoefden vroegor niot zo
mooi to ]open, as zo mar heel on schone
waoron, dan was Ft al good niet met kapotte
kleren en good gewassen (Op), D'r wodt ok
vorwaacbt dat zo doJongen sch one en hiel
do weg out krjgt (v), Goof mi5 die appol
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hoeniene - hoerastemming
boenenda'k volgendjaorhebben wil(Nbk)

hoeniene Ook als hoe'n iene goschroven,
ook hoelene (Sz) zelfst. vragend vn.
['huni:no/hui:no] 1. wat voor ôén
hoenig (Ste) bn.; -or, - at ['hü:nax] 1.
lovenskrachtig
hoep z. bup H
hoepe Ook hoepel (Spa), z. ook boepien
do; -n; hoepion [hupo, ...pJ] 1. hoop van
ijzer, ni. om wiel, vat e.d., ook van hout de
hoepe van de kroje (verspr.), Om c/c

rondo rug, erg kromgegrooid (Ow), oak
van voorwerpon (Spa) 2. bep. ring in een
hoepoirok, hoepel (Nbk, 01-NI) Vracgcr
dreugen vrouwen roldcen mit baepe/s d'r in

(01-Ni) 3. z. hoepe
hoepeleggen (Bu, Nw) onbop. w. ['h...] 1.
hot leggon van een hoop om eon wiel
hoepelen zw. ww.; onovorg.; hoepelde, hot
hoopeld ['hupj4] 1. hoepelen boepelen om
'tbadstc(Bdie), In dezoemergingen we as

kienderboepelen, in de winter ballcn(Ste),
boepe am et wiel to kriegen had c/c smid Et is weer bacpeltied, zeden we, dan
ccii betannen rond gat dam- et wiel krck in gongcn we bacpcicndc naor scb ac/c (Np,
paste on dan wodde de hoepe good biete Nbk)
maekt in et vuur; mit iwie man deden ze hoepeirok (spor.) - hoepeirok
de hoepe am et wiel in et gat on slegeii 'in hoepelsiange (Obk, 5: Bu) de; -n ['h...] 1.
mit een veurbaemer vaaste. Et mos vlogge (voigens de ovorlevoring) bop. zoor
gebeuren, aers wodde et iezer koald, govaarlijke slang die, ziehzeif in do staart
kromp et on dan paste et met moor (Op), vasthoudend, hoepolond achtor iomand aan
Bi slim waarm weer dan verraegt or wiel zou komon
on dan kan de hoepe d'r of lopen (Wol), hoepeistok (Nbk) - hoopolstok
vandaar Daenk d'r amme, de boepe wil van hoepeltied (Nbk) do [h...] 1. do tijd, do
't wiel lopen (01-NI), Vroegermosiein de periode dat do kindoren veel hoopeldon Et
zommer vaeke waeter in de boolten was- is weer baepeltied, zeden we, dan gongen
tobben bebben, aanders vullen de boepen we boepelende naor scbaele (Np, Nbk)
d'r of(Db), Vroeger hadden zo wastobben hoepemaeken (Nbk) onbop. w. ['hup ...] 1.
mitiezerenhaepen (01-NI), Dmoe'nnie hot makon van hoepen, met name voor
hoepen am de waegcn (Nbk), Vroeger wagonwielon Dc smid is an or hoepemacwodde de hoepe van [bijv.] de kroje we] es ken (Nbk)
bruukt am de eerpels in to doen, veural in hoeperdepoep (Nbk) ['hup1dopup] ccii groot gezin; de eerpels kwanimen d'r hoeperdepoop, in bacperdepaep zat op de
in on laggen dan zo op 'e taofel (Ste), hoe- stoop (Nbk)
pen ammeslaon houton of ijzeron ringen hoepeverleggen (Nw) onbep. w. ['h...] 1.
om eon ton of do naaf van eon wiel slaan eon nieuwe hoepe (bep. ijzeren band) om
(Ma), een hoepe ammeleggen nI. om eon hot houten wiel zotton, ook: hot door uitwiel (Ste)
droging to klein gowordon wiel môt hoepe

hoepejaegen (k: Ste) onbop. w. [hupo... ]
1. hop. kindorspeliotje spolen met hoepols
(waarschijnlijk: wie hot snolst eon bop.
trajekt aflogde)
hoepel do; -s; -tien ['hupi] 1. hoepel, nI.
waar kinderon moo hoepelen AJ' een gaffe]

orom in hot water doen, waarna hot hout
uitzotte on weer beter in do hoepe sloot
hoepien (b) et; hoopios ['hupin] 1. strik
waarmoo men wild, mot name hazen,
konij non on reoën vangt D'r stamen nogal
wat haepies in 't veld (b)
bebben en een boepel, dan kuj' boepelen! hoepla (verspr.) ['hupia(:)] - hoopla
(Dhau), We waren wies mit een hoepel, hoer z. haere
want daor gingen we dravende mit naor hoera I (Sb) bn.; prod. [hu(:o)ra(:)] 1. in
schaefe (Sz), De arbeiderskiender hadden Die het de kop hoera hij is erg druk on
een oald fictswicl, de boerekiender ccii gehool overstuur, ligt dwars on is steeds
ecbte boepel van iezer, maekt bij de smid, nijdig (Sb)
mit een rinkien d'r an veur de iezeren staaf hoera II tw. 1. hoera
(Mun), D'r zatten gek/eurde ballegies in de hoerachtig (spor.) - hoorachtig
spaekcn van mien boa/ten hoepel; d'r zat hoerageroep (spor.) [hu(:)'ra:xorup] coo haandvat an am him beet tc holcn hocragoroop
(Db), zo kroem as ccii hoepel met erg hoerastemming (I) [hu(:o)'ra:...] - hoera-385-

hielemaol - hicmhond
!romm c/dc dingen, en toe/i was et mooi thuuskommen (Nbk), Dc auto zat in
(Mun)
mekaander, mar hij [de inzittende in
hielemaol z. hieicmaoie
kwestie] is d'r bee/buuds uut koemen (El,
hielemaole (Dfo, El, Nbk, Np, bo: Nw) Mun), Th3 kwam hie/huuds over de sloot
Ook hielemaol (verspr. OS, Np, Pe-DbI), (Np)
helemaol (Dho, Diz, Op), helemuole hieltied I (OS, Bu, Np) de [hiltit; aks.
(Bdie, Dho, 01-NI, Op, Pe-Dbl, Spa, Sz, wisselt] 1. de hele tijd, lange tijd, in de
Wol), hielendal (OS, Bdie, Np, Nt), he- hie/tied MY bet d'r de hie/tied westvoortlendal (Diz, Wol), ['hi(:)Iomo:ola/'h..... durend, steeds (Nbk)
/'hi1ndai/...hi: h ...; aks. wisselt] bw. 1. hieltied II (verspr.) Ook heeltied (Diz,
geheel en al De bnuid was he/emaoi in 't 01-NI) bw. I .../hi:i...] 1. steeds, gedurig
wit, en hij in 'tzwat(Op),Ikvun dat weer Hi bet daor bieltied west, (..) en hue/tied
van de winter mar he/emaoi niks (01-Ni), dciii mar meer steeds maar meer (ba)
We bin votgaon, d'r was hicien dal niks hiem et; -en; -pien [hi:m] 1. erf et biem
meer an (Ow), D'r was heiendai gien yolk op stappen (Nbk), 1k zal or hiem nog even
op 'c mark (Wol), Geloof me now mar, et opreddcn opruimen, de spullen van het erf
is be/endal met waor (Mun), Dat iiekt weghalen en opbergen, het gras maaien
hielendal nargens op (Nt), Ze her et he- &d. (Nbk), Oonze bond komt nooit van
iemaole zeif bedocht (Sz), k Heb It hic/c- biem of 't is een ecbte hiembond (Wol), It
mao/c zeis daon (Nbk), D'r komt bin bliede dat or winter is, dan hoef ik et
hefemaole gien cinde an (Spa), Die auto biem met te mien (Sz), Ze wil/en 'm daor
was bie/emao/ an fladden (Db), hielemaol met op 't biem bebben hij is daar ongeveur niks helemaal gratis, ook: zonder dat wenst, hij mag geen stap op hun erf zetten
het ook maar jets oplevert, Hi3 is met (Dho)
bic/emaoie vol hij is enigszins getikt, een hiemen zw. ww.; onoverg.; hiemde, het
beetje geestelijk gestoord (Np), zo ook .IIiJ hiemd [hJ:qi: (OS, Bdie, Np, spot. elis nicE bie/emao/e snik (Np) en (verkort:) ders)/...i... spot. WS, spot. OS] 1. hijgen,
Hi7 is met be/emaoie ( Bdie, Wol), (var- door vermoeidheid of kortademigheid Die
kort) Bi' now bielemaoie! (Nbk), Now man is slim kotaodemik, bij een betien inwodt et hielemaol mooi! (Nbk), Dat is et spanning begint hij al to hiemen (Op), Th3
now bielemaole (1)2. ver verwijderd zijnd, biemt van 't hadde /open (Nbk), 't Kan slim
over een grote afstand Ze wonen bide- on een hiemen gaon, aj' tegen de badde
mao/c in de Betuwe (Nbk), It ton je storm wiend in trappen moeten (Dhau), Hiy
sokken nicE vien en, mar de iene lag hiemt d'r over (Np), Thy hiemde et uut als
hieiemaolc op 't voetenaende (Nbk), Now gevolg van zijn emotie, inspanning hijgde
on doe bet K. (.) mij hielendal an buus hij (01-Ni), MY ston mij daor to hiemen
toe dreugen (b)
en to poesten te hijgen en nit te blazen
hielen (OS, Bu, Np, p. b) Ook helen (Dho, (Mun, Nbk), ook ThJ zit daor mar to
Diz, Op en west.) zw. ww.; onoverg.; poesten en te hiemen (Nbk), Hij dot niks
hielde, is hield ['hi:I/'huh] 1. helen, beter as hiemen en poesten (Obk, Ow),
worden Die wonde van J., dat wil met
hie/en (Nbk), Die stec wil met he/en ni.

die plek (Bdie)
hielendal z hieiemaoie
hielestiek z. ieiestiek
hielestieken z. ieiestieken
hielestiekien z. ielestiekien
hielhuuds (OS, Bu, Np) Ook heelhuuds
(Dho, Op en west.) ['hi:l.....ht:1...] - heelhuids Hij is d'r nog hieihuuds of kommen
mit dat onge/ok (Op. Dhau), zo ook HIY

Kondukteur, ' zo hiemde hij doe, 'waorom
tom ie now tocb pas?' zo zei hij hijgend
(b), Thj hiemde as een ooldpeerd (Ma),
..as een oo/de bond (Ld), ...as een wi/dc
katte (Np), ...as een protEct (01-NI), Hij
hiemde en poestte as een dempe kedde ais

een kortademige ket (b)
hiemerig (Nbk, Np) ['hi:morox, ...mr...] hijgerig: kortademig
hiemertien z. iemertien
hiemham z. hiemphamp
kwani d'r geioklcj bee/buds veur weg hiemhamp z. biemphamp
(01-NI), We hopen daf' weer hieihuuds hiemhond de; ...honnen; ...hontien
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hoekekeper - hockspiende
aonj in de wester hock komt nogal nit hot
weston, blijft maar in het westen zitten
(Nbk), Dc wiend zat veal in de verkeerde
boek(Pe-DbI), Etismarkrekuut wat veur
bocke de wiend wiit fig.: wat de stemming
is, wat men toevallig wil (Np, Nbk), Wiit
de wiend out die bocke! zit dat eraohter,
is dat de bedoeling (Nbk), in et hockien
zitten waor de klappen valen (Spa) 6. in et
bockien omme gaon sterven (verspr.): Hij
gaot et hoekien omme (Ste), et hoekien
omme wezen gestorven (Nbk) 7. stuk
grond Bij die plactsc ligt een mooie hoekc
grond (Obk), Len Hein bockicn van de
Euun is veur de kiender (Nbk), ccii boeke
bos eon stuk grond bcgroeid met bos
(Nbk), Watis dat ccv rnooi boekien nctuur,
daore (Nbk), ccv boeke heide oIbranen
(Dfo), Die kerel bet ccii beste hoc/cc /aand
hij heeft veel (aaneen liggend) land (Np,
Nbk), Hiy bet d'r con mooi hoekien bi hij
heeft or eon mooi stukje grond bij
gekregen (Ste) * A/lemaol in de
hoelc/Behalvcn Sieger de poep gezegd
tegen iemand die aldus werd uitgescholden
(Nbk), Len ongelok zit in ccv Hein
hoekien (verspr.), Hoekien, snoekien, elk
in zien hoekien (Db), (raadsel) Zwat, zwat,
achthocken engien stat oplossing: een turf
(Np)
hoekekeper z hoekkeper
hoekepaole z. hoekpao/
hoekerig Nbk, Obk) bn.; -er, -st [hub
mx, ...kr...] 1. met nogal wat hoeken, met
nogal duidelijke hoeken ccii hoekenk
kaampien laand (Nbk), Kwattiesgaas is
nogal boekerig (Nbk)
hoekevormig (Nbk) ['h...] - hoekvormig
hoekgaarve z. hoekgarve
hoekgarve (verspr.) Ook hoelcgaan'e
(Dho) do; -n; ...garfien ['hukxa --- ] 1. garve
op do hock van eon wagenvracht rogge, of
evt. inzake ander graan (Ma, Pe- Dbl)
hoekglas (verspr.) - hoekraam, hoekvenster
hoekhuus - hoekhuis
hoekieslappe (Nw) do; -n; ...lappien
['hukislapo] 1. lap waar men, om te oefenen, bep. stukjes in moest breien
hoekiezer - hoekijzer: voor hoekverbindingen
hoekig bn.; -or, -st ['hukox] 1. met veel
hoeken, met scherpe hoeken 'ii mal hoekig

stokkien laand (Ste) 2. do vorm van eon
vierkant hebbend (Obk, 01-NI, Sz) con
moo, boekig stokkien laand (Obk), Dat
laand is mooi hoe/oAr maekt (Sz) 3. nors,
kortaf Hi5 was wat boekig anlegd
(Pe-Dbl), ccv hoekiAre kerel(Wol) 4. groot
en stevig gebouwd (Np, Wol) ccii flinke,
boekige kerci (Np) 5. met uitstekende
jukbeenderen (Dho) Hi5 bet ccii bockig
gezicbte (Dho)
hoekkaaste (Nbk, Np, Nw, Ste) Ook
hoe.tkasge (WH) de; -n; ...kassien ['h ... l
1. kast in een hock geplaatst, veelal spinde
hoekkaemer (I) - hoekkamer
hoekkaste z. hoekkaaste
hoekkeper (Dho, Nw, bs) Ook hoekekeper (01-NI) ['h...] - hoekkeper
hoekkezien (Db, Nbk) et; -en; -tien,
-egien 1. kozijn in do hook van een huis of
ander gebouw
hoeklaampe (verspr-) de; - n; ...Iaampien
1. lichtpunt op eon hock (b.v. van wegen,
huis)
hoekpanne (Nbk) do; -n; -gien ['h...] 1.
speciale dakpan voor hoeken van een dak,
hoekvorst
hoekpaol (El, Nbk, Nw, Ste) Ook hoekepaole (Wol), hoekpaole (Ste) ['h...] hoekpaal, in hot bijzonder paal van do
afrastering op do hook van eon stuk land
Tussen twie ho ekpa 0/en staon de stekpaolen (Ste)
hoekpaole z. boekpaol
hoekraem (Nbk, Wol) - hoekraam
hockrim (Ow, Ste) et; -men; -megien
['huknm] 1. plank, schap om iets op to
leggen, in eon hock
hoekrute (Diz) do; -n; ...rutien ['h...] 1.
hoekraam
hoekruter (Bdie) do; -s; -tien ['hukrytr] i.
dakrib aan do hook, rand van eon dak
waarop men do vorsten spijkert
Hocks (spor.) [hub], in Hockse en Kabeljauwse twisten
hoekschop - hoekschop
hocksiepe (Np) Ook hoeks/eper (Obk,
Spa) do; -n; ...slepien ['huksli:po/...pr] 1.
daicrib die eon hook van een dak vormt Dc
hocks/epe /ijgen de vorsten [nI. hoekvorsten] op, van de mure tot de naa/de van
dak (Np)
hoeksjeper z. bockslepc
hoekspiendc z. hoekspiene

hiepteek - hicromme
hiepteek z. biepeteek
hier z. hiere
hieraachter (El, Ld, Nbk) Oak hierachter
(verspr.) vn. bw. [...'a...] 1. hierachter:
achter de pick die duideiijk is gegeven, de
pick waar men zich bevindt Hieraacbter
hjt eon grate tuwi (Nbk)
hierachter z. bieraacbter
hierbezieden (Np) vn. bw. [...si...] 1.
hiernaast, naast deze piek, dit huis
hicrbi'j (1) - hierbij: bij dezen (all, in
brieven)
hierbinnen (Nbk) vn. bw. [...'b...] 1. in
deze ruimte Hicrbinncn is 't Jckker ivaarm
(Nbk)
hierboven vn. bw. [...'b...} 1. hierboven,
boven de pick waar men zich bevindt of
boven de pick in de tekst waar men is met
lezen Hierboven wonen ok nog goenend,
zie hierboven (1)
hicrbutcn (Nbk) vn. bw. [...'b...] 1. buiten
deze kwestie Dat moej' hierbuten holen
(Nbk)
hierdaele ['h..] - hierlangs Hierdaelc kuj'
d'r kommen (Nbk)
hierdeur (Nbk) vn. bw. ['h...] 1. door deze
opening Dan moej'hierdeurgaon, dan kof'
zo buten (Nbk)
hiere (bet. 1-4) Oak /iier (bicrevaker gebruikt bij nadruk) bw. ['hi:oro/hi:or] 1.
bier, op deze pick Kick, bier ziej' ccii
spoor op etpad(Nbk), 'Waor bi7 'Hiere!'
Waar ben je? her! (Nbk), tot hiere, Zien
bare, staot meerstal hiere, mienes daore, 't
Zit me tot Mere! (Nbk) 2. bier, in ruimere
opvatting: in deze omgeving, in dit soort
situaties e.d. Waor bin wehiere?waar zijn
we bier? (Nbk), 't Gaot bier biy oons lack
ecrsomme as in c/c netuur (b), Blief bier
mar even (Nbk), Wat he,,? bier aenlik te
macken (Nbk), 't Is miy bier to biete, We
bin bier niet bekend (Nbk), Is d'r bier wat
to beleven2'is bier enig vertier (Nbk), War
is bier tech to doen? wat is bier gaande,
wat is er aan de hand (Nbk), bier te Jane
bier te iande (spot.), bier in do buurt, bier
bij omme in deze omgeving, bier in de
buurt Nbk, b): D'r zit bier bij omme
ommeraek vis (b), bier en daor, bier of
daor ergens: 1k bob et bier of daor liggen
laoten, As d'r bier of daor wat an mekeert
moej' et zeggen, oak: Die het nog ccii
boekien grond kregen, bier of to daor

(Ste) 3. hierheen Breng et es even hiere!
(Nbk), Hier! als bevel: Bier die kraante! 1k
had n eerst!, in het bijzonder gezegd
tegen honden die bij hun baas moeten
komen: Hier bond! Hier dan toeb!(Nbk) 4.
biimen het bereik van de spreker 'k Heb
bier wat vein-jo, moe,,? es kieken, Hier hej'
et pak het maar aan, Hier is je schoppe
weer gezegd bij het teruggeven (Nbk),
Hier! (nijdig, kortaf) pak het aan 5. het
desbetreffende, gebruikt ter vervanging van
een Zn. of aanw. vn., ni. in verbindingen
als bier (..) boven, bier (..) op, tegenhangers van Ned. 'hierboven', 'hierop'.
Anders dan in het Ned. blijft bij vooropplaatsing het voorzetsei bij de meeste
verbindingen op z'n plaats; een aantai Ned.
voornaamwoordeiijke bijwoorden ais 'hieraan', 'hierbij' doet zich in het Stell. dan
oak niet voor, andere zijn minder gebruikelijk (of treden all. bij nadruk op), vgl.
flier is now ienkeer niks an to doen, Hier
heart et bij, onjuist is: Hieran is now
ienkeer niks te doen en Hierbij heart et,
vandaar oak (nooit aaneen, het vz. staat
soms 'toevaliig' direkt na bier): War meet
ik bier mit an (niet: hicrmiz), Dathij zien
heit bier mit op It batte trapt (niet: biermit) (b), zo oak 1k zal et bier dan mar Thy
Jaoten (niet: bierbi), Ic kun bier alles in
vienen (niet: bierun) etc.
hierhenne vn. bw. [aks. wisselt] 1. bierbeen Kom mar bierhenne (Nbk)
hierlaangs z. hierlanges
hierlanges (Dfo, Nbk, Np, Obk, Spa) Oak
hierlaungs (Ma), hierlangs (Pe-Dbi) hieriangs Hierlangs is et kotste (Pc- Dbl)
hierlangs z hierlanges
hiernao vn. bw. [aks. wisseit] 1. hienia
hicrnaomaols (Obk) et 1. hiernamaals
hiernaost - hiernaast
hiernetTen (Nbk) vn. bw.; niet scheidb.
['h...] 1. hiermee vergeiijkend Aj' bierneffen kieken, zol et ok we] es aanders
wezen kunnen (Nbk), Hierneffen ba 'Ar dat
ok we] doen bind (Nbk)
hiero (spot-) ['hi:ro'....OM] - hiero
hieromhenne (Diz, Nbk) Oak hieroinmehenne (Nbk) - hieromheen
hieromme vn. bw.; oak scheidb. ['h...] 1.
am deze kwestie Et gaot hieromme: ie
moeo morgen naor die bestuursbijienkomst (Nbk), (terwiji men naar lets wijst)
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hoedsjemackcr - hoeke
hoeden of zakdoeken met vier knopen (die
in één Iii n lagen, zo'n drie tot vijf meter
verder); gooide men goed, dan kreeg men
een punt (Dfo, Nbk), ook: wie niet in een
pet gooide, was af; elders riep degene in
wiens pet etc. de bal belandde Halt (Obk),
Sta!(El, 01-NI, Ow) of Rao! (Op, 01-NI,
Ste) tegen de snel weglopende kinderen,
waarna hij één van de anderen (of: de
werper (Np, 01-NI)) probeerde gooiend te
taken (verspr.) of te tikken (Db); wie
geraakt werd was af, werd de ander niet
geraakt, dan was men zelf af (El, Np, Obk,
Ow, Wol) en mocht dezelfde speler nog
eens gooien (01-NI). Ook gespeeld met
drie steentjes in elke pet (Dhau): wie af is,
verwijdert één van zn steentjes, tot die op
zijn, waarna men af is; het kon ook gaan
om de meeste steentjes in de muts etc., die
men rd. verdiende door iemand af te
gooien (Dho) Eén van de nog andere
varianten bestond erin dat de bezitter van
de pet waarin de bal gegooid werd, direkt
af was (Sz)
hoedsjemaeker z. boodomao/cer
hoedslaon (El, Obk) onbep. w. ['hu:t...] 1.
spelletje spelen op kermissen of feesten
thuis waarbij men met een stok de hoed
van een stropop moest slaan
hoef z. hoovo
hoeThekiemming (Db) de ['huv... ] 1. ontsteking of ziekte anderszins aan de hoef
van paard of koe B15 boo/b ok/omming bet
eon peerd vacke eon vordikking van do
kroon van do hoove; die ofwioking komt
vacko bij to vette ponnies ofpoerdcn your,
ze wo'n dan kreupcl(Db)

kaunker (Bdie, Dho, Pe-Dbl) de 1. hoefkanker
hoefkreupel (Dfo, Dho, Spa, Sz) g. Iidw.
['h...] 1. mankement aan de hoef van paard
of koe waardoor het dier kreupelt (veelal
ontsteking) ? Poord sukkelt al CCII poslexi,
bi5 bet boo/krcupol (Dho)
hoefnaegeL (Bdie, Db, Nbk, Nw, Obk,
Pe- Dbl) Ook hoefnagel (WH) de; -5; -tien
1. bep. nagel met name voor het vastslaan
van hoefijzers Mlthocfnacgc/snaege/io do

lezers vaaste (Nbk), ook gebruikt om de
bijodock vast te zetten (Obk: bs): Zit c/c
zwaarm ion keor in et kiepsien, dan komt
d'r an de oupon kaanto eon bijedook over;
zoc'n dock is vierkaant on op elk van do
hoeken zit eon boofnaegol (bs: Obk)
hoefnagel z. hoe/bagel

hoefslag de; ...slaegen; -gien ['h...l 1. slag
met de hoef: met name het geluid daarvan
As 't peerd d'r an komt galopperen, dat is
do hoofs/ag (Nbk)

hoefsmederi'je (Bdie) [hu:fsmi:do'njo] hoefsmederij
hoefsmid de; ...smeden; ...smittien 1.
hoefsmid
hoefstal (Ma, Np) - hoefstal
hoefverzorger (Spa) de; -5; -tien ['h...] 1.
iemand die paarden een voetbehandeling
geeft
hoefzalve z hoovozalvo
hoeg Ook hoege (Bu), huug (Bu), hoe
(Np) de; -en; -ien [hux/'hu:go/hyx/hu] 1.
huig 'k Had 'tzoindokeel, datmienboeg
was belemaol rood (01-NI), Do hoeg dot
inc zoor, 1k kon wet verkolon wodden

(Ste), Do hoeg bangt ml); dat zooj' wol es

hoefbeslag (Obk, Ste) - hoefbeslag: ij- aj' vorko/on woren; Jo bruukton war zoolt,
zeren beslag onder hoeven
dan was 't zo weer k/aor gezegd van
hoefbevangenhied (Ow) ['huvbafa11:hit] - gezwollen huig (Np, Ste, Nbk), vandaar Do
hoefbevangenheid
hoeg hangt me op 'o tongo! (Diz)
hoethiad (verspr.) Ook peerdehoeJblad hoege z. hoeg
(Mun) [hu(:)v...] - hoetbiad et klolne hoegenaemd (Nw) bw. ['hugon:mt] 1.
boo/b/ad, et groto hoc/b/ad
hoegenaamd, in wat voor mate dan ook
hoefdier (verspr.) - hoefdier
Die viskor pocht op 't hodon niet, as bly
hoefel z. hoovulo
morgons do fooken /angos gaot, zit d'r
hoefeiste z. hoovu u/ste
hocgonaomd niks In (Nw)
hoefiezer et; -s; -tien 1. hoefijzer, voor hoetene z. hoonleno
onder de voet van paard of ezel
hock z. booko, hok
hoetiezervormig (spor.) ['h..] - hoefij- hoekbaanke (1) de; -n; ...baankien i.
zervormig
hoekbank (zitbank die in een hock past)
hoefkaanker z. hooflcankcr
hoeke Ook hoek (verspr.) de; -n; hoekien
hoefkanker (verspr., niet ZW) Ook hoef'huko/huk] 1. hock als meetkundig begrip
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hietelochtbelon - hietwacterkraene
hiatt ofkoold van hij toont geen geestdrift hietelochtmoter (I) - heteluchtmotor
of afkeer (Sz), zo oak Hi)' maakt him d'r hietelopen (Nbk) ['h...] - heetlopen van
met biate of koold omme (El), Daor loop een machine, ook: zeer enthousiast warden
1k met biata your daar zal ik met warm voor iets Zoe'n ni)'e verieninge lopen we
voor lopen (Db) 3. driftig, zich zeer met vot- cn-daohk hieta year (Nbk)
opwindend HI)' bet 'm d'r aorig hiatt omme hieten Oak helen (WH) zw. ww.; overg.,
maakt, mar at had niks om do bat/can onoverg.; hiette, het hieten ['hi:tW'huti] 1.
(Nbk), Op de vargadering van Dorpsbclang (onoverg.) de naam dragen, aangeduid
]opt J altiad gauw hiatt an, en vaake om warden met 't Onderaende van de bos [ni.
niks (Db), Mack ft d'r toch nict zo hiatt garve] blat gat (Bdie), Daor roagalde can
omme (Wol), Ic moe'nje om alIas met zo
hiatt macken, d'r zitten moor dacgcn an de
locht (Obk), 1k snap niet dat hi)' daor now
hiatt omme wodt zich er zo over opwindt,

ook (in bet. 2) er warm voor loopt e.d.
(Nbk), Th3 is hiatt op 'a ti),pe kwaad (Np,
Ow) 4. gebrand op, tuk op Do koopman
was zo Note op dat peerd dat hi)' d'r con
baste pries your baud (Pe- Dbl), Oonze
knecht was hiata op soapenbri (Db), Th3'
was aorig blete om dat buus to kopen
(Dhau), d'r hiate op wezan (verspr.): We
bin d'r altied mar wear hiata op om mit die
woorties to beginnen er nogal op gebrand
(Ld), Thj is d'r hiatt op om wat to verdlenen (Diz), Op dat macglen bin de
fongen allemaol IIeke hiatt (Op), Die meld
Is we] zo hiatt on die fonge, af' d'r op
spi)'en bagint ze to sissen (01-NI) 5. geil,
hitsig, wuips Dat vrommcs is aonk hiete
(Bdie, Nbk), 't Is een hieten iena, die meld
van I (Dhau), Die meld was vroeger zo
biete as wat (Sz), zo ook can Mete, fonga
meld (Nbk), Die maid is hicte op 'a tijope

(Np, Nt, Obk, Bdie), ook wel van een Jongeman gezegd (Nt), can hicte bliksam een
hitsige, geile vrouw (Diz, Ld, Np, Ow),
Die maid is zo hieta as vuur (Ma) * 't Is
waarm, zoo Haarm/'t Is hiatt, zee Griate

(Nbk, Wol, Sz; met omwisseling van de
regels in Diz), zo oak 't Is biete, zee
Grleta/'t Is waarm, zee Haann/Ja, zee Jan,
it zwiat d'r al van (Ld), ...ik poest d'r al
van (Ma, Ow), ...Foaf, zegt Jan, ik zwiet
d'r van (Nbk), ook ...lk poast d'r van

(Nbk), de derde regel soms ook vervangen
door: 't Is koold, zee Joolt (Nbk), Theta,
zee Grietc/Waann, zoo Haarm/Ja, zoo
Jan/Ik zwlate d'r van (Np), De soap wodt
nooit zo hieta attn as ze opschept wodt
(Wol), ...as ze opdiend wodt (Diz, Op)

hietc!ochtbelon (1) - heteluchtballon
hietelochtkenon (I) - hete!uchtkanon

dikke baaze 'over de bol zoas dat in
faegcrstael bitt (b), Hot bitten die meanstan van dc ovarkaante? (Wol), Hi)' biettc
van Jan (Np, Nbk), In Oosterwooldc bitten
ten hick butte meensken Van Rozen, Van
Weperen of Tiesinga (Obk), Aofc
Boakslacne hiette or daor (Obk), Bi)' mien
wetan bet hi)' noolt aandars as Jan bitten
(Mun), Joost mag wetan hoe as die fonga
toch mag heten (Sz), Vroager hiattan da
kiender moor naor tie ooiden as tegen worlg
(Db), Dat mag wal ten wonder hieten
(Nbk) 2. (overg.) in welkom biateir. Za
blettan laderiane welkom (El) 3. in Daor
bitt wat toe! dat is zo maar met klaar, daar
is wel wat voor nodig (Ma) 4. in etblathet
heet zo te zijn, men zegt (Nbk, b, p): Et
biat oat hi'f rick is, mar ondartussan (Nbk),
En af'gien end babban, dan hiat et: die vent
Is nog ta zwilg om can auto to kopen (b),
En dan bin we gian lopen wend, blat at
(p), War blat kennan wat heet (v) 5. z. bitten * Hoe bitt ic? met als grappig antwoord: Boven 't vuur (b) of Klein Grietie!Waor woon ia?/In de Klonia/Wa or ligt
dat?/In It pisgat (Nbk), oak ... Waor hjt
dat/In 't eusgat/Akkabakkes/Wat stinkt dat

(b)
hietgebaekerd z. hietgabakard
hietgebakerd (verspr.) Oak hietgebaekerd
(Op) [ ... xoba:kçt/ ... .. ... ] - heetgebakerd
hietg!uuiend (Db) bn. [...'xly:jit] 1.
g!oeiend heet
hietheufd Ook hielhoofd (Wil) - heethoofd, driftkop eon eabte hiatheufd (Nbk)
hietheufdig (Nbk, Np) [...'hA:vdax] heet ho ofd ig
hietboofd z. blctbaufd
hietwaeterapperaot (1) - heetwaterapparaat
hietwaeterinstc!aosie (1) - heetwaterinstallatie
hictwaeterkraene (Nbk) - heetwaterkraan
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hockeywedstried - hoed
hockeywedstried - hockeywedstrijd
hodde z. hone
Hodgkin (verspr.), in do ziekte van
Hodgkin

hoe Jet [hu], ml. et hoe on wat, or boo on
waoromme (verspr.) 2. z. boeg
hoe II bw. 1. op welke wijze Hoe hej' dat
toch your mekeer kregen! (Nbk), Hi
begon oons out to leggen, hoe we d'r mit
an mossen (b), Hoe on watpercies wussen
ze veerder niet (v), Demaoten stonnen (..)
to kieken hoc dat gaon zol ), Hoe zag ic

dat ok al weer hoe meet je dat ook al wear
zeggen, of: op welke wijze zag jij hat

(Spa), S. kon niet naor him toe to kioken
hoe et gong )' Hoe dan? op welke wijze
dan?, eon gebeugen [ e.d.] as ik weet niet
hoe (Nbk), Hoe bestaot et!, Hoe is 't in do
wereld meugelik (Nbk), hoe dan ok, van
gien hoe of wat weten niets terzake kunnen
zeggen, weten (verspr.), ook niet weten
hoe of wat (spot.) 2. met welke naam (bij
werkwoorden als numen, hieten) Hoe die
man hiette week niet moor (Nbk) 3. als
gevoig waarvan Hoc zol dat now kommon
wezen? (Nbk), Oons moni hadde niet zoveule op mit zwarversvolk. Hoe dat was
weet ik niet, marl: vuulde dat hid good an
(v), Mar, hoe kon 't zo reer treffen, krek
doe hij de tanen in do ringenet zetten zol,
dnde meester him omme (b) 4. waarom
Kom ic dommiet ok naor de stad?' Hoe
dat! (Nbk), Hoe koJ' d'r bi) Hoc kuJ' dat
toch zeggen! (Nbk) 5. van welke aard,
kwaliteit Hoe vien ic oons nije huus?
(Nbk), Hoe hebben we ci now! Goelen?
(Nbk), Hoe is '1 mit Jim? hoe maken jullie

het, hoe gaat hat met jullie 6. wat, walk
War is Jo huusnommer? Hoe? gezegd
wanneer men jets niet verstaat of begrijpt:
watbljef (Wol, p), Hoe zeg je? wat zag je,
wat bedoel je? (Dho, Ma, Nbk), Hoe now!
hoe kan dat, waarom dank je dat hat zo is:
7k neom ontslag!' Noe now, ic hebben ci'
toch good bij die baos! (Nbk) 7. in welke
mate wet fiat Hoe kan in ion hausho/ing
do hide geest bedurven wodden (..) (b), Jo
hebben nog nooit ZO zion hoe gauw as hij
weer thaus was (Nbk), Hoe smoekies on
noflik is 't in Jow buys, oc Hoer der
Iegerschaoren (b), 't Kwam your mekeer!
En hoe!, Hoc graeg ha 'k mit wild! (v),
hoe'n hoe een, z. onder dat lemma, zo ook

in (zelden los geschreven; z. de lemma's)
ho ezo en end id., boezokke(n) wat voor
soofl, wat voor exemplaran, boezokkend
id., boezoen wat voor één, boeniene id.,
hoe!one id. 8. in welke mate, naar de mate
van Hoe veer is et nog?, Ze weten niet hoe
good ze et hebben (j), Mar hoe as B. him
verzette (.) (b), Mar hoe as do man ok
zocbte (..), (b), Al hoe verstaandig aJ' ok
binnen, to doen toch nog we] es domme
dingen (Nbk), Al hoe biete et is, bi5 door
do pette nooit of (Np), weet hoe vaeke
(Np, b): We bescbacmcnJow bedoeling mit
oons ]even weet boo vaeke (b), Etgaothoe
langer hoe beter, ...hoe langer, ...hoe hadder (Nbk), hoe corder hoe hover

hoe III voegw. bw. 1. hoe: inleidend van
wat verder wordt geschetst of verteld, op
welke wijze Ze vertelden hoe ze mekeer
your 't eerst Zion hadden op 'e daansvboer,
Mar wat kook H vremd op, hoe daor een
bommel vrommesien bij zion mom in woonde
Ze hebben nog nooit Zion
hoeveule (..) daor in do laeste Jaoren
anmaekt is (..) on hoe al dat laand mit
vhiet, mit overleg on mit verstaand bewarkt
wodt (b)
hoe IV ondersch. vw., in verb. als Hoe
dichter a 'k biy huus komme, dos to staorigor begin ik to lopen (v), Hoe veerder aJ'
kommen mit die boeken, hoe muuiliker or
wudt (Nbk), En hoe moor borrels, hoe
in cci gelach, on hoe moor ge/ach, hoe moor
borrels ( ba) * Hoe oolder hoe gekker

(Nbk)
hoe'n bw., vragend vn. [hun] 1. wat voor
(een) Hoe'n buus krieJ'm, I, die zels best
was hoe'n dikke minne as hij west was
(Ow), boe'n iene wat voor één (verspr.)

hoed de; -en; hoetien [hu:t (OS, Np, WS
zuid. van de Lende, elders spor./hut (elders
in WS, elders spot.)] I. hoed (hoofddeksel)
con hoge hoed, een sloppe hoed, eon
Engelse hood bep. luxe dameshoed (qua

kleur in diverse uitvoeringen, met rand die
aan de achterkant smaller is; met onder om
het hogere deel een lint met een bep.
knoopje arm (Ste), Die hoed moor mar in
do deuze, dan bill' do raand in ? fesoen
(Sz), eon drol mit een hoed op een
vreemde persoon, een gek iemand (Ld), do
hoed ofnemen, Daor zoJ' de hoed your
ofn omen daarvoor, voor die persoon heb ik
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hillemenaosie - hinderlik
It vuur/Piste in de oven (Nbk), ...Kwain
van boven/Fiste in 't vuur/O wat kook die
Hi//c- bifie- boksem zaur (Ld, Nt, Sz),
.Kwarn van boveniFisto in do oven/Fisk
in 't vuur/O wat kook... (Mun), Th/Jo- bilie- bokse/Die piste in It vuur/Dat de
von/con die steu von wol aandorhalf uur
(Np), H/lie- bi/Je- bc/cs c/Kwarn van bevon/Fisk in It vuur/Dat do vonken stovon/Dit was fin/c, dat was rochE/Dat was
Hille-billo-bokso Zion knecht (bo: Nw),
Hille bet can lange... lHille bet eon ]ango JHiJJe bet eon lange s/cit an 't gat
(Nbk), Hi/le-billo-bom/Ik slao op do
trorn/Ik s/ac Jew op ? gat/Hillo- b/lie-born/Is dat nict wat(Dfo)
hullemenaosie z. hel/emcnaosio
hilt z. hilto
hiDe (Mun, Nt, 01-Ni, Spa) Ook hilt (Ma,
Ow, Sz), jelte (Dhau, Obk) de; -n;

sen van boekweit afgelopen was (k: Ste),
verder veel in verb.: Dar is 't n dat is het
nu juist, dat is het kruciaie punt, daar gaat
het om (Nbk), zo ook Daorzit 'n do *veep
id. (Nbk), Daor zit et zn in id. (Nbk), Hi)'
hot ot n ]apt hij heeft het geleverd, voltooid (Nbk)
himd z. bomd
himmel z. bomme/
himmelen z. bommolen
himpe z. bompo
himphamp z. biompbarnp
himzelf z. onder ze/s
himzels z. onder zo/s
Hindelooper (Nbk, v) bn.; attr. ['Mn
daIo:pJ 1. van, m.b.t. Hinde!oopen
(Friesl.) Hinde/copor schi/doron schilderen
volgens de Hindelooper volkskunst (v),
Hindelooper oorde war/c (Nbk)
hinder de ['htndrj 1. hinder Daorboj'toc/i
...hiltien [htlta/.....jcita] 1. heft, handvat, gion hindor van! (Nbk), '/t Hob woorhindor
greep op sehop of mestvork Aj' do hi/to van rn/on 2W0 b/on (Nbk)
van do schoppo bobbon, big' doodongolok- hinderen zw. ww.; overg.; hinderde, het
kik (Nt), Dojo/to is d'r of (Dhau), Do hilt hinderd ['htndpfl 1. nadeei opleveren, erg

is kopot, d'r moot eon aandoro Jcrokko op 'e
schoppe (Ow)
him (OS, Ni, Np, Op, Wol) Ook hum

(ZW, flu, Dho, El, Mun, Obk, Op, Spa,
Sz), hem (Bu, Dhau, Dho, El, Ma, Mun,
Nbk, Np, 01, Op, Ow, Sz, Wol), horn
(Dho, k: Ste), 'rn (niet beklemtoonbaar,
ni. kiitisch; dan vaak geschreven als variant van hum on born, in geringere mate
van him), em (s: zeer spor.), pers. vn. 3e
pers. in objektsvorm, ook in de funktie van
wederk. vn. [MnVIL&mlhcmlhom/m, 5m] 1.
hem, soms door kinderen ook van een
vrouw gezegd, dan ook wel als onfatsoenlijk ervaren (Nbk); ook van vrouwelijke dieren, van voorwerpen on andere
objekten k Hob et him gevon ni. de moeder (Nbk), to hobbon him slougon (Nbk),
j moot vast rn/end hobbon dat do katte
him a/ic v/c/s opvroton haddo U) HI7J hot

him was/con heeft zich gewassen; ook: hem
gewassen, n!. con andere manne!ijke
persoon, Th had or niet biy him bij zich,
Do vrou w strujdo zo now on dan rio/co//k
sukor on iedor at out die zoldo koemo [mit
riozenbri'jJ,mos your horn Zolib/lo von
mar eon onkc/o kon n/ct laoton con
klute go/c sukor your Zion buurman wog to
p/k/con nL bij het [co/on wanneer het dor-

zijn to/ct watbindoron dat we t vandaogc
k/aormaokon in p/acts van morgon (Ow),
Wat bindort dat now wat zou het (Ow), zo
ook tel dat now we] zovulo hindoron?
(Np), Wat bindort mij dat wat kan mij dat

sche!en, het maakt voor mij niets uit (Ow)
2. bezwaarlijk zijn Ethindortniks afdaor
oven /angcs ]open or is niets tegen, het kan
best (El), Dat bindort Jo tocb ni/cs, aj' dat
ovon doon dat kun je best even doen, je
kunt die moeite best even nemen (Nbk),
Eon bet/on rogon ondorwog za/ cons niot
bindoren (Op), 3. belemmeren, tegenwerken, storen Jim hindoron ml)' U)'
waark (Pe- Dbl), AJ' daor /angos ]open Icuf
do arboidors wol as bin doron in boar war/c
(Dfo), We mougon do buron niot bindoron
(Ld), Dat mag n plot hindoron daar heeft

hij/heb je geen last van, dat is niet erg, het
vait wel wat mee (verspr., Nbk), ook Ft
Zal 'm niot bindoron (Ow) 4. als onaangenaam ervaren, hinderlijk zijn Et zit Jo
wol es dwas, dan kan

't

Jo lifE/c binderen

(Nbk)
hinderlaoge (spor.) de; -n 1. hinderlaag
(lett.)
hinderlik - hinderlijk Dat is good hinder//k, aJ' on con vorgadering do hick/ed
zitton to booston (Nbk), Die aann is me
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hitte - hobbeldebobbel
vrommes, ze wil mit eon protto marinexi
(Nbk), Die mold is slim hitsig, zo tan glen
jongo van do baud bolen (Db), ?
Verwondort mij niks dat et mis is [dat or
eon kind moot komen] want ze waeron
beide aorlg hitsig, zowol do jonge as ot
macglen (Op) 2. vonijnig, fbi, heotgebakerd
(Dfo, Obk, Ste, Pe-Dbi), vandaar hitsig op
lone wozon (Obk), Die is ok hitsig op geld!
(Ste) 3. gezegd van warm weer, eon hoge
binnentemperatuur, ook: hot kennelijk zeer
warm hebbond (Dfo, Diz, Nbk, Np, Nt,
01-Ni, Spa, Wol) Do zunne braando d'r op,
et was aori hltsig (Diz), Die is ok aori
hitsig, ze bet haost glen kioron an (Nbk),
Dat macglen staot d'r aorig hitsig your...
(Dfo) 4. zich onnodig, ovordreven druk
makend, drijvond (Np, Po-Dbl) Die man
was zo hitsik, dat hi leap bumzelf soms
vourbi] (Pc- Dbl), Die torel is zo hitsig bij
et wart (Np)
hitte do ['hita] 1. het buitengowoon warm
zijn, hoot zijn, in hot bijzonder van do
buiteniucht Et vul vroegor soms niot mit
om In do hitte staon to bujion (Obk), War
is ? 57 hitte, d'r is baton baost niot to
wozen (Nbk), Do hitte zit aorik in do
huzon (Nbk), k Kan do hitte haost met
verdregon (Wol), Do hitte, komt Jo Intogon
tegomoot (Dho), In do bltto van do dag
gaon we ? schaad opzukon in do warmste
poriode van do dag (Op), Die kachol gof
good bitto of veel warmte (Dfo, Ld,
Pe-Dbl, Sz), In do hitte van 't gosprok
bogonnon ze to slaon on to schollon in,
door do hevighoid van (Dfo)
hittebestendig (spor.) - hittobostondig
hittedag (spor.) - hittedag
hittegoif - hittegoif
hitten (vorspr.) Ook hieten (Spa) zw. ww.;
onoverg.; hitte, hot hit ['hUii/'hi:tiJ 1. hitte
afgevon, vorwarmen Die hit aorig die
kachol, bly hot altied aong hit (Nbk), Die
kachel wil we] bitten! (Wol), Die kolon
[ni. eierkolon als brandstof] bitten we!
(Bdio), Die turf is good hour, zio wil we!
bitten (Mun), Eon plaotstovo hittc gowoldig
(Ste)
hittepetit do; -ton; -tien ['httapottt] 1.
meestal enigszins kloine, maar bovonal
ijdeie of aansteiierige en ovt. drukke
vrouwspersoon, nuffig moisje Wat is dat
tocb eon hittopotit, dat maoglon, zo wet

zolfnlet hoe bospottelik as ze dot (Bu), Ze
hot aYe daogon war aors an on lopt d'r
honno as eon koutorsohaone, et is mezoo'n
hittopetit (Op), Daor komt me ok eon aorige [eigonaardige] bittopotit an! (01-NI)
hiw z. how
hi - afkorting van hektolitor
hm I - aficorting van hektomotor
hm II Ook hum [hrp/hAm] tw. - hm, hum
hmm tw. [hip:] 1. gezegd of geroepen om
aan to govon dat men iots waardeert, iokker
vindt e.d.
ho z. bow
hobbel do; -5; -tien ['hob] I. oneffenheid,
bobbel D'r zitton bobbels In do weg (Nbk),
Op et los Ann soms van die bobbels zltten
(Obk), Wottols van bomon maeken op eon
flerspad nogal es bobbels (Op) 2. kieino
tegenslag Hi5 maakt Zion pattlen we]
schoon, mar et lop we] mit bobbels en
bobbels met ups on downs (Sz), eon bobbel
nemen eon probleem(pjo) ovorwinnen (1) 3.
nazio (Np), in Ze bobbon hobbel had (Np)
4. hobbolpaard gomaakt zodanig dat hot
kind niot weg kan glijden, ni. doordat hot
in eon soort hekwork zit (Diz, Np) Do
kielno mold zit In do bobbel (Diz) 5. in In
do bobbel ]open in do war lopen, ook in do
bobbel raokon (Nbk), in do hobbel wozen
in do war, ontrogoJd: Die moenskon zltten
in do bobbel mit ? wart (Dfo), AYes was
in do bobbel (ho: Np, Op), ook: or is flinko
ononighoid: Do boo] Is In do hobbel (Spa),
? Was aorlg in do bobbel daor id. (Ma),
Die vrouw is op 'o hobbel is crop nit
(Wol), op 'o bobbel wezon onigszins
malon, eon bootjo gek zijn, buiton zinnen
(vorspr): Die is ok reor op 'e hobbel (Ow),
my is mit It verstaand op 'o bobbel (Diz),
...mit ? houfd op 'e hobbel (Ld), Doe do
verkoring out was, is or maegion helomaol
op 'o bobbel raokt (Op), Doe zo do
lieufdprios haddon, woren zo roor op 'o
hobbel (Ow)
hohbelachtig (Db, Obk) bn, bw.; -or, -st
1. hobboiachtig Do rood bly oons Is altiod
zo hobbelachtig (Db)
hobbeibien (Bu) et; -on; -tion ['h...] 1.
horroivoet
hobbeidebobbel I (vorspr.) bw., bn.; prod.
[hobldo'bobl; aks. wissett] 1. mot korto
tussonpozon op on noer tijdens hot rijdon,
hobbelond Mit con loge baand op eon
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hinkeldepinke - hippekop
die hinkend loopt, kreupelt
hinklepinken z. hinkeldepinke/en
hinkeldepinke (Mun) de; -n; ...pinkien hinne z. henne I, II
['hujkjdopi1ko] 1. iemand die zich voort- hinne-en-weer-djnne z. benne- weerbeweegt door te binkeldepinkelon, z. aldaar denne
(meestal bij spel) 'Ic Was nooit zoe'n besto hinnegaon z. bennegaon
hinkeldepinke, dan stak me do ziod zo on hinnekommen z. bennekommen
dan mos i/c opholen (Mun)
hinneinier z. hennemiere
hinkeldepinkel (flu, El) de; -s [h...pujkjJ hinnepieke (Np) Ook hennepieke (Bdie)
1. iemand die gebrekkig loopt Thor komt de; -n; ...piekien ['htnopiko/'heno...] 1.
binkeldepinkel ok an (Bu, El)
vrouwelijk kuiken
hinkeldepinkelen (verspr.) Ook hinkepin- hinnezitten z. bonnozitten
ken (Nbk), hinkelepinken (Diz, Obk), hinniken ['htnokp, ...ntkjj (spot.)] - hinhinklepinken (b), hinkeldepinken niken Do peerden hinniken naor It vool
(verspr.), hinkelen (v) zw. ww.; onoverg.; (Db), Die peerden hinniken an mekeer
hinkeldepinkelde, het hinkeldepinkeld (Dhau), Stao met zo to hinniken gezegd
['hii]kjdopujkin/'htij kopnj kjj/'htij kolo, wanneer men op enigszins hikkende wijze
...kio.....hujklo... / ... .. hujki] 1. als het ware lacht (Nbk), zo ook De kiender binnikten
dansend voortgaan, nI. vooral: met steeds van plezier mit dat spa/legion (Dfo)
twee stappen achter elkaar op hetzelfde hint (I) - hint
been en vervolgens op het andere been hip I de; -pen; -pien [hip] 1. hippende
Daor komt k/eine J. et pattien daele beweging
binkelepinken ( Diz), Do macgies hinkeldo- hip II (verspr.) bn., bw.; -per, -st 1. hip Jo
pin/ce/en naor schoele (Dhau)
zien d'r ok aonk hi), uut (Nbk)
hinkeldepinken z. binkeldepinkelen
hippe (Bdie, Dho, Nbk, Np, Op, Ste) Ook
hinkelen (Mun, Sz) zw. ww.; onoverg.; huppe (flu, Db, El, Nbk, Np, Nt, Nw,
hinkelde, het hinkeld ['ht1ki] 1. zich Obk, 01-NI, Op), hiepe (in verb.: Bdie)
hinkend voortbewegen Die vrouw her de; -n; hippien ['hipa/... .....hipa] 1. soort
kionderverlamming had, mar nao jaoren fluitje uit afgeklopte schors van de lijsbinkelt ze d'r flog raar langes (Sz), Zio terbes waarop een (klagend) geluid wordt
bin/colt wat mit hear iene bien ( Mun) 2. z. gemaakt (het aficloppen geschiedt na te
hinkeldepinkelen
kerven en te bevochtigen met speeksel; het
hinkelepink z. binkeldepink
geluid doet aan de naam denken; ook gehinkelepinken z. hinkeldepinkolen
maakt uit de steel van een paardebloem
hinkelhokke z. bin/ce/park
(Db, Dhau, Obk) of uit wilgenhout (Nt))
hinkeihoutien z. parkhinkersblokkion
We maekton vroegor in It Jaest van meie
hinkelpaark z. bin/ce/park
van sopiopenboolt eon bijoperd, dan wol do
hinkelpark (Dhau, verspr. WS, met ZW) baste d'r et beste of (Nbk) *
Ook parkhinkershokkien (Obk), Itinkel- po/Wanneer bin io rope/In meie/As do
hokke (Db), hinkelpaark (ZW), park- voegols den leggen/Leggen ze dan gien
hinkhokke (El), hinkelperk (Spa, Sz) et; cier/Dan mar doppen/Slao do biepe op Zion
-en; -ien ['h...] i. het perk, het op de koppen in een dreun gezegd of gezongen
grond getekende trajekt bij het par!chin/con bij het maken van een hi),pe, ni. bij het
hinkelperk z. binke/park
loskioppen van de schors (Bdie)
hinkelsteen (Nt, Spa) de; ...stenen; -tien hippehoolt (Dho, Np) Ook iluppehoolt
['h...] 1. plat steentje gebruikt als par/thin- (Bu, El, Nw), huphoolt (Op, Pe-Obi) et
kersb/okkien, z. aldaar
['h...] 1. hout van de lijsterbes, nI. een
hinken zw. ww.; onoverg.; hinkte, her stukje tak waaruit een bep. fluitje werd gehinkt ['hujhj] 1. hinken, mank lopen Th3 maakt waarvan huppe of h4,pe de klanknahinktmit 'tionebien(Bdie), Hib/iuImar bootsende naam is; ook gezegd van hout
bin/con nao dat onge/ok (Db), op twie van de hazelaar (Nw)
gedaachton hinken (1)
hippekop (Nt) ['h...kop], in * lop, sap, siehinker (Db) de; -s; -lien [hu]kr] 1. hin- pon/Wanneer woj'riepen/Hfppokop, fluiteker, iemand die hinkend loopt
kop/En wil do kop d'r nog met ofiVan
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hinkeldepinke - hippekop
die hinkend loopt, kreupelt
hinklepinken z. hinkeldepinke/en
hinkeldepinke (Mun) de; -n; ...pinkien hinne z. henne I, II
['hu]kI&ptqkoj 1. ieniand die zich voort- hinne-en-weer-dinne z. honne- woerbeweegt door te hinke/dopinkelen, z. aldaar denne
(meestal bij spel) k Was nooitzoe'n beste hinnegaon z. bennegaon
hinkeldepinke, dan stak me do zied zo en hinnekommen z. bennokommon
dan mos ik opholen (Mun)
hinnemier z. bennemiere
hinkeldepinkel (Bu, El) de; -s ['h...pujki] hinnepieke (Np) Ook hennepieke (Bdie)
1. iemand die gebrekkig loopt Daor komt de; -n; ...piekien ['htnapiko/'hcna...] 1.
hinkeldepinkel ok an (Bu, El)
vrouwelijk kuiken
hinkeldepinkelen (verspr.) Ook hinkepin- hinnezitten z. bennezitten
ken (Nbk), hinkelepinken (Diz, Obk), hinniken ['htnakj], ...ntkp (spor.)] - hinhinklepinken (b), Iiinkeldepinken niken Do peerden binniken naor 't vool
(verspr.), hinkelen (v) zw. ww.; onoverg.; (Db), Die poorden binniken an mekeer
hinkeldepinkelde, het hinkeldepinkeld (Dhau), Stao met zo to binni/cen gezegd
['hti)k1doptnkii/'hnj kapti] kjj/'htij kala, wanneer men op enigszins hikkende wijze
...kJa.../'hujkla... / ... ..hinkli,] 1. als het ware lacht (Nbk), zo ook Do kiender binnikton
dansend voortgaan, nI. vooral: met steeds van plozior mit dat spullogien (Dfo)
twee stappen achter elkaar op hetzelfde hint (1) - hint
been en vervolgens op het andere been hip I de; -pen; -pien [hip] 1. hippende
Daor komt k/oine J et pattion dade beweging
hinkelepinken (Diz), Do maegies hinkelde- hip II (verspr.) bn., bw.; -per, -st 1. hip Jo
pin/colon naor schoole (Dhau)
zien d'r ok aorig hip uut (Nbk)
hinkeldepinken z. bin/celdopinkolen
hippe (Bdie, Dho, Nbk, Np, Op, Ste) Ook
hinkelen (Mun, Sz) zw. ww.; onoverg.; huppe (Bu, Db, El, Nbk, Np, Nt, Nw,
hinkelde, het hinkeld ['hujkluj 1. zich Obk, 01-NI, Op), hiepe (in verb.: Bdie)
hinkend voortbewegen Die vrouw hot de; -n; hippien ['htpa/...A.....hipa] 1. soort
kiendervorlamming bad, mar nao jaoren fluitje nit afgeklopte schors van de lijshinkelt zo d'r nog mar Janges (Sz), Zie terbes waarop een (klagend) geluid wordt
bin/colt wat mit hour lone b/en (Mun) 2. z. gemaakt (het aficloppen geschiedt na te
hinkoldepinkelen
kerven en te bevochtigen met speeksel; her
hinkelepink z. binlce/depink
geluid doet aan de naam denken; ook gehinkelepinken z. hinkeldepinke/en
maakt uit de steel van een paardebloem
hinkelhokke z. binkelpark
(Db, Dhau, Obk) of ult wilgenhout (Nt))
hinkeihoutien z. parkbinkersblolckien
We maokten vroogor in It laost van meio
hinkelpaark z. bin/ce/park
van sepiopenhoolt eon h,),perd, dan wo/ do
hinkelpark (Dhau, verspr. WS, niet ZW) baste d'r et beste of (Nbk) * HieOok parkhinkershokkien (Obk), hinkel- pe/Wannoor bin ie rope/In mole/As do
hokke (Db), hinkelpaark (ZW), park- voege/s oier /oggon/L eggen zo dan gion
hinkhokke (El), hinkelperk (Spa, Sz) et; eien/Dan mar doppen/Slao do hiope op zion
-en; -len [h...] 1. het perk, het op de koppen in een dreun gezegd of gezongen
grond getekende traj ekt bij het parkbinkon bij het maken van een binpe, nI. bij her
hinkelperk z. binko/park
loskloppen van de schors (Bdie)
hinkelsteen (Nt, Spa) de; ...stenen; - tien hippehoolt (Dho, Np) Ook huppehoolt
[h...] 1. plat steentje gebruikt als par/chin- (Bu, El, Nw), huphoolt (Op, Pe-Dbl) et
kersbloklcion, z. aldaar
[h...] 1. hout van de lijsterbes, nI. een
hinken zw. ww.; onoverg.; hinkte, her stukje tak waaruit een bep. fluitje werd gehinkt ['hirjkJ 1. hinken, mank lopen Th
maakt waarvan huppe of bippede klanknahinkt mit 'tione bion (Bdie), Hi5 b/ill mar bootsende naam is; ook gezegd van hour
bin/con nao dat ongelok (Db), op twie van de hazelaar (Nw)
gedaacbton bin/con (1)
hippekop (Nt) ['h...kop], in * lop, sap, siehinker (Db) de; -s; -tien ['htkr] 1. hin- pen!Wannoor woj'niepon!Hippokop, flu/toker, iemand die hinkend loopt
/cop/En wil do kop d'r nog met of/Dan
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hitte - hobbeldebobbel
vrommes, ze wil mit een protte mannen

(Nbk), Die meld is slim hitsig, ic kan glen
jonge van do huud ho]en (Db), 't
Verwondert ml] niks dat et mis is [dat or
eon kind moot komon] want ze waeren

beide aorig hitsig, zowel do jonge as et
maegien(Op) 2. venijnig, fol, hoetgebakerd
(Dfo, Obk, Ste, Pe-Dbl), vandaar hitsig op
lone wozen (Obk), Die is ok hitsig op geld!
(Ste) 3. gezegd van warm weer, een hoge
binnentemperatuur, ook: het kennelijk zeer
warm hebbend (Dfo, Diz, Nbk, Np, Nt,
01- NI, Spa, Wol) Do zunno braande d'r op,
et was aonj hitsig (Diz), Die is ok aorig
hitsig, ze hot baost glen kleren an (Nbk),
Dat macglen staot d'r aorig hitsig year...

(Dfo) 4. zich onnodig, overdreven druk
makend, drijvond (Np, Pe-Dbl) Die man
was zo hitsig, dat hi] leap bumzelf soms
veurbi](Pe- Dbl), Die kerel is zo hitsig bi]
et wark (Np)

hitte de ['hita] 1. hot buitengewoon warm
zijn, heet zijn, in hot bijzonder van do
buitenlucht Et vul vroeger soms met mit
om in do hitte staon to hujjen (Obk), Wat
is 't j hitte, d'r is baton baost met to
wezon (Nbk), De hitte zit aorig in do
buzen (Nbk), k Kan do hitte haost met
verdregen (Wol), Do hitte komt Jo integon
tegemoet (Dho), In de hitte van do dag
gaon we Ft scbaad opzuken in de warmste
periode van de dag (Op), Die kacbel gef

good hitte of veel warmte (Dfo, Ld,
Pe-Dbl, Sz), In do hitte van 't gosprek
bogonnon ze to slaon en te scbe]]en in,

door do hovigheid van (Dfo)
hittebestendig (spor.) - hittebestendig
hittedag (spor.) - hittodag
hittegoif - hittegoif
hitten (vorspr.) Ook hieten (Spa) zw. ww.;
onoverg.; hitte, het hit ['hitn/'hi:tn] 1. hitte
afgevon, verwarmon Die hit aong die
kachol, hi] bet altiod aorig bit (Nbk), Die
kacbel wil we] bitten! ( Wol), Die kolen
[nL eierkolen als brandstof] bitten wcl
(Bdie), Die turf is good hear, zie wil we]
bitten (Mun), Ben plaetstove hittegeweldig
(Ste)
hittepetit de; -ten; -tien ['hitapottt] 1.
meestal enigszins kleine, maar bovenal
ijdele of aanstellerige en evt. drukke
vrouwsporsoon, nuffig meisjo Wat is dat

zelfniet hoe bespottelik as ze dot (Bu), Ze
bet aYe daegon wat sets an en lopt d'r
benne as een keuterse baene, et is mezoe'n
bittepetit (Op), Daor komt me ok een aorige [eigonaardige] bittepetit an! (01-NI)
hiw z. bow
hi - aficorting van hektolitor
hm I - aficorting van hektometer
hm II Ook hum [hipllt&m] tw. - hm, hum
hmm tw. [hq1:] 1. gozegd of geroepen om
aan te goven dat men jets waardeert, Iekker
vindt e.d.
ho z. bow
hobbel do; -s; -tien ['hob] 1. onoffonheid,
bobbel D'r zitten bobbels in do wag (Nbk),
qi, et los tan soms van die hobbels zitten
(Obk), Wottels van bomen macken op eon
Ileispad nogal es hobbels (Op) 2. kloine
tegenslag Hi] maaict Zion pattien we]
scboon, mar et lop we] mit bobbels en
bobbcls met ups on downs (Sz), een hobbel

nemen eon probleem(pje) ovorwinnen (1) 3.
ruzio (Np), in Ze bebben hobbel had (Np)

4. hobbelpaard gemaakt zodanig dat het
kind met weg kan glijden, ni. doordat het
in een soort hokwork zit (Diz, Np) De
k]elne meid zit in do hobbel (Diz) 5. in in
do hobbel ]open in do war lopen, ook in do
hobbel raeken (Nbk), in de hobbel wezen
in de war, ontregold: Die meensken zitten
in do hobbe] mit It wark (Dfo), Alles was
in de hobbe] (bo: Np, Op), ook: er is flinke
onenigheid: Do boo] is in de hobbel (Spa),
Ft Was aorig in de hobbel daor id. (Ma),
Die vrouw is op 'e hobbel is erop nit
(Wol), op 'e hobbel wezen enigszins
malen, een beetje gek zijn, buiton zinnen
(verspr.): Die is ok Fear op Fe hobbel (Ow),
Hi] is mit Ft verstaand op '0 hobbel (Diz),
...mit 't hew/il op 'e hobbel ( Ld), Doe do
vcrkering out was, is et maegien he]emaol
op 'e hobbc] raekt (Op), Doe ze de
/ieafdpries hadden, weren ze reer op '0

hobbel (Ow)
hobbclachtig (Db, Obk) bn, bw.; -er, -st
I. hobbelachtig De reed hi] oons is altied
zo hobbelachtig ( Db)

hobbelbien (Bu) et; -en; -tien ['h...] 1.
horrelvoet
hobbeldebobbel I (verspr) bw., bn.; pred.
[hobida'bob]; aks. wissett] 1. met korte
tussenpozen op en neor tijdens hot rijden,
toch eon hittepetit, dat maegien, ze wet hobbolond Mit een ]ege baand op eon
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hillemenaosie - hinderlik
It vuur/Piste in de oven (Nbk), ...Kwam
van boven/Fiste in 't vuur/O wat keek die
Hille- bille- boksem zuur (Ld, Nt, Sz),
...Kwarn van boven/Piste in do oven/Fiste
in It vuur/O wat keek... (Mun), Th1Ic- bille- bokse/Die piste in It vuur/Dat de
vonken die steuven wel aandcrhaff uur
(Np), Hille- bille- bokse/Kwarn van hoven/Piste in 't vuur/Dat do vonken stoven/Dit was link, dat was recht/Dat was
Hille-bille-bokse zien knecht (bo: Nw),
Hille bet cen lange. ../Hille bet een lange... lHille bet ccii lange sleif an It gat
(Nbk), Hille-bille- bom/Ik slao op do
trom/Ik siao Jow on 't gat/Hille- bYfe-born/Is datniet wat(Dfo)
hillemenaosie z. bellemenaosie
hilt Z. bilte
hilte (Mun, Nt, 01-Ni, Spa) Ook hilt (Ma,
Ow, Sz), jelte (Dhau, Obk) do; -n;

sen van boekweit afgelopen was (k: Ste),
verder veel in verb.: Dat is 't 'in dat is het
nu juist, dat is her kruciale punt, daar gaat
het om (Nbk), zo ook Daor zit 'in de kneep
id. (Nbk), Daor zit et n in id. (Nbk), Hiy
bet et 'in ]apt hij heeft hot geieverd, voltooid (Nbk)
himd z. bemd
Mmmcl z. hemmel
himmelen z. bemmelen
himpe z. bompe
himphamp z. bieniphamp
himzelf z. onder zels
himzels z. onder zels
1-tindelooper (Nbk, v) bn.; attr. ['Mn
dolo:pç] 1. van, m.b.t. Hindeloopen
(Friesl.) Hindebooperschilderen schilderen
volgens do Hindelooper volkskunst (v),
Hindebooper eerdewark (Nbk)
hinder do ['htndr] 1. hinder DaorheJ' toch
...hiltien [hUta/ ... ..jeIto] 1. helt, handvat, gien hinder van! (Nbk), 'kHeb weer hinder
greep op schop of mestvork Aj' do bilte van mien zero bien (Nbk)
van do schoppe bebben, big' doodongelok- hinderen zw. ww.; overg.; hinderde, het
kig (Nt), Dejelte is d'r of (Dhau), Do hilt hinderd ['htndp] 1. nadeei opleveren, erg

is kepot, d'r moot eon aandere krokke op 'e
schoppe (Ow)
him (OS, Ni, Np, Op, Wol) Ook hum

(ZW, Bu, Dho, El, Mun, Obk, 0p, Spa,
Sz), hem (Bu, Dhau, Dho, El, Ma, Mun,
Nbk, Np, 01, Op, Ow, Sz, Wol), horn
(Dho, k: Ste), 'rn (met beklemtoonbaar,
nI. klitisch; dan vaak geschreven als variant van bum en hem, in geringere mate
van him), em (s: zeer spor.), pers. vn. 3e
pers. in objektsvorm, ook in de funktie van
wederk. vn. [hirn/hjtrn/hsm/hom/rp, m] 1.
hem, soms door kinderen ook van een
vrouw gezegd, dan ook wel als onfatsoenlijk ervaren (Nbk); ook van vrouweiijke dieren, van voorwerpen en andere
objekten 'k Heb et him goven ni. de moeder (Nbk), Ze hebben him slougen (Nbk),
Hij moot vast miond bebben dat do katto
him aYe vlois opvreten hadde (j), Hi) hot
him wasken heeft zich gewassen; ook: hem

gewassen, nI. eon andere xnannelijke
persoon, Hij had et met NY him bij zich,
Do vrouw struJde zo now on dan riekolik
sulcer en ieder at nut die zelde koeme [mit
riezenbn)]; elk mos veur horn zelfblieven
mar een enkele kon met laoten eon
klute gele suker your Zion buurman weg to
pikken nl. bij hot fooien wanneer het dot-

zijn Zol et watbinderen dat we 't vandaege
klaormaeken in plaets van morgen (Ow),
Watbindert dat now wat zou hot (Ow), zo
ook Zol dat now wel zovube binderen?
(Np), Watbindertmiy dat wat kan mij dat

schelen, het maakt voor mij niets uit (Ow)
2. bezwaarlijk zijn EtbindertniksaJ'daor
even langes lopen or is niets tegen, het kan
best (El), Dat hindert Jo toch niks, aJ' dat
oven doen dat kun je best even doen, je

kunt die moeite best even nemen (Nbk),
Eon betien regen onderweg zal oons met
hinderon (Op), 3. beiemmeren, tegenwerken, storen Jith hinderen mij bij 't
waark (Pe- Dbi), AJ' daor langes ]open kuJ'
do arbeiders web es binderen in heur wark
(Dfo), We meugen de huron met binderen
(Ld), Dat mag th niot hinderen daar heeft

hij/heb je geen last van, dat is niet erg, her
valt wel wat moe (verspr., Nbk), ook 't
Zal n niet binderen (Ow) 4. als onaangenaam ervaren, hinderlijk zijn Et zit Jo
wel es dwas, dan kan 't Je 11111k binderen

(Nbk)
hinderlaoge (spor.) do; -n 1. hinderiaag
(lett.)
hinderlik - hinderlijk Dat is goed hinderlik, aj' op eon vergaderung do hiebtied
zitten to boesten (Nbk), Die aarrn is me
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hockeywedstried - hoed
hockeywedstried - hockeywedstrijd
hodde z. borre
Hodgkin (verspr.), in de ziekte van

Hodgkin
hoe let [hu], in 1. or hoe on wat, ci hoe on

in (zelden los geschreven; z. de lemma's)
hoezo en end id., boczokke(n) wat voor

soort, wat voor exemplaren, hoezokkend
id., boezoen wat voor één, hoeniene id.,
hoelene id. 8. in welke mate, naar de mate

waorommc (verspr.) 2. z. hoeg
hoe II bw. 1. op welke wijze Hoc bef dat
toch year mekeer kregen! (Nbk), Hi7

van Hoe veer is or nog?, Ze weten niet hoe
good ze ci bebben (j), Mar hoe as B. him
verzette (..) (b), Mar hoe as de man ok
begon oons out to leggen, hoe we d'r mit zochte (.), (b), Al hoe verstaandi aj' ok
an mossen (b), Hoe on watpercies wussen binnen, Ic doen tech nog we] es domme
ze veerdcr met (v), Demaoten stonnen (..) dingen (Nbk), Al hoe biete or is, hij door
tekieken hoe dat gaon zol 0), Hoe zeg IC c/c pette nooit of (Np), weet hoc vaeke
dat ok al weer hoe meet je dat ook at weer (Np, b): We bescbaemenjowbedoeling mit
zeggen, of: op welke wijze zeg jij het oonsleven weet hoc vaekc(b), Etgaothoe
(Spa), S. kon niet naor him toe to kieken linger hoe beter, ...hoe langer, ...hoe badhoe et gong (j), Hoe dan? op welke wijze der (Nbk), hoe eerder hoe Jiever
dan?, eon gebeugen [ e.d.] as 1k weer met hoe III voegw. bw. 1. hoe: in!eidend van
hoe (Nbk), Hoe bestaot et!, Hoe is It in de wat verder wordt geschetst of verteld, op
wereld meugelik (Nbk), hoe dan ok, van welke wijze Ze vertelden hoe ze mekeer
glen hoe of wat weten niets terzake kunnen
year 't eerst zien hadden op 'e daansvloer,
zeggen, weten (verspr.), ook niet weten Mar wat keek H vremd op, hoe daor een
hoe of wat (spor.) 2. met welke naam (bij bemmel vrommesicn bi zien mem inwerkwoorden als numen, hieten) Hoe die woonde Q)' Ze hebben nog nooit zien
man hiette week niet meer (Nbk) 3. als hoeveule (..) daor in de laeste jaoren
gevoig waarvan Hoe zol dat now kommen anmaekt is (..) on hoe al dat laand mit
wezen? (Nbk), Qons mom hadde niet zo- vliet, mit overleg on mit verstaand bewarkt
veule on mit zwarversvolk. Hoe dat was wodt(b)
weet ik niet, marl vuulde dat hiel goad an hoe IV onderseh. vw., in verb. als Hoe
(v), Mar, hoe kon ? zo reer ti-ellen, krek diebter a* bi5 huus komme, des to staodoe hij de tanen in de ringenet zetten zol, riger begin ik to lopen (v), Hoe veerder aj'
dride meester him omme (b) 4. waarom kommen mit die boeken, hoe rnuuiliker or
Kom Ic dommiet ok naor de stad?' Hoc wodt (Nbk), En hoe meer borrels, hoe
dat! (Nbk), Hoe kof' d'r bi) Hoe kuj' dat mccc gelach, on hoe meer gelach, hoe moor
Loch zeggen! (Nbk) 5. van welke aard, borrels (ha)
Hoe oolder hoc gekker
kwa!iteit Hoe vien Ic oons nije boos? (Nbk)
(Nbk), Hoe hcbben we et now! Goelen? hoe'n bw., vragend vn. [hun] 1. wat voor
(Nbk), Hoe is ? mitjim?hoe maken jullie (een) Jloe'n huus kriej'm, J., die zels best
het, hoe gaat het met jullie 6. wat, welk was hoe'n dikke minne as hi5 west was
Wat is je huusnommcr? Hoe? gezegd (Ow), hoe'n iene wat voor één (verspr.)

wanneer men iets niet verstaat of begrijpt:
watblief (Wol, p), Hoe zeg ía? wat zeg je,
wat bedoel je? (Dho, Ma, Nbk), Hoc now!
hoe kan dat, waarom denk je dat het zo is:
'1k neem ontslag!' 'Hoe now, Ic hebbcn et
toch geed bi7 die baos! (Nbk) 7. in welke
mate wel niet floe kan In ion huusholing
de bide geest bedurven wodden (..) (b), Ic
hebben nog nooit zo zien hoe gauw as lii
weer thuus was (Nbk), Hoe smoekies on
nofilk is 't in jow huus, oe Beer der
legerschaoren (b), ? Kwam veur mekeer!
En hoc!, Hoe graeg haic mit wild! (v),
hoe'n hoe een, z. onder dat lemma, zo ook

hoed de; -en; hoetien [hu:t (OS, Np, WS

zuid. van de Lende, elders spor./hut (elders
in WS, elders spor.)J 1. hoed (hoofddekse!)
cen hoge hoed, can sloppe hoed, een
Engelse hoed hep. luxe dameshoed (qua

k!eur in diverse uitvoeringen, met rand die
aan de aebterkant smaller is; met onder om
het hogere deel een lint met een bep.
krioopje erin (Ste), Die hoed moet mar in
do deuze, dan blif de raand in

It

fesoen

(Sz), een drol mit een hoed op een
vreemde persoon, een gek iemand (Ld), de
hoed olnemen, Daor zoj' de hoed veur
oThemen daarvoor, voor die persoon heb ik
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hietelochtbejon - hietwaeterkraene
h/etc ofkoold van hij toont geen geestdrift
of afkeer (Sz), zo ook HI)' mae/ct him d'r
niet b/etc of koold omme (El), Thor loop
1k niet b/etc vein- daar zal ik niet warm

voor lopen (Db) 3. driftig, zich zeer

hictelochtmoter (1) - heteluchtmotor
hictelopen (Nbk) ['h...] - heetlopen van
een machine, ook: zeer enthousiast worden
voor jets Zoc'n nije ver/cningc ]open we
niet vot- en- dao//k h/etc your (Nbk)

opwindend Hd bet 'in d'r aor/g h/etc omme hieten Ook he/en (WH) zw. ww.; overg.,
mae/ct, mar et had n/ks om de hakken onoverg.; hiette, het hieten ['hi:tçl'huti] 1.
(Nbk), Op de vergader/ng van Do,psbelang (onoverg.) de naam dragen, aangeduid
]opt J a/tied gauw h/etc an, en vacke om warden met 't Onderaende van do bus [rd.
ni/cs (Db), Mackjc d'r tocb n/ct zo h/etc garve] b/ct gat (Bdie), Daor roege/de eon
omme (Wol), Ic moc'n Jo om al/es niet zo dikkc baezc 'over de ho/' zoas dat in
h/etc macken, d'r zitten meer daegen an dc Jaegcrstae/ b/ct (b), Hoe hieten die moon/ocht(Obk), 1k snap niet dat/il)' daor now skcn van de overkaante? (Wol), Hi)' h/otto
h/etc omme wodt zich er zo over opwindt, van Jan (Np, Nbk), In Oostcrwoo/dc b/cten
ook (in bet. 2) er warm voor loopt e.d. ecn h/c/c bu/to mocnskcn Van Rozen, Van
(Nbk), Hij is b/etc on 'e tiopc kwaad (Np, Wopercn of Tiesinga (Obk), AoJe
Ow) 4. gebrand op, tuk op Do koopman Bockslaene hiette et daor (Obk), Bi)' mien
was zo h/etc op dat poerd dat hi)' d'r een wcten bet lii)' noo/t aandcrs as Jan b/etcn
beste pr/es veur bend (Pe- Dbl), Oonze (Mun), Joost mag wetcn hoe as d/cjonge
knccht was b/etc op socpenbri (Db), Hi)' toch mag heton (Sz), Vrocgor bietten de
was aorig h/etc om dat buus te kopen k/en der meer naor do ooldcn as tegon worig
(Dhau), d'r h/etc op wezen (verspr.): We (Db), Dat mag we/ een wonder hieten
b/n d'r alt/ed mar weer h/etc op om nut die (Nbk) 2. (overg.) in we//mm hieteir. Ze
woort/es te beg/nnen er nogal op gebrand b/etten /eder/ene wclkom (El) 3. in Daor
(Ld), Hi7 Is d'r h/etc op om wat to ver- b/ct wat toe! dat is zo maar niet klaar, daar
d/cnen (Diz), Op dat macg/en bin de is wel wat voor nodig (Ma) 4. in etb/etbet
Jongen allemao/ //eke h/etc (Op), Die me/d heet zo te zijn, men zegt Nbk, b, p): Ft
b/ct dat hi)' rick is, mar ondertussen (Nbk),
/5 wel zo h/etc op die Jonge, aJ' d'r op
sp/)'cn beg/nt ze to s/sson (01-NI) 5. geil, En aJ'g/en end hebben, dan hiet et: die vent
hitsig, wuips Dat vrommes is aong h/etc is nog te zun/g om con auto to kopen ( b),
(Bdie, Nbk), 't Is een h/cten lone, die mc/d En dan bin we g/en /open wend, h/ct et
van I (Dhau), Die meld was vroegcr go (p), Wat b/ct kcnnen wat heet (v) 5. z. bitb/etc as wat (Sz), zo ook con hiete, Jonge ten * Hoe b/ct ie? met als grappig antme/d Nbk), Die meld is Mete op 'e tijopc woord: Boven 't vuur (b) of Klein Gne(Np, Nt, Obk, Bdie), ook wel van een jon- tie/Waor woon ic?/In de K/onic/Wa or /igt
geman gezegd (Nt), ccx, h/etc bl/ksem een dat?/In 't p/sgat (Nbk), oak ... Waor /igt
hitsige, geile vrouw (Diz, Ld, Np, Ow), dat/In 't eusgat/Akkebakkes/Wat stinkt dat
Die meld is zo h/etc as vuur (Ma) * 't Is (b)
waanv, gee Haarml't Is b/ote, zoo Grietc hietgebaekerd z. hietgeba/ccrd
(Nbk, Wol, Sz; met omwisseling van de hietgebakerd (verspr.) Oak hie/gebuekerd
regels in Diz), zo ook 't Is h/ctc, zee (Op) [ ... xo'ba:kçt/ ... .. ... ] - heetgebakerd
Grietc/'t Is waann, zee Haarm/Ja, zoo Jan, hietgluuiend (Db) bn. [...'xly:jit] 1.
ik zw/et d'r a] van (Ld), ...ik poest d'r a] gloeiend heet
van (Ma, Ow), ...FoeJ, zcgt Jan, /k zw/et hietheufd Ook Iiiethoofd (WH) - heetd'r van (Nbk), ook .../k poest d'r van hoofd, driftkop con cchte h/etbcufd (Nbk)

hietheufdig (Nbk, Np) [...'hA:vdox] heethoofdig
zee Grictc4vaarm, gee Haann/Ja, zoo hiethoofd z. bietheuld
Jan/I/c zwictc d'r van (Np), Do soep wodt hietwaeterapperaot (1) - heetwaterappanooit zo hietc eten as ze opscbcpt wodt raat
hietwaeterinstelaosie (1) - heetwaterin(Wol), ...as ze opdiend wodt (Diz, Op)
stallatie
hietclochthelon (1) - heteluchtballon
hietwaeterkraene (Nbk) - heetwaterkraan
hietelochtkenon (1) - heteluchtkanon
(Nbk), de derde regel soms ook vervangen
door: 't Is koold, zoo Joolt (Nbk), H/etc,
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hoedsjemaeker - hoeke

hoeden of zakdoeken met vier knopen (die
in één Iii n lagen, zo'n drie tot vijf meter
verder); gooide men goed, dan kreeg men
een punt (Dfo, Nbk), ook: wie niet in een
pet gooide, was af; elders riep degene in
wiens pet etc. de bal belandde Halt (Obk),
Sta! (El, 01-NI, Ow) of Steal (Op, 01-NI,
Ste) tegen de snel weglopende kinderen,
waarna hij één van de anderen (of: de
werper (Np, 01-NI)) probeerde gooiend te
raken (verspr.) of te tikken (Db); wie
geraakt werd was af; werd de ander niet
geraakt, dan was men zelf af (El, Np, Obk,
Ow, Wol) en mocht dezelfde speler nog
eens gooien (01-NI). Ook gespeeld met
drie steentjes in elke pet (Dhau): wie af is,
verwijdert één van z'n steentjes, tot die op
zijn, waarna men af is; het kon ook gaan
om de meeste steentjes in de muts etc., die
men nI. verdiende door iemand af te
gooien (Dho). Eén van de nog andere
varianten bestond erjn dat de bezitter van
de pet waarin de bal gegooid werd, direkt
af was (Sz)
hoedsjemacker z. hoedemaeker
hoedslaon (El, Obk) onbep. w. ['hu:t ... J 1.
spelletje spelen op kermissen of feesten
thuis waarbij men met een stok de hoed
van een stropop moest slaan
hoef z. hoeve
hoetbekiemming (Db) de ['huv...] 1. ontsteking of ziekte anderszins aan de hoef
van paard of koe Buy hoofbe/clemrning het
eon peerd vaeke eon verdikking van do
kroon van de hoeve; die ofwieking komt
vaeko bi to vette ponnies olpeerden year,
ze wo'n dan kreupe/ ( Db)

hoefbeslag (Obk, Ste) - hoefbeslag: ijzeren beslag under hoeven
hoefbevangenhied (Ow) ['huvbofa:hitj hoethevangenheid
hoefblad (verspr.) Ook peerdehoejblad
(Mun) [hu(:)v ...] - hoefblad et kleino
hoe blad, or groto hoe/b/ad

hocfdier (verspr.) - hoefdier
hoefel z. hoevule
hoefeiste z. hoovuulste
hoefiezer et; -s; -tien 1. hoefijzer, voor

onder de voet van paard of ezel
hoefiezervormig (spor.) ['h..] - hoefij-

zervormig
hoeflcaanker z. hoelicanker
hoefkanker (verspr., niet ZW) Ook hoef-

kaanker (Bdie, Dho, Pe-Dbl) do 1. hoef-

kanker
hoeThreupel (Dfo, Dho, Spa, Sz) g. Iidw.

['h..] 1. mankement aan de hoof van paard
of koe waardoor het dier kreupelt (veelal
ontsteking) ? Feerd sukkelt al eon posion,
hi5 her hodficroupel (Dho)
hoefnaegel (Bdie, Db, Nbk, Nw, Obk,

Pe-Dbl) Ook hoefnagel (WH) de; -5; -tien
1. bep nagel met name voor het vastslaan
van hoefijzers Mit hoefnaegels naegel ic do

iezers vaaste (Nbk), ook gebmikt om de
bi5edoek vast te zetten (Obk: bs): Zit do
zwaann ion koer in et kiepsien, dan komt
d'r an do cupen kaante eon bijodook over;
zoc'n dock is viorkaant on op elk van do
boo/con zit eon hoefnaogel (bs: Obk)
hoefnagel z. boelnagel

hoefstag de; ...slaegen; -gien ['h..] 1. slag
met de hoef: met name het geluid daarvan
As 'tpcerd d'r an komt galopperen, dat is

dehoefslag(Nbk)
hoefsvnederi'je (Bdie) [hu:fsmt:do'rijo] -

hoefsmederij
hocfsmid de; ...smeden; ...smittien 1.
hoefsmid
hoefstal (Ma, Np) - hoefstal
hocfverzorger (Spa) do; -s; -tien ['h..] 1.
iemand die paarden een voetbehandeling
gee ft
hoefzalve z. hoovezalve
hoeg Ook hoege (Bu), haug (Bu), hoe
(Np) de; -en; -ien [huxihu:go/hyx/huJ 1.
huig 'k Had 'tzo in de keel, dat mien boog
was helomaol rood (01-NI), Do hoog dot
mc zoor, 1k kon we] vorkolen woddon
(Ste), Do hoog hangt ini% dat zeej' wol es
aj' verkolen weren; 10 bruukton wat zoolt,
dan was 't zo weer klaor gezegd van
gezwollen huig (Np, Ste, Nbk), vandaar Do
hoeg hangt me op 'o tango! (Diz)
hoege z. boog

hoegenaemd (Nw) bw. ['hugon:mt] 1.
hoegenaamd, in wat voor mate dan ook
Die visker pocht op 't bodon nict, as hij
morgons do foe/con langos gaot, zit d'r
hoogenaemd ni/cs in (Nw)
hoclenc z. hoenienc
hock z. hoe/ce, ho/c

hoekhaanke (1) de; -n; ...baankien 1.
hoekbank (zitbank die in een hock past)
hocke Ook hoek (verspr.) de; -n; hoekien
['huko/huk] 1. hock als meetkundig begrip
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hiepteek - hieromme
hiepteek z. hiopotoek
bier z. biere
bieraacbter (El, Ld, Nbk) Ook hierachter
(verspr.) vn. bw. [...'a...] 1. hierachter:
achter de pick die duideiijk is gegeven, de
pick waar men zich bevindt Hioraachter
Jlgt eon grate tuun (Nbk)
hierachter z. bioraachtor
hierbezieden (Np) vn. bw. [...si...] 1.
hiernaast, naast deze pick, dii huis
hierbi'j (I) - hierbij: bij dezen (all, in
brieven)
hierbinnen (Nbk) vn. bw. [...'b...] 1. in
deze ruimte Hierbinnen Is 't Jokkor waann
(Nbk)
hierboven vn. bw. [...'b...] 1. hierboven,
boven de pick waar men zich bevindt of
boven de pick in de tekst waar men is met
lezen Hiorbo von wonon ok nag goonend,
zio hierboven (I)
hierbuten (Nbk) vn. bw. [...'b...] 1. buiten
deze kwestie Dat moef' hierbuten boien
(Nbk)
hierdaele ['Ii...] - hierlangs Hierdaoio kuf'
d'r kommen (Nbk)
hierdeur (Nbk) vn. bw. [h...] 1. door deze
opening Dan macf' hierdeur gaon, dan kof'
go buton (Nbk)
here (bet. 1-4) Ook hier (blare vaker gebruikt bij nadruk) bw. ['hi:ra/hi:arJ 1.
hier, op deze pick Kick, bier ziof' eon
spoor op otpad(Nbk), 'Waor My'?' 'Hioro!'
Waar ben je? Hier! (Nbk), tot blew, Zion
burn staot meerstai blew, mienes daoro, 't
Zit me tot blare! (Nbk) 2. hier, in ruimere
opvatting: in deze omgeving, in dit soort
situaties e.d. Waor bin wohioro?waar zijn
we hier? (Nbk), 't Gaot bier bij oons krek
oorsommo as in do nctuur (b), Blief hier
mar oven (Nbk), Wat bof' bier aen/ik te
maeken (Nbk), 't Is mi,j bier to hioto, We
bin bier niet bokend (Nbk), Is d'r bier wat
to boioven?is bier enig vertier (Nbk), Wat
is bier toch to doen? wat is hier gaande,
wat is er aan de hand (Nbk), bier to Jane
hier Ic lande (spot), bier in do buurt, bier
lxij ammo in deze omgeving, hier in de
burnt Nbk, b): D'r zit bier biy ammo
ommoraek vis (b), bier on daor, bier of
daor ergens: 1k heb et hier of daor Jiggen
iaaton, As d'r bier of daor wat an mokeort
moof' at zoggon, ook: Die hot nag eon
ho okien grand krogon, bier of to daor

(Ste) 3. hierheen Breng et es even bioro!
(Nbk), Hier!ais bevel: Hier die icraante!Ik
had 'in oerst!, in het bijzonder gezegd
tegen honden die bij hun baas moeten
komen: Hier bond! Hier dan tocb!('lbk) 4.
binnen het bereik van de spreker 'k Hob
bier wat veurje, woof' os kiokon, Hier hej'
at pak het maar aan, Hier is je schoppo
wear gezegd bij het teruggeven (Nbk),
Hier! (nijdig, kortat) pak het aan 5. het
desbetreffende, gebruikt ter vervanging van
een Zn. of aanw. vn., ni. in verbindingen
als bier (..) boven, bier (..) op, tegenhangers van Ned. 'hierboven', 'hierop'.
Anders dan in hot Ned. blijft bij vooroppiaatsing her voorzetsei bij de meeste
verbindingen op zn plaats; een aantal Ned.
voornaamwoordelijke bijwoorden als 'hieraan', 'hierbij' doet zich in hat Stall. dan
ook niet voor, andere zijn minder gebruikeiijk (of treden all. bij nadruk op), vgl.
111cr is now lonkoor niks an to doen, Hier
hourt et bi) onjuist is: Hieran is now
ionkeer niks te door, en Hierbij beurt at,
vandaar ook (nooit aaneen, het vz. staat
soms 'toevallig' direkt na bier): Wat moot
ik bier mit an (niet: hiormit), Dat hij zion
belt bier mit op It hatte trapt (niet: biermit) (b), zo ook IkzaJetbier dan mar bi
Jaoten (niet: bierbi)), Jo ku,, bier aiies in
vienon (niet: biorin) etc.
hierhenne vn. bw. [aks. wisseit] 1. hierbeen Kom mar bierhonne (Nbk)
bierlaangs z. hierlanges
hierlanges (Dfo, Nbk, Np, Obk, Spa) Ook
hierlaungs (Ma), hierlangs (Pe-Dbl) hierlangs Hioriangs is ot kotsto (Pc- Dbl)
hierlangs z hierlanges
hiernao vn. bw. [aks. wisselt] 1. hierna
hiernaomaols (Obk) et 1. hiernamaals
hiernaost - hiernaast
bierneffen (Nbk) vn. bw.; niet scheidb.
[h...] 1. hiermee vergelijkend Af' bierneffen kieken, zol at ok wei es aandcrs
wozon kunnen (Nbk), Hierneffen ha'k dat
ok wei doen kund (Nbk)
hicro (spor.) ['hi:oro'....oM] - hiero
hieromhenne (Diz, Nbk) Ook hierommehenne (Nbk) - hieromheen
hieromme vn. bw.; ook scheidb. ['h...] 1.
on deze kwestie Et gaot bioromme: ie
moe'n morgan naor die bestuursbiyienkomst (Nbk), (terwijl men naar iets wijst)
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hoekekeper - hoekspiende

aorik in c/c wester hock komt nogal nit het
westen, blijft maar in hot westen zitten
(Nbk), Dc wicnd zat veal in de verkeerde

hock (Pe-Dbl), Etis mar krck uut wat veur
hocke dc wiend wiyt fig.: wat de stemming
is, wat men toevallig wil (Np, Nbk), W/jt
de wicnd uut die hocke! zit dat erachter,
is dat de bedoeling (Nbk), in et bock/en
zittcn waor dc kiappen va/en (Spa) 6. in at
bock/en omme gaon sterven (verspr.): Hij
gaot at bock/en ommc (Ste), at bock/en
ommc wezen gostorven (Nbk) 7. stuk
grond Bij die p/actsc Jijt can mooic hoc/cc
grove' (Obk), Ecn Hein hock/en van de
Inun is veur de k/endcr (Nbk), can hocke
bas een stuk grond begroeld met bos
(Nbk), Wat is dat ccv moo/bock/en nctuur,
daorc (Nbk), ccv bockc he/dc o bran en
(Dfo), Die kcrcl her een bcstc hocke Jaand
hij heeft veel (aaneen liggend) land (Np,
Nbk), H/y bet d'r ccv moo/hock/en My hij
heeft er een mooi stukje grond bij
gekregen (Ste) * AJ/cmaol in dc
bock/B ehalyen Sieger dc poep gezegd
tegen iemand die aldus werd uitgescholden
(Nbk), Een ongelok zit in ccv k/c/n
hock/en (verspr.), Hock/en, snockicn, elk
in zicn bock/en (Db), (raadsel) Zwat, zwat,
acbtbocken cngicn statoplossing: een turf
(Np)
hoekekeper z. hockkeper
hoekepaole z. hoekpaol
hoekerig (Nbk, Obk) bn.; -er, -st ['hukn
rax, ...k ...] 1. met nogal wat hoeken, met
nogal duidelijke hoeken ccv bockcrij
kaanipicn Jaand (Nbk), Kwatticsgaas is
nogal hockcrig (Nbk)
hoekevormig (Nbk) ['h...] - hoekvormig
hoekgaarve z. hockgarvc
hoekgarve (verspr.) Ook hoekgaarwe
(Dho) de; -n; ..garfien ['hukxa...] 1. garve
op de hock van een wagenvracht rogge, of
evt. inzake ander graan (Ma, Pe- Dbl)
hoekglas (verspr.) - hoekraam, hoekvenster
hoekhuus - hoekhuis
hoekieslappe (Nw) de; -n; ...lappien
['hukislapa] 1. lap waar men, am to oefenen, bep. stukjes in moest breien
hoekiezer - hoekijzer: voor hoekverbjndingen
hoekig bn.; -Cr, -st ['hukax] 1. met veel
hoeken, met scherpe hoeken 'n mal bockig

stokk/cn /aand (Ste) 2. do vorm van eon
vierkant hebbend (Obk, 01-NI, Sz) ccv
moot; boc/aj stokkicn /aand (Obk), Dat
/aand is mooi hockig mae/ct (Sz) 3. nors,
kortaf H/y was wat boek/g anlcgd
(Po-DbI), con bockijckcrcl(Wol) 4. groot
en stovig gebouwd (Np, Wol) can flinkc,
hock/ge kcrcl (Np) 5. met uitstekendo
jukbeenderen (Dho) Hi5 bat ccn boekig
gczichtc (Dho)
hoekkaaste (Nbk, Np, Nw, Ste) Oak
Igoekkaste ('WH) de; -n; ...kassien ['h...]
1. kast in een hock geplaatst, veelal spinde
hoekkaemer (1) - hoekkamer
huekkaste z. bockkaastc
hoekkeper (Dho, Nw, bs) Ook hoekekeper (01-NI) ['h...] - hoekkeper
hoekkezien (Db, Nbk) et; -en; -tien,
-egien 1. kozijn in do hook van eon huis of
ander gebouw
hoeklaampe (verspr.) do; - n; ...laampien
1. lichtpunt op een hock (b.v. van wegen,
huis)
hoekpanne (Nbk) de; -n; -gien ['h...] 1.
speciale dakpan voor hoeken van een dak,
hoekvorst
hoekpaol (El, Nbk, Nw, Ste) Oak hoekepaole (Wol), hoekpaole (Ste) [h... ] hoekpaal, in bet bijzonder paal van de
afrastering op do hook van een stuk land
Thsscn twic hockpaoicn staov
pao/cn (Ste)
hoekpaolc z. hockpaol

c/c stck-

(Nbk, Wol) - hoekraam
hockrim (Ow, Ste) et; -men; -megien
['hukrim] I. plank, schap om jets op te
leggen, in eon hock
hoekrute (Diz) de; -n; ...rutien ['h...] 1.
hoekraam
hoekruter (Bdie) de; -s; -tien [hukrytr] 1.
dakrib aan de hock, rand van eon dak
waarop men de vorston spijkort
Hocks (spar.) [huks], in Hocksc en Kahoekraem

bc/jau wsc tw/stcn

hoekschop - hoekschop
hoekslepe (Np) Ook hoeks/eper (Obk,
Spa) de; -n; ...slepien [huksli:pa/... pr] 1.
dakrib die een hock van een dak vormt Dc
hocks/cpa /iggcn c/c vorstcn [nI. hoekvorsten] op, van c/c murc tot c/c naa/dc van
c/ak (Np)
hoekslcper z. hocks/cpc
hoekspiende z. hockspicvc
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hielcmaol - hiemhond
frommeldo dingen, en toch was et mooi tbuus/commen (Nbk), Do auto zat in
(Mun)
mokaander, mar hi)' [de inzittende in
hielemaol z. bio/emaole
kwestje] is d'r boobhuuds uut koemen (El,
hiclemaole (Df'o, El, Nbk, Np, bo: Nw) Mun), Th3i /cwam biolbuuds over de sloot
Ook hieleniaol (verspr. Os, Np, Pe-Dbl), (Np)
Iselemaol (Dho, Diz, Op), helemaole hieltied I (OS, Bu, Np) de [hiltit; aks.
(Bdie, Dho, 01-N!, Op, Pe-DbI, Spa, Sz, wisselt] 1. do hole tijd, lange tijd, in de
Wol), hielendal (OS, Bdie, Np, Nt), he- bie/tiod H; bet d'r do hie/tied westvoortlendal (Diz, Wol), ['hi)!amo:oI/'h..... durend, steeds (Nbk)
/'hihda1/...hi:1n...; aks. wisselt] bw. 1. hieltied II (verspr.) Ook heeltied (Diz,
geheel en a! be bruid was be/emaol in 't 01-Ni) bw. [ ... /ht:I... ] 1. steeds, gedurig
wit, en hij in 'tzwat(Op),Ikvun dat weer Hij bet daor bieltied west, (..) en bieltied
van de winter mar be/emaol ni/cs (01-NI), dour mar meer steeds maar meet (ba)
We bin votgaon, d'r was hielendal ni/cs hiem et; -en; -pien [hi:m] 1. erf otbiom
moor an (Ow), D'r was belendal glen vol/c op stappon (Nbk), I/c zal etbiem nog even
op 'e mark (Wol), Geloof me now maj, et oproddon opruimen, do spullen van het en
is helendal niet waor (Mun), Dat lie/ct weghalen en opbergen, het gras maaien
bielendal nargens op (Nt), Ze bet et he- e.d. (Nbk), Oonze bond /comt nook van Ft
lomaole zeif bedocbt ( Sz), 't Heb 't bide- hiem of 'tis een echtebiemhond(Wol), I/c
mao/c zols daon (Nbk), D'r /comt bin bliedo dat et winter is, dan beef i/cet
belemaole glen cinde an (Spa), Die auto biem niot to mi)'on (Sz), Zo wiDen 'm daor
was biolomaol an fladden (Db), bielemaol niet op 't hiem hebben hij is daar ongeyour ni/cs helemaal gratis, ook: zonder dat wenst, hij mag geen stap op hun or!' zetten
het ook maar jets oplevert, Hi)' is met (Dho)
bielemaolo vol hij is enigszins getikt, een hicmen zw. ww.; onoverg.; hiemde, het
beetje geestelijk gestoord (Np), zo ook Hi)' hiemd [hj:rn: (OS, Bdie, Np, spor. elis met bielemaole snik (Np) en (verkort:) ders)/...i... spot. WS, spot. OSI 1. hijgen,
Hi)' is niet helemao/o (Bdie, Wol), (ver- door vermoeidheid of kortademigheid Die
kort) Bif now hiolemaole! (Nbk), Now man is slim /cotaodemik, bi)' eon betien inwodt et hielemao/ mooi! (Nbk), Dat is or spanning bogint hi)' a/ to hiomon (Op), Hi)'
now hiolemaole(I) 2. ver verwijderd zijnd, biemt van 't badde ]open (Nbk), 't Kan slim
over een grote afstand Zo wonen blobop eon hiem on gaon, aj' tegen de hadde
mao/c in do Betuwe (Nbk), I/c kon je storm wiend in trappen mooten (Dhau), Hi)'
sok/cen niet vion en, mar do lone lag biemt d'r over (Np), Hi)' biemde et uut als
biebomao/e op ? voetenaendo (Nbk), Now gevolg van zijn emotie, inspanning hijgde
on doe bet K (...) ml)' hielendal an buns hij (01-N!), Hi)' ston ml)' daor te biemen
toe drougen (b)
en to poosten te hijgen en uit te blazen
hielen (OS, Bu, Np, p, b) Ook helen (Dho, (Mun, Nbk), ook 1k)' zit daor mar to
Diz, Op en west.) zw. ww.; onoverg.; poosten on to biomen Nbk), Hi)' dot ni/cs
hielde, is hield ['hi:li)I'hi:1i7] 1. helen, beter as hiem on en poesten (Obk, Ow),
worden Die wonde van I, dat wib met
bie/on (Nbk), Die stee wil met ho/on nl.

die plek (Bdie)
hielendal z. bie/emao/o
hielestiek z. ieiestie/c
hielestieken z. iebostiokcn
hielestickien z. ie/estiekien
hielhuuds (OS, Bu, Np) Ook heelhuuds
(Dho, Op en west.) ['hi:l.....ht:l... ] - heel-

Konduktour, FZo hiemde hi)' doe, Fwaorom
/com io now toch pas7 zo zei hij hijgend
(b), Hi)' hiemde as eon oo/dpeerd (Ma),
.as eon oo/de bond (Ld), ...as can wi/de
/catte (Np), ...as eon protter (01-NI), Hi)'
hiemde en poestte as eon dompe kedde als

een kortademige ket (b)
hiemerig (Nbk, Np) ['hi:marax, ...mç...] hijgerig: kortademig
huids Th31 is d'r nog hiebbuuds of /common hiemertien z. iemertion
mit dat onge/ok (Op, Dhau), zo ook Hi)' hiemham z. hiempbamp
kwarn d'r gelokkig bee/huuds your wog hiemhamp z. biompbamp
(01-NI), We hopen daf weer hie/huads hiemhond de; ...honnen; ...hontien
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hoeniene

hoenenda'k volgondjaorbobben wil(Nbk)

Ook als hoe'n lene gesehreven,
ook hoelene (Sz) zelfst. vragend vn.
['huni:no/hut:no] 1. war voor
hoenig (Ste) bn.; -er, -st [hfl:nox] 1.
Ievenskrachtig
hoep z. bup II
hoepe Ook hoepel (Spa), z. ook boepien
do; -n; hoepien [hupo, ...pfl 1. hoop van
ijzer, ni. om wiel, vat e.d., ook van hour de
hoepo van do kroje (verspr.), Om do
boepe om or witl to kriogon had do amid
hoeniene

- hoerastemming

ronde rug, erg kromgegroeid (Ow), ook
van voorwerpen (Spa) 2. bep. ring in een
hoepelrok, hoepel (Nbk, 01-Ni) Vroeger
drougon vrouwcn rotten mit boepe]s d'r in

(01-NI) 3. z. hoepe
hoepeleggen (Bu, Nw) onbep. w. ['h...] 1.
hot ieggen van eon hoop om een wiel
hoepelen zw. ww.; onoverg.; hoepelde, hot
hoepeld ['hupi] 1. hoepelen hoepelen om
'thadste (Bdie), In do zoomorgingen we as
kienderhoepe]en, in de winter ba//en (Ste),

Et is weer boepe]tied, zeden we, dan
ten betonnen rondgat daor et wit] krolc in gongen we boepe/ende naor schoe]e (Np,
paste en dan wodde do boopo good biete Nbk)
maekt in et vuur; mit twie man deden ze hoepelrok (spot) - hoepelrok
do hoope Urn et wiel in et gat en slegen 'in hoepelsiange (Obk, s: Bu) do; -ii ['h...} 1.
mit eon vow-haornor vaaste. Et mos v]ogge (voigens do overievering) bep. zeer
gebeuren, aers wodde et iezer koold, gevaarhjke slang die, zichzelf in de staart
tromp et en dan paste et met meer (Op), vasthoudend, hoopelend achter iomand aan
Bi slim waarm weer dan verraegt et wiel zou komen
en dan tan do hoepe d'r of /open (Wol), hoepeistok (Nbk) - hoepeistok
vandaar Daenk d'r omme, do hoepe wi] van hoepeltied (Nbk) do ['h...] 1. de tijd, de
'twit] Jopon (01-Ni), Vroogormos it in do periode dat de kindoron veei hoepeidon Et
zommor vaeke waeter in do boo/ton was- is weer boepo]tied, zeden we, dan gongen
tobbon hebben, sanders vu//en do boopon we hoope/ondo naor scboe]e (Np, Nbk)
d'r of(Db), Vrooger badden zo wastobben hoepemaeken (Nbk) onbep. w. [hup ...] 1.
mit iezoron hoepon (01-Ni), JYrmoe'n niie her maken van hoepon, met name voor
hoop en om do waegen (Nbk), Vroogor wagenwioien Do amid is an et boepomaewodde do hoopo van [bijv.] do kroje we] es ken (Nbk)
bruukt om do oorpo]s in to doon, voural in hoeperdepoep (Nbk) [hupçdpup] eon groot gezin; do eoipo]s kwainmen d'r hoepordepoep, in hoopordepoop zat op de
in en ]aggen dan zo op 'e taofo](Ste), hoe- stoop (Nbk)
pen ommos]aon houten of ijzeren ringen hoepeverleggen (Nw) onbep. w. ['h...] 1.
om eon ton of do naaf van een wiel slaan een nieuwe hoepe (bep. ijzeren band) om
(Ma), ton hoepe ommo]oggen nI. om een hot houten wiel zetten, ook: hot door uitwiel (Ste)
droging te klein geworden wiel met hoepe

(k: Ste) onbep. w. ['hupo... J
1. bep. kinderspeiletje speien met hoepels
(waarschijniijk: wie hot sneist eon bep.
traj ekt aflegde)
hoepel do; -s; -tien ['hup] 1. hoepel, nI.
waar kinderen mee hoepelen Aj' eon gaffe]

erom in het water doen, waarna hot hour
uitzotte en weer beter in de hoepe sloot
hoepien (b) et; hoepios [hupin] 1. strik
waarmee men wild, met name hazen,
konijnen en roeën vangt D'r stonnon nova]
wet hoepies in 't veld (b)
bobben en eon hoepel, dan kuj' hoepelen! hoopla (vorspr.) ['hupia(:)] - hoopla
(Dhau), We waron wits mit eon hoepe], hoer z. hoero
want daor gingen we dravonde mit naor hoera I (Sb) bn.; prod. [hu(:o)'ra(:)] 1. in
scboe]o (Sz), Do arboidorskiender baddon Die hot do top hoora hij is erg druk en
eon ooltl Jietswio], do boerokionder eon gehoei overstuur, ligt dwars en is steeds
ocbte hoepel van iozor, maekt bi5 do smid, nijdig (Sb)
mit eon rinkien d'r an your do iozeron staaf hoera JI tw. 1. hoera
(Mun), D'r zatten gok]eurde ba/]egios in do hoerachtig (spor.) - hoerachtig
spacken van mien boo/ten hoepel; d'r zat hoerageroep (spor) [hu(:o)'ra:xorupj eon baandvat an om him beet to ho/on hocragcrocp
(Db), zo kroem as eon hoepe/ met erg hoerastemming (i) [hu(:o)'ra: ... ] - hoerahoepejaegen
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hevig - hid
Dho, Nw), tilleven (Obk), evertille (Obk),
evetille (Sz), tilheve (b: Im), hevetil (b:
im) de; -n ['ht:wottlo, ...v... / ... wç.... ...vç..
Ittlubipl...] 1. drijvend zodenveld, verraderlijke plantenlaag zonder vaste ondergrond in moerassig gebied, drijftil Hoveti/Jon zatton bier vroogcr ok wel in 't vono;
a d'r op ston bogon et waetor con meter
of viovo voordor to brobbon on dan moJ'
macken daJ' d'r weg Jswa,nmon, aanders
zakto it wog (Dfo), 1k gong bij do
bovoti/le Janges (Dho), In It loge laand
komt nog we] bovortillo vow- (Pe- Dbl),
Deur diepontwatering bin we do beveti/Je
bier acbtor buus kwictraakt (Spa)
hevig bn., bw.; -er, -St ['ht:wax, ...v ...] 1.
zich in hoge mate voordoend, erg eon
bevie ruzie, eon hevige onweorsbuJJe, Zo
had 'n heviiepiene (Nbk), Depione is niet
zo bevig moor (Nbk), 't Gong d'r hevig om
weg Cr was een geweldige ruzie (Nbk), 't
Regent zo ho vii niot moor as vandomorgon
(Nbk)
hg - alkorting van hektogram
hi tw. [hi] 1. (vaak herhaald) gezegd of
geroepen: licht lachend, grinnikend geluid
Ja, hi, hi hi! Lath io mar, mar et zal Jo d'r
naor vorgaon (Nbk)
hi'j Ide; -en, -5; -gien [hij (OS, WS zuid.
van de Lende/hej (WS noord. van de
Londe, elders spor.)] 1. een mannelijk
iemand Et is eon hi); gien zi (Nbk), Is or
eon hij of eon zig? een mannetje of een
vrouwtje: veelal van een pasgeboren kind,
ook van pasgeboren dieren (Nbk)
hi'j II Ook ie, ni. enklitisch (dan vaak met
een streepje aan het voorafgaande woord
verbonden; echter veelal niet in de schrijftaal gebezigd, om verwarring met io van
het pers. vn. 2e pers. enk. to voorkomen,
vgl. ]cup io loop jij en /dup-ie liep hij)
pers. vn. Me pers. enk. 1. hij (spot. voor
een vrouw, dan echter als onbeleefd e.q.
als kindertaal aangemerkt (Nbk); bijna
zonder uitzondering ook van vrouwelijke
dieren, voorwerpen, objekten), soms ook
gebruikt als in Hij bet 'tzegdnl. de mom,
di. de moeder (Nbk), Hij moot eon koer
opholon to dondoren, die vent, Die katie
moot zokorJongen, want hij dit aorik uut
(Dho), Die koe die kalftgauw, hi5 krigt al
do/Ion op 'o banon (Dfo), Hi1j moot or nog
mar eon Jaor volbolen gezegd bijv. van eon

oude auto, (enklitisch:) Daor wol-io niot
an echter meestal geschreven als: Daor wol
hiy niot an daar wilde hij niet aan
hiasint (Nbk, fp) de; -ien; -en [hija'stntl
I. hyacint (bep. boiplant)
hiasintcglas (Nbk) - hyacinteglas
hibiscus (spot.) - hibiscus
Hidde de; -n, -5; Hiddegien ['hido] 1.
mannennaam
hiddekaamp z. boidokaamp
hiddekaamper (Nbk) Ook heidekaampster (Ld), hiddekaampster (Nbk) de; -s;
-tien ['h...kã:mpçL.str] 1. bewoner van de
boidekaamp, z. aldaar
hiddekaampster z. hiddokaamper
-hied Ook -heid [hit/hcjt] - -held. Dit
achtervoegsel wordt in vele bestaande afleidingen vanouds als [hit] gerealiseerd,
bijv in waorhied 'waarheid', waarin men,
in vlotte spraak aithans, zelden [hejt]
hoort. Oost. is [hit] in do meeste woorden
gebruikelijk maar voor niet cost. WS lijkt
dat toch niet of niet steeds het geval; worden daar nieuwe afleidingen gevormd, dan
is de uitspraak veelal [hejt], maar cost.
komt dat ook wel voor; -biodis de schrijftaalvariant
hid I (spot., verspr. in verb.) [hil] - hiel:
lichaamsdeel, het desbetreffende deel van
een sok, kous do hid van do sokko (Ow),
iono op 'o hiolon zitton (verspr.), do hiolon
Iichton (1)
hid 11 (OS, Bu, Dho, Np) Ook heel (Dho,
Op en west.) bn. [hi:l/ht:l] 1. in goede
staat, zonder scheuren, barsten, niet in
stukken, zonder mankementen e.d. HoJ' do
so/c/con wel h/el? (Dfo), Jo kim zoo'n vaas
we] weer wat in niekoorplakkon, mar ecbt
weer hid wodt or nooit (Nbk), AJ' zoo'n
glaozon koppien va/on laoton, b//ft et
moorstal nog wel hit! (Nbk), Et glas ston
hiel togen de mure an (j), Mien vrouw hot
mien kopotto sokko stopt, en doe was bi
weer bid (Dfo), Kan i/c die wckkor weer
hiol kriegon? (Db), 'k Hob me eon paol op
'o klompen va/on laoton, mar zo bin nog
bid (Nbk), Do lietsbaand is weer heel
(Diz), Kiondor hoefdon vroogor niot zo
mooi to Jopen, as zo mar heel on schono
waoron, dan was 'ta/good niet met kapotte
kieren en good gewassen (Op), D'r wodt ok
vorwaacht dat zo dejongon schono on hiol
do wog uut krigt (v), Goof mij die appol
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hoctienballen - hoevule
(Dfo, Ld, Ow) 5. op een streep getekend
vierkantje (op de grond), waarin men
centen of pijpestelen moest gooien bij het
spelletje streepgooicn (Np)
hoetienballen z. boodsjebalien
hoetiesmaekster z. hoedemaekstor
hoeve (verspr. WS, spar. OS) Ook hoef
(verspr. OS, spar. WS) de; -n; hoefien
['hu:wa, ...vo/huf] 1. hoef: deel van de voet
(van bep. dieren, vooral van een paard) Et
lone boo/Iozor hot do smid fiat goad ondar
do boevo van 't peord iogd (Op), Dc
hoeven van dat peerd bin beredded di.
hebben een voetbehandeling gehad (Np), 't
Feord bad con scbcwc in do hocvc (Nbk),
---CCII slechte boeve (Np), - .. eon bcklomde
hoof kramp in het been (Ld), Op do hoove
[ni. van het paard] kwam dan eon letter to
staon (El) 2. boerderij (Dho)
hoeveboek (Ld) de; -en ['hu:..] 1. bladmaag
hoeveer Oak hoevere (Wol) bw. [aks.
wisselt] 1. op, tot welke afstand Hoeveer
My' die oerste dag kommen? (Nbk) 2. in
welke mate, hoever gevorderd Hoeveer My'
a/mit Jo book? Nbk), Hoeveer is ze ni. in
haar zwangerschap (Nbk)
hoeven zw. ww.; overg., onoverg.; hoefde,
het hoefd; de vaak bij dit werkwoord
optredende onbep. wijs van bep. andere
werkwoorden krijgt bij sommige sprekers
wel en bij andere niet to (als komplementeerder) vóór zich, vgl. de voorbeeldzinnen; steeds met expliciete ontkenning,
of wanneer het betekeniselement 'slechts'
aanwezig is ['hubrn,u:... (spor.)] 1.
(overg.) behoeven, noodzakelijk zijn Af'
bosto oeipois hebben, hoof ze niot ofgioton
(Obk), 1k hoof d'r niks your (to bobbon)
(Nbk), 1k hoave a/Bend con peer daegen
niot naor schooio (v), Dat baf' niet doon
hoofd hoeven doen, ook: vriendelijke
reaktie wanneer de ander die op visite
komt een presentje aanbiedt, een bus
bloemen meeneemt of als iemand eigener
beweging jets voor je doet (Nbk), ook
...niet hoeven to doen Id. (Nbk), Jo hoeven
mar eon Hein zwinkion [buitje] in 't huf
(to) kriegen of t is gebow-d er is maar
weinig regen voor nodig om het bijeenbrengen en binnenhalen ongewenst te
maken, zodat men moot stoppen (Obk), zo
ook Jo hoeven mar an eon knoppien to

kommen om iocbt to kriogon (b), Mar daor
hoc/I meesters jut!or toch niet omma to
goolan er is toch geen reden om erom te
huilen (b), Mar bier hoof' d'r niet bange
your to wezen (ba), Goddaank dat mom dit
niet moor mit hoe/I te maeken dat haar
dood haar voor deze ellende, dit probleem
heeft gespaard (b), 'tgian twiokeerzeggan
boovon, As bi5 in c/c sioot springt, hoof ie
t niot to doen (Np) 2. raadzaam, wenselijk
zijn Aj' antiok in hurts hebben, hoof' at
niet to kick zetten (Obk), Dat hoc/I do wereid niet in het is beter dat er geen
bekendheid aan wordt gegeven (bi), Net,
zo slim hoe/I et now wear niet in die hoge
mate is het niet nodig (b), Now, asje zoks
overkomt, dan boo/I d'r Jo zokke tieden
niet voule dwas your do bienon to kommon
dan ben je snel geIrriteerd door andere
zaken waar je mee te maken krijgt, door
opmerkingen van anderen ed. (Nbk) 3.
(onoverg.) nodig zijn voor iemand, behoev en Jo kun do timmorman we! olboilon, ot
boo/I niet moor (Nbk), Et had niet hoefd
hetz. als Dat haj'nict doen hoefd, z. bet. 1
(Nbk), Van mij boo/I et niet hoeft het niet
(zo nodig), Dat hoe/I om mij niotwat mij
betreft is dat niet nodig (Nbk), Bat hoc/I
toch niet het is toch niet nodig, je kunt het
toch vcrmij den, Dat had toch zo niet boofd
dat had toch zo niet hoeven te gebeuren
(Nbk), Now hoof ik vast niot weer ni nog
eens to radon, een ander voorstel te doen
ed. (Nbk) 4. in niet hoeven geen aandrang
hebben am naar de we. te gaan, waarbij 'k
Hoof niot topisson e. d.
hoevere z. hoeveer
hoeveul(e) z. hoovuie
hocvculste z. boevuuista
hoevezalve (Bu) Ook hoefzalve (Bdie) hoefzalf
Iloeviger bn. ['hu:wogç,
v...] 1. van,
m.b.t. Do Hoevc Now lag MY naost
Hooviger toren in do modder en dochtc nao
(ba)
hoevuic (verspr.) Oak hoeveule (Dfo,
Dhau, Dho, Mun, Nbk, Nt), hoevuul
(spar.), hoeveul (Db, Ld, Mun, Obk,
Pe-Dbl, Spa), hoefel (Nbk, be: Dho, niet
1) onbep., vragend hoofdtelw. [hufyl(o)
/ ... fA:l(o); aks. wisselt, niet in 'hufi] 1.
hoeveel in aantal, qua bedrag Hoevoul
broggios cot ie aovens? (Db), Hoovuio kost
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heuren - heuren
wegli-ommelen doe ac hew moeder beurde
ankommen (Pe-Dbl), 1k beurde wel an 'in
dat hi) die kaante niet op wol in dat.gesprek (Nbk) 1k mag 'm wel graeg heuren
hoor hem graag praten, luister graag naar
wat hij te vertellen heeft, ook van zingen
gezegd (Nw) 4. als mededeling, informatie
vernemen 1k beurde daj' verhuzen ni/len
(Nbk), Now, heJ' 't ni5s a! heard? (Nbk),
Now moej' toe/i es beaten! (Nbk), 'k He
zeggen heard (.j 'k heb horen vertellen
(p), Hej' wel ooit zoks heard! hoe bestaat
het, is het niet gek (Nbk), Hej' daor wel es
van heard? (Nbk), 'k He d'r a] [reeds, of:
wel] wat van beard (Nbk), 1k heb al een
protte over Jow beard (Nbk), le heuren
niks as goeds over bear (Nbk), Laeter is
d'r nooit weer wat van him beard (p),
Wij aJ' op vekaansie binnen, es wat van
je beuren iaoten? (Nbk), 1k zo] even heuren of we zaotcrdag bi Jim kommen
zollen informeren, As mien beit et marniet
heart! (Nbk), gien kwaod van iene heuren
wi/len (Nbk), argensgienkwaod over beuren willen (Nbk), Th3 wil de waorhiedniet
beaten (Ma), Daor zaf' nog h/el wat over
beaten moeten daar nil je nogal wat open aanmerkingen over krijgen, le beaten
d'rnog welmeer vanje krijgt er nog meer
over te horen, ook (dreigend) er zullen nog
onaangename konsekwenties volgen, 1k
bear et al (Nbk), (plagend) Ja, dat wi5'niet
beuren, hen! daarmee raak 1k je en dat
vindje natuurlijk niet prettig (Nbk), 1k wil
d'rniks meer over beuren het is afgelopen:
hou je mond verder (Nbk), (vooral tegen
kinderen) 'k Wi] niks moor beuren er wordt
niet verder over gediskussieerd; ook: je
moet flu verder stil zijn (Nbk), Daor ma'k
niet van heuren ik moet er niet aan denken
(Ste), Dat ma'k helemaol niet beuren Id.
(Ste), le kim ok tevale heuren informatie
horen die eigenlijk privé is of zodanig betrekking op je heeft dat je het eigenlijk
maar beter filet had kunnen horen (Np), De
bode gong op pad, en heurde was, oe
heden! kreeg heel wat aan kritiek te horen
(b), et van beaten zeggen hebben, ook 1k
heb et van beuren en zeggen (Bu) 5. (overg.) in aanmerking nemen bij het
luisteren: Iemoe'n we! beuren wieetzeg4
Hear now es wie et zegt! En wat bet buy
zels dan daon! (Nbk) 6. luisteren Now

moeJ' es heuren wat ik wel niet mitmaekt
bob vandemorgen! (Mun, Nbk), Hear es!
(streng of tamelijk neutraal inleidend op
een mededeling:): Hear es!, (zo ook,
streng:) Hew es even! (Nbk), en Now
moef' goed heuren! (Mun), Hew die (now
toe/i) es!, Now moeJ' es heuren, dat spa] is
van C. en niet van jow (Db), MY wil niet
heuren al geefje goede raad, hij neemt je
advies toch niet over (Np, Nbk), zo ook
MY wil niet best heuren (Dho) en Hij
heart nargens naor hij luistert niet, trekt
zich nergens wat van aan (Bu), Die jonge
is cen deugeniet, hiy wil niet heuren niet
gehoorzamen (Bdie, Nt, 01-NI), zo ook
Die kiender willen slecbt heuren (Dhau) 7.
(onoverg.) ergens bij, op, op een bep. plek
horen Waor heart dat bij.', Die kon we/es
NY oonze ploeg heuren (Wol), Kick, dat
koppien heart bij dit paantien (Nbk), Dat
laand heart niet meer bij Nijberkoop, et
heart onder Else (Nbk), Gaon Jim mar in
de huusboling, daor heuren Jim (..) (b),
Dat hoort bij de tied van 'tJaor (Spa), bi
mekeer heuren een stel vormen, bij elkaar
passen: Die vorken en messen beuren bij
mekeer (Nbk), Wi heuren bij mekeer
bijv. gezegd wanneer de winkelbediende
niet door heeft dat men samen boodschappen doet (Nbk) S. (onoverg.) toebehoren 1k
vraoge me of wie dit pakkien beaten zal
van wie dit pakje is (Op), Die boerderie
heurde vroeger an de diaekens (Ld), Dat
laand heurde vroeger de karke an (Op) 9.
(onoverg.) nodig of gebruikelijk zijn Dat
heart d'r zo bij, Dat heart zo niet, Dat
heart now ienkeer zo (Mun, Nbk), Die jark
is veal te wied, maorJa et boort zo (Sz),
Die messen heuren bier niet te liggen
(Nbk), Et zal wel zo beuren lakoniek gezegd van handelwijze, gebruik dat vreemd
overkomt maar waarvan men de betekenis
niet probeert te achterhalen (Bdie, Nbk)
10. (onoverg.) betamen, passend zijn le
moe'n mit sebone hanen an taofel zitten te
eten, dat heart zo! (Db, Wol), Ic moe'n die
man een baand geven, dat heart zo (El),
Dat heart niet zo dat is niet betamelijk
(Nbk), Hi5 wet we] hoe et heart (Ma), Jith
moe'n now mares weten datJim zoks niet
beaten te doen (Op), Dat zol aenlik niet zo
beaten moeten het geeft eigenlijk geen pas
(Np), Ze gedreagen bear niet zoas
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hoge - hoge

verdieping, 1k dune niet zo hoge (Dho),
Dc darn is deursteulcen van wegen et hoge
waeter(Op), eon boge hoed, dehogezijde
hoge zij den hoed (Spa), boge leerzens
(Nbk), boge scboenen, een boge bore, 'k
Hebbe d'r niet zoe'n hoge musse van op ik
verwacht Cr niet veel van, verwacht er
weinig goods van (Nbk, Nw), ook: ...pette
van op (Nbk), een hoog veurbeuld (Nbk),
My boge en bij loge beweren (verspr.),
volbolen (verspr.), ook bij boge en lego.. id. (Nt), thy zwcerde Wj hoge on bij
lege(Np), As 't met hoger ofleger wil als
het niet anders kan, als iemand niet wil
toegeven, wil meewerken (b), Thy bet eon
boge rogge (Bu, Dho, Nbk, Wol), Do katte
zet een hoge rogge op (Nbk), IJi/ is wat
hoge in de scboolders, Hiy gong d'r op
hoge poten henne (Nbk), ...op hoge
bienen... (Np, Op), or hoge opnemen, Et zit
him boge (Nbk, Np, Op, Spa), Ze boeven
met zo hoge van de toren to blaozen (Bdie,
Np, Obk), Hiy bet et boge in de kop hij
verbeeldt zich nogal wat (Diz, Np, Op,
Ste), It boge in 't heuld hebben (El, Dho,
Spa, Nt), ...in de inusse hebben (Bdie), ...in
de bol hebben (Mun), 't hatte aorig hoge
zitten hebben hoogmoedig, trots zijn
(Obk), zo ook et hatte hoge dregen id. (Np,
b), Hiy her de kop altied lie/ce hoge (Diz)
en Th3i dreegt or beuld aorig hoge is
hoogmoedig, heeft nogal verbeelding
(Nbk), Die kikt (nogal) war boge heeft veel
verbeelding (Dho, Np), (mit een vraogpiles) hoge in do boom zitten wel erg veel,
teveel geld vragen (Diz, Dho, Np, Nt, Ow):
Daor zit ie aorig hoge mit in de boom (Nt),
hoge verwaacbtings bebben (spor.), hoge
eisen stellen (spor.), Daorgriepen ze vuus
te boge mit dat is to hooggegrepen, to ambitieus (Np, Nbk), Dat is mi5 to hoge is
boven mijn nivo, ontwikkeling, 1k kan zoiets niet volgen en heb er geen belangstelling voor (Ma) 2. van een bep. hoogte
De mure was drie meter hoge, huzen hoge,
zo hoge as een huus (Sz) 3. hoger gelegen
dan het aardoppervlak er omheen, ook van
water dat hoger staat dan gewoonlijk een
boge kaampe een relatief hoog gelegen
stuk land (Diz), een hoge kop hoger stuk
in het land, bos en veld (Mun, Nbk), Ze
kommen van 't hoge laand (Dho), De
Stationsstraote ligt hoger as do Spoorsin-

gel, de Stationsstraote hiet daoromme bi5
een stokmcnnig Wolvegaosters 'et boge
spoor' (Wol), De zunne ston al hoge an de
locbt (Nbk), hoge on dreuge (verspr.): Ze
zatten al lange boge en dreuge weer thuus
(Dho, Nbk), (zelfst) Dat was '1 boge, daor
Z. hour busien ston (Nbk), F. en S. zitten
op 't hoge wonen op het hoog gelegen land
(Np), Mit dat natte weer hebben we de
koenen mar op It hoge laoten her hoger
gelegen land (Op), As at watboge lopE mit
ccii woordenwisseling... als de woordenwisseling steeds feller wordt (Sz, Nbk),
Ft waeter in et Diep staot boge (Ow), hoog
waeter nI. van de vloed (spor.), ook van
het waterpeil in sloten, op het land (Dfo):
Et is zo hoog waeter, we zul/en de grOopen
[greppels] mar even opmaeken (Dfo), 1k
bob hoog waeter ik moet urineren (Ste) 4.
een hoge dunk hebbend (niet) hoge tegen
iene opkieken, iene (nict) boge hebben,
... met zo boge hebben bep. geen hoge dunk
van iemand hebben (Nbk, Ste), zo ook:
Hob 'm mar niet to hoge verwacht maar
niet teveel van hem, hou hem maar good in
de gaten, hij is niet te vertrouwen (Ste), zo
ook Die moej'niet to hoge acbten id. (Ste),
iene hoge anslaon hoge verwachtingen van
iemand koesteren, een hoge dunk van
iemand hebben (Spa), iene hoge holen
blijvend een hoge dunk van iemand hebben
on het voor hem opnemen, zijn waardering
steeds laten blijken en geen harde kritiek
leveren of over hem aksepteren, vandaar
ook We moe'n him mar wat hoge holen,
want 4/' him kwiet binnen, moej' mar zien
daj' cen goeie veurzitter weer vienen
(Nhk). Ze uneugen die vrouw we] war boge
ho/en, ivantze bet heel wat veur die meens/con daon (Np), Wiy moe'n 't doipien hoge
holen ons ervoor inzetten, in woord on
daad, bet laatste bijv. door naar de winkels
in het eigen dorp te blijven gaan (Dho,
Nbk), Hii hu/ zien vader aIded slim hoge
sprak, dacht met grote waardering, respekt
over hem (Op), Jo naeme boge ho/en zorgen dat men z'n goede naam behoudt, do
gedachtenis [nagedachtenis] boge ho/en in
ere houden (Bdie), We moe'n zoe'n
gebruuk mar hoge bolen id. (Dho), zo ook
We moe'n oonze streektael hoge ho/en
(Wol), hoge anschreven staon (spor.), zo
ook Ze staon (niet zo) hoge in anzien

heugelik - heupgewricht
houden (Dfo) 2. in (Dfo) Die het d'r glen
beug meet van wat d'r om 'in henne gebeurt geen besef (Dfo)
heugelik (spot.) ['hA:galak] - heugelijk,
blij makend een beugelike daggezegd bijv.
van een trouwdag, een verj aardag
heugen Ook hugen (Dfo, Ma, Np, Nw,
Obk, Op, Ste) zw. ww.; onoverg.; heugde,
het heugd ['It&:gjj/hy: ... ] 1. (ook onpers.)
heugen 'tHeugtme nog as de dag van gister dat die pfaetse oIbraand is (Mun), Et
mag me nog heugen dat et doe zoe'n
strenge winter was (Nw), Mag et je nag
heugen? (Ma), Nee, dat mag me met meer
heugen (Nt), Et buugt me niet meet (Np),
Wat is m15 now zoc'n druppien snij! Dan
mag 't mij nog wel aanders heugen! (b), 't
WY me nag best heugen, dat van die grate
braand (Op. Mun), Et beugt mij flog goed
(Nbk), Ik hop edat 'tmi5nog lange beugen
mag dat 1k de herinnering nog lang zal
bewaren (01-Ni), ...zal (01-Ni), Et zal
oons Nederlaanse yolk naor 'k hope nag
we] heugen, dat wi/ (..) (b), Et kan mij
niet heugen dat et doe gebeurd is (Dhau),
Disse winter zal oons flog lange heugen
(Obk), 1k hope dat et mij nag lange
heugen mag in herinnering mag blijven
(01-Ni), Dat zal je beugen! dat zal je nog
opbreken, daar zul je lange tijd berouw van
hebben (Nbk) 2. z. heug
heugenis Ook hugenis (Obk) de ['hA:ga
rns/hy: ... ] 1. herinnering An de schoelejaoren he'k nag een mooie heugenis
(Obk), Daor heW glen heugenis meet an
(Nbk), _van (Nbk)
heugenschop (Nbk) Ook heugenschap,
voor -schap z. -schop de ['hA:gfl ...] 1.
herinnering Dam- be'k glen heugensehop
meet van dat herinner 1k me niet meer
(Nbk), zo ook ...an (Nbk)
heugte z. boogtc
heugtepunt z. hoogtepunt
heugtevrees z. hoogtevrees
heugvlieger z. hoogvlieger
heukelachtig (verspr. OS, Np, Op. Pe-Dbl,
Sz) bn., bw.; -er, -st ['h...] 1. enigszins
mank lopend Hi5 lopt nogal wat heukelacbtig (El)
heukelen Ook heukeren (bet. 1: 01-NI),
hukelen (El, Nt) zw. ww.; onoverg.;
heukelde, het
heukeld
['lt&:ki2J --- p
/'hy(:)k ... ] 1. bij bet lopen enigszins trek-

ken met een been, op ongelukkig, manke
wijze lopen Die heukelt d'r aonj over, die
bet grit mankement an zien bienen (Ma,
Ow, Obk), Ze beukelde naor huts uut [in
de richting van haar huis], mar was nog
niet zo veer (b), Hiy bet een beste trap
bad, bibeukeltaorig (Wol), Meensken die
last van likdoorns bebben, him soms amig
heuicelen (Obk), Nao die zwaore opperaosic blift I mar beukelen (Db), Th3' lopt to
heukelen met het been trekkend (El), zo
ook Die oofde vrouw beukelt a] jaoren
(Np), Hiy beukelt d'r mal bernie (Nbk),
tact bonne (Np, Nt), . ..d'r tact fangs
(Diz), ...d'r aorig langs loopt nogal moeizaam, nogal mank (flu), (tegen een kind
dat kennelijk naar de w.c. moet) Gao toch
naor de we., stao niet 20 to beukelen (Ste)
2. steeds maar niet heiemaal genezen (Ow),
in Hij beukelde d'r wat tegenan (Ow) 3.
uitstellen maar zich zeer bewust zijn dat
men lets nog moet doen (01-Ni), in Now
mock nodig boneplokken, mar 1k beukel
d'r mar tegenan (01-NI)
heukelig (Dho, Ld, Nbk, Np, Op, Spa, Ste)
bn., bw.; -er, -st ['h&:kiax, '...kjox] 1.
enigszins mank lopend Die lopt 20 beukelig (Ld), Die koe is aorig beukelig (Spa)
heuken z. huken
heukeren z. heuicelen
heukerig z. buiceng
heule z. hoele
heupandoening (I) - heupaandoening
heupe de; -n; heupien ['hA:po] 1. heup (nI.
deel van bet iichaam) 'k Had et zo in de
heupe pijn in, last van (01-NI, Ma), Hiy
bet de heupe uut 'tpottien ontwricht (fidie,
Nbk), Hij bet de heupe breuken (Nbk),
Van 't winter mit dc gladde bin d'r
verscheiden meensken the de beupe kepot
kregen hebben (Sz, Obk), een versleten
heupe ni. inzake het heupgewricht (Db,
Ld), et (aong) op 'e beupen hebben het op
zn heupen hebben (verspr.), ook van
dieren (Np), ook gezegd wanneer iemand
kennelijk teveel heeft gedronken (Nbk),
ook ...kriegen (Ma, Nbk) 2. deel van een
kledingstuk dat de heup bedekt
heupgewricht - heupgewricht Aj'debeupe
uut 't pottien hebben, dan scbot biy uut It
heupgewricbt (Nbk), Oonze buurvrouw bet
es een keer een nif heupgewricht kregcn,
van plastic (01-NI)
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Hogerhuus - hokker
Hogcrhuus (spor.) - Hogerhuis
hogerop bw. 1. in hoger beroep, in beroep
bij een hogere instantie Hi) gaot hogerop
(Np, Diz), Die zu/cen et hogerop (b, Obk)
2. hogerop in maatschappelijke positie
(Bdie, Nbk) Hij wil hogerop ko em en
(Bdie) 3. (van de wind) naar het noorden,
noordelijker, noordoostelijker (Ld, Nbk)
Do wiendgaot hogerop (Ld)
hogersgcld z. hoogge/d
hogesehoele (verspr.) do; -n 1. hogeschool, met name school voor h.b.o.
hogeveen z. boogvene
hogevene z. hoogvene
hogien et; bogies ['ho:xin] 1. heuveltje,
natuurlijke verhoging in het terrein Daor,
bij datbogien (b)
hoj Ook his) (bet. 2: Ma, Nbk) tw [hoj,
soms ook hoj/hAj] 1. uitroep van plezier 2.
(informeel) uitroep ter begroeting of bij hot
vertrek Ikgao d'r vandeur! Now, huj hen!
(Nbk)
hok Ook hoek (Np), hid (Wol) vragend
vn. [hok/huk/hAk] 1. welk, wat voor Ho/rice
schoenen hej'kocht? (Bu), (zelfst.) Hokken
bin dat too/i? (Dho), ook Hoeken bin dat
toch (Np), Hu/rken wig' dan hebben?
(Wol), Th had al mit een half oge zien
hok mooi wark ze mae/ct hadden (j),

(Bdie), Deroggestaotinbo/cken op ? veld
(Obk), De booijoakkies zetten we an
hokken (Spa), Do garven wo n an hokken
zet (Np, Ld), Eon hokke wodt in do ronte
opbou wd, daor kun vier gaarven an zitten,
mar ok we] zesse of acbte (Nw) ... of tiene

(Sz) 6. bep. yak in eon spot, vaak op de
grond getekend, veelal honk (Ma, Nbk,
Wol) tikkertien in een hokke spel, veelal
op het ijs gespeeld, waarbij éón kind moest
tikken terwij I do anderen in hot hokke
moesten komen (Ma) 7. z. bok/cien * D'r
lain een bult ma/c/ce schaopen in eon hokke

er kunnen veel in de desbetreffende rumto (Nbk), ook D'r gaon een boel... (Bu,
Dho), soms schertsend gevolgd door ...En
wi/den nog yule meer/Die springen boven -

op inekeer (Nbk)
hokkehoel Ook hokkiesboel (bet. 2: Ma)
do ['ho...] 1. het geheel aan hokken buiten
(meestal oud en niet onderhouden) (Nbk)
2. veelheid aan kleine kamers in een
woonhuis of gebouw anderszins (Ma)
hokkedeure (Nbk, Ste) de; -n; ...deurtien
['hokodA:oro] 1. deur van een hok,
schuurtj e
hokkekalf (Dfo) Ook hokkalf(Dhau, Op.
Pe-DbI) et; ...kalvor; -ion ['ho...] 1. kalf
dat gedurende de eerste winter op stal
staat, in donker groot wordt Ze hul/en

hokkalf z hokke/calf
hokke I et; -n; hokkien ['hoko] 1. op zoe'n hok/calf de hole zoemer in buus
zichzelf staand hok Dracbtige sebaopen (Pe-Dbl), Zoe'n ho/c/calf /cent gien weide,
moe'n eths aovens in ? ho/c/ce (Obk), Die ze v/iegen overal uut (Op)
zoolters die op 't hokke /iggen bin k/a or hokkelen (Ste) zw. ww.; onoverg.; hokveur de slaacht ni.: zo dik dat ze veelal kelde, het hokkold ['hokq] 1. strompelen
liggen (Obk), een varken on 't hokke eon Ic ho/c/ce/on d'r ok raer over (Ste)
varken dat arme mensen hebben om zelf te hokkeling de, et (spor.); -en; ...hokkeslachten (Bdie), eon ho/rice vol jongen Iinkion ['hokoluj] 1. (niet zelden als Fries
hebben veel kinderen hebben (Np) 2. hok- ervaren) hokkeling: édnjarig kalf 2. opgekig of klein vertrek I/c zol d'r on 'e eerste schoten jongen (Ste)
verdieping ien gehie/ van maeken, or bin hokken zw. ww.; onoverg.; hokto, het hokt
now allegeer hokken (Nbk), ? Bin daor al- ['hakfl] 1. bijeen huizen in eon (to) kleine
lemao/ ho/c/cbs en hennegies hoekjes en ruimte (Obk) 2. ongetrouwd samenwonen
gaatjes, gezegd van een huis met vele Die jonge/ui ho/c/con eerst wat, misschien
kleine kamers (Nt) 3. slechte woning, dat ze /aeter nog trouwen (Bu), Die ho/ct
hokkig verblijf In zoe'n hokke kregen ze d'r bij in (Ow) 3. haperen, blijven steken
mij niet.1 (Nbk) 4. politiecel, cachot (Ld, in (App, Dfo, Nbk, Op, b) Ft ho/ct daor
Obk, Wol) 5. (op het land) bijeen ge- we/ es ze hebben daar wet eens onplaatste schoven (verspr.) of pakjes hooi enigheid, ruzie (App), De veurzitter was
(Spa) D'r gongen vae/ce twintig bossen in nog mar kre/c an do gang, doe hij opiens
een hokke (Op), We hebben de rogge in hokte (Op), Zion aosem ho/cte (b, Nbk)
boic/cen zet (verspr., Pe- Dbl), de baever in hokker (Db, Dho, 01-NI, Op) de; -5; -tien
de hokken zetten (Nt), hokken zetten ['hokç] 1. iemand die samenwoont, met eon
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hokkeredden - hol
ander huist (Dho, 01-NI, Op) 2. degene die hokse Ook kni'jhokse (Np) do; -n;
de hokken (van graan) op het veld zot (Nt, hoksien ['hoks (Bu, Diz, Nbk, Np, Ow,
Po-DbI)
Ste, Spa)/...a... (Nbk, Spa)] 1. de holte aan
hokkeredden (vo) onbep. w. ['hoka ...] 1. do aehterzijde van de knio Do boksen
een droge ondergrond aanbrengen in een zitten aacbtor do kniyon (Ste), 'k Wi] do
hok waarin vee wordt gehoudon, met name sokkon tot an do hoksen hobben (Ste), 1k
door het aanbrengen van eon niouwe, droge bob 't in de bokson eon pijn!ijk of stijf
iaag hoidoplaggon
gevool (Bu), op 'o bokson zitten gohurkt
hukkeri'je (verspr. OS, Bdie, Dho, 01-Ni, zitten (b) 2. slordige vrouw (bo: Op)
Op, Pe-DbI, Sz) de [holo'r... ; z. -i'jo] 1. hokseboksen (Np, n) zw. ww.; onoverg.;
hotz. als bokkotroep (Bdie, Obk), z. aldaar hoksobokste, het hoksobokst ['hoksaboksv]
2. hokkerig (deel van hot) huis (Db, Dhau, 1. op eigenaardige wijze lopen
Dho, El, 01-Ni, Op, Pe-Dbl, Sz) 't Was hokus-pokus [ho:bs'po:kas] - hobovon vacke eon hokkeno, mit a/ die
vusen to Heine slaopkaomerties (Db),
Missehien vaalt uut die bokkorie nog wat
to macken, mar dan mccl d'r heel wat
verbreuken wodden (Op), In zoe'n hokkerio we] ik nb! wonen (Op)
hokkerig ['hakarax] - hokkerig eon bokkong buns (Wol)

hokkcrommel (Np) do ['hakaromi] 1. hot
geheol aan (oude) hokken Et is daor iono
bokkoroznme/ om buus (Np)
hokkestreek z. gaastostroek

kus- pokus En niot a] to veule hoiars-pokus
daor ommehonno (b!), Zomar inienen, hokus-pokus/Zomar inienon bet do krokus
/Zion tore biattios eupendaon (ba), hokuspokus, pilatus, pas!

hokvaaste (Bdie, Bu, Db, Dhau, El, Np,
Obk, 01-NI, Ste, Sz) bn.; -or [hakfa:sta;
aks. wisselt] 1. honkvast: gezegd van iemand die zelden z'n erf vorlaat, ook van
eon dior Die meenskon bin aonig
hokvaaste, 10 Zion ZO nargons (Bu), Do
hond is good hokvaaste (Sz)

hokketroep de ['hakatrup] 1. het geheel
aan oude hokken (meostal buiten) Die

hot I et; -Ion; -legion [hol] 1. onderaardse
hollo ruimte 2. hol van eon dier onder do
bokkotroop meet schielk ok wat opredderd grond, in primitiove omstandigheden ook
wooden (Nbk), Bij kicino bocron was t hol waarin eon mens woont Eon yes hot
vnooger vaoko oen groto bokketroep (Db, eon ho] mit a/dorhaando ziedgatton (Obk),
Spa)
Vourzoo'n goeie hondordjaor woonden d'r
hokkien Ook hokke (bet. 3: Op) et; hok- in disso strokon nog we] moonskon in eon
kies ['hakin] 1. klein hok, in div. bote- ho] nt in eon (doels) ondoraardso woning
kenissen 2. baarhuisje, vrooger tevens (Op), Vrooger woonden do meenson we] in
dienst doend als lijkhuisje 3. (veolal my.) con ho] in do boswa] (Sz), Do kiender
bep. gedeelto van de kerk waar do be- bouwon in do boswai con ho] nI. als
stuursledon zitten (Dfo, Ma, Op) Do be- speothuisjo (01-NI), jo in et ho] van do
stuunsleden zatton in do hokkies ( Ma) 4. Jiouw waogen (Nbk), Dat co/de huus is ok
kolommetje rokensommen die men in eon nicE vu/c meet van over, et is now zuver
sehoolschrift o.d. maakt (Nbk) Jongo, wat oen ho] (01-NI), Da's daor ok eon ho]! een
kuf' good rekenen, et bin ja allomaole slordig gezin, eon slordige huishouding
krui]en biy die hokkios (Nbk), Die hokkies (Wol), Dat p/ak is ok eon raor ho] eon raar,
hot zo allomaol vorkoerd (Nbk) 5. (my.) onaanzienlijk dorp om to wonon (Wol) 3.
overlijdensadvertenties (Nbk) Et slon flog gat, logo ruimto in noot (Ste), in D'rzitton
niot bij do hokkies (Nbk), -in do hokkios hoi/on in do nouton (Ste)
(Nbk) 6. in (I) meonsken in hokkies in- hol I! - (van paarden) in op ho] s]aon,
dicion, ook in Do moerste moons/con ...rackon (spot.)
kre up on weer in hour ooldo, polotieke hol I!! bn; -ter, ook holder (spor.), -st 1.
hokkios rekenden zich weer tot de oude, inwendig met eon hotte, hot zijnd eon bo]/o
vortrouwde partijen of denkrichtingen (vo) proomoboom (b), ho]]o stien, eon ho//o
hokkiesboel z. hokkeboei
zogo]nng (Mun), eon hoBo v/eon, HoBo
hokkiesgeest (I) - hokjosgeest
ocipc/s bin zieko ccrpc]s, d'n zitten gatton
hokkiesmentaliteit (I) - hokjesmentalitoit in (5th), eon hello koezo (Et), 't Lock mooi
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hola - holderdebolder

gebak, mar or was ho! (Fe- Dbl) 2. groat en
nauwelijks ingericht, een lege, kale indruk
opwekkend ccii groat, ho! huus (Nbk) 3. in
(Nbk) in at ho/st van de naacht (Nbk) 4.

leeg con ho//c schuro beg, leeg aandoend,
z. oak bet. 2 (Dhau), con hal/c macge
(Nbk), vandaar con hol gevuu/ een hongerig gevoel (Nbk, Nw), zo oak hol in de
macge wezen (Np, Obk), 'k Bin zo ho! in
't lie! (Nbk, Np), 'k Bin zo hol in do bock
(Dhau), 'k Veu/e miy slim ho! in 't lie!
(Nt), As Cr ni/cs in zit, zoggen we: die
noute is ho! (Db, Np), bo!!e woorden veel
gepraat met weinig inhoud (Nbk, Mon) 5.
met flinke tussenruimte ho//c stof met
meet dan gewone tussenruimte tussen de
draden (Nbk), ho//c gedienen gezegd van
bep. gordijnen (rd. zwartachtig en enigs-

zins grof en grafmazig; tot over de yensterbank hangend, eerder wet ervaren als
cen soort luxe (Nbk, Ow, Ste)): Ho//c
godien en kwammen your do ketoonon kottc
godienegies /angcs (die wat moor as do
be/to van or g!as bedekten); ondoran zat
oon soort franjo of ccii baiogiosraan4 daor
v!akbo von zat eon soort zewnpien, daor zat
eon roegion dour; dat roogien ton rond,
maor okp/at wozen (Ste), Die sokken bo'k
hol stopt, at is gien mooic stoppe (01-NI),
't Was con hole karl; on Cr was !ocht
genoeg in om niot to stikken (j), eon ho//c
]odder met mime afstand tussen de treden
(Nbk, Obk), vandaar: Dacnk Cr ammo,
da 's con !cddcr mit hole troden, daj'jo niot
vorstappon (Obk), Do rogge stiet ho/doordat er to weinig zaad is gezaaid of door het
sleehte kiemen (Dfo, Spa, Nbk), Dc rogge
staot zo ho!, ze is tovou! uutwinterd
(Pe-Dbl), Et grusbcstaand staot ho! (Nt),
Do eerste snot grus staot ho! (01-Ni), Do
mais staot hol, Cr staon to weunijp!aantcn
in (Ste), Do wotto!s staon aorig ho! (Dho),
ten hol stok bos (b), (bij de bijenteelt:) Aj'
de kdrf of kaaste hol zetten, dan zet it de
körf wat ombogons on bi do kaasto dooj'
or deksel d'r of dan leg ie et deksel ho!; do
bien moe'n dan moor bowaekon on kommon an rovon niot moor too (bs) 6. met een
uitholling aan de buitenkant, met een
oppervlak dat hol is eon ho//c rogge een
hol gebauwde rug (Bu, Nbk), eon hole
scbaeve holsehaaf (Nw), Eon hole beitel
woddo in/cold eon gutsbcitc/ nuumd (Nbk),

Die too ton niot biy ? wactor kommon to
drinken, hi is zuver hol in do buud is
haast ingezonken, ingevallen (Ma, Sz), Die
koc is hol in c/c flanken (Np), Hi5 is wat
hol in at gezicbte hij is enigszins mager
geworden (Ste), (van ingevallen ogen:) Die
is we! zo hol om de ogen, zol die we! good
wezen?(Obk), Die hot do ogen zo hol in It
houfd staon (Nt, Obk), Zion ogen stonnen
zo hol en zo flets (Op), Die koe is ok al
wat oo!d, die wodt zo hol boven de ogen
(Dfo), Die toe is vast ziek, ze bet van die
ho//c ogon (Sz), ...die is hol om de ogen
(Ld), ...onder de ogen (Spa), ...die bet do
ogen hol in de top staon (El), Die is ziok
west, die ti/ct nog zo hol vut de ogen (Bu,
Db, Dha, Pe- Dbl, Diz), ...die het nog van
die bo!!e ogen (Bdie, Wol), ...de ogen
staon n nog 20 ho! (01-Ni), Hij is aorig
ho! in 't gczicbt (Ma), eon bo/!c spiogo!
(Nbk) 7. hot klinkend fit k/on/c daor zo ho!
(Ma), Dat vat k/inkt zo ho!, daor zit ni/cs
moor in (El), As d'r bomies in de s/oot !igt,
k/inkt ot slim ho! aj' Cr over /open (Spa) S.
(van de wind) onvast, onstuimig eon ho//c
wiend (verspr.): Eon ho/Ic wiend is or
togonovergosto/do van con dicbtc wiend
(Nbk), Eon bole wiend is youl dichter as
con ho//c wiend (Sz), vandaar Biy or
fiotson kuj' borer ccii ho!!e wiend hebbon
as eon dicbto (Db), Mit con ho//c wiend
kriej' vaeke gauw regen (Fe- Dbl) 9. in Dc
zoo is hol gezegd bij storm, wanneer de
zee onstuimig is (01-Ni) * Into/dc bomen
bin hol gezegd n.a.v iemand die niets
aanvaelt, die men moeilijk jets aan het
verstand kan brengen (Np)
hola tw ['ho:la, ook web 'howta] 1. hola
MY borgt mar, mar betao/en: hola! daar is
geen sprake van (01-Ni), Now is 't ho/a!
nu stappen we met het werk, oak: am to
schaften (Np)
holachtig (spar.) - halachtig
holbeitel (Obk) de; -5; -tien ['hot...] 1.
guts, halbeitel
holbewoner (spar.) - halbewaner
holbonkerig (Obk) Oak holbonkig (Bdie)
bn.; -er, -st [hol'bal)bnx/...'bogkax: aks.
wisselt] 1. met uitstekende jukbeenderen
oen ho/bonkorig gezicht (Obk)
holbonkig z. bo/bonkorig
holderd z. boo!derd
holderdebolder z. hoo!dcrdoboo/der

holderdebolderen - holen
holderdebolderen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; holderdebolderde, is/het holderdebolderd ['ho1drdaboldp} 1. gaan met
veel lawaai, vooral inzake het klappen op
de vloer, tegen wanden etc. Ze bo/derde-

zijn om er op te kunnen zijn? (Nbk), waarnaast Et spant Cr omme as 't ho/en kan
(Np), Hij bu/ n ten betien doe hij naor
beneden ]cup hij hield zich in, hield
zichzelf enigszins tegen (Nbk), de maot
bo/derden me dan toch bij de trappe dade! ho/en in de maat blijven (jnzake muziek),
(Nbk)
de maat aangeven en daarmee vasthouden
holdissel (Nbk, Obk) Ook geutedissel (voor muzjkanten), Hoo/ je mond hou j e
(Nbk, Obk), gooldissel (Spa) de; -5; -tien mond dicht (Nbk, b), Hoo/ je snaeter id.
['holdtsj/ ... /xo:adt ... ] 1. gootdissel We (Nbk), je heuld Cr bij ho/en z'n aandacht
bruukten ten ho]dissel am geuten wit te erbij houden, ook je heuld d'r 1,15 ho/en
ho//en (Obk)
id., 'tin de baand ho/en, 'tin banen ho/en
holen Ook isouwen (WH), how/en (Sz) st. het zeif blijven doen, er zeif leiding aan
ww.; overg., onoverg.; het hullen ['ho:1i blijven geven (spar.), Wark dam- af' de
/'ho:MIp, ...Mflf ... dn] 1. vasthouden, in z'n waannte niet bi5 ho/en kunnen, is knoffe/hand houden, bjjeen houden en evt. dra- wark (Np), (geroepen als iemand door de
gen, door niet los te laten in bedwang modder fietste waarbij modder op z'n rug
houden Hij ston mar mit zien zwaore spatte:) Roo/ de die/i Thy bet /aand
koffers te holen, in p/acts van ze even steu/en! (Dfo), iene biy de haand ho/en, de
dace te zetten (Nbk, Op), 1k kan It baost bond an de /ifii ho/en, ienc an It /ijntien
niót meet ho/en, zo zwaor is et vat mit ho/en (Nbk), iene an zien woord ho/en,
zoo/t (Dhau), WI] it die koe even ho/en, iene kot ho/en (Nbk), 'theftinhanen ho/en
dan za/ikdehekke even eupendoen(Obk), (Nbk), injeandefeiten ho/en 2. (overg.)
IJi [nI. het paard] Is op 'e iletter; dan kan bij zich houden, als zijn bezjt houden le
de boer et niet meer ho/en (Nbk), As d'r maggen 't am mij we] ho/en (Dho), Aj' een
wat tussen de k/eppe zit [nl. van de hart- gezonde bos ho/en wollen, dan was zoks
klep] wi/ de pompe gien water houwen vanneuden ( v) 3. (overg.) proberen niet
(Spa), Ze konnen de braand niet ho/en weer af te staan, kwijt te raken De Heine
(Wol), D'risgien ho/en an hijlzij is niet in jonge wo/ de b/okken niet weergeven, hi)
bedwang to houden, bijv. van een koe wo/ ze ho/en (Nbk), gien wieze ho/en
(Bdie), Th) was niet te ho/en van kunnen, moed ho/en, wat veurjeze/s ho/en
kwaadheid of enthousiasme om jets te doen jets tot eigendom maken of hebben, en dat
(Nbk), ? Het bYe] wat muuite kost om de blijven doen, ook: er verder met niemand
femi/ie bij mekeer to ho/en (Db), Om al/es over praten (Nbk, b, j): Mar (..) beweer
te ho/en, bruukte ze 'n tasse (Pe- Dbl), oons d'r veur dat wij dat a//egere [nI. die
Daor be'/c ho/en en keren an zoiets kost overdaad] year oonsze/s ho/en (b), Hoo/
moeite om het goed te doen verlopen, bijv. dat now mar veurje zeg het niet, rep er
het op de stal zetten van een koe, het men- niet van (Nbk), Hoo/ die verve/ende opnen van een paard, het leiding geven aan markings mar veurje (Nbk) 4. (overg.) een
jets, het goed uitoefenen van een be- tijdje mogen bewaren om te gebruiken
stuursfUnktie (Spa, Nbk), argens mit zitten Ma'k dat boek een maond ho/en? (Nbk) 5.
te ho/en on te keren er geen raad mee (overg.) in de desbetreffende stand houden
weten, niet goed weten hoe men jets moet et geweer op iene an ho/en op iemand
aanpakken, hoe men met een probleem aan richten (b), argens et oge op ho/en op
moet (Nbk, Np), Die het t ie/estiek ok uut toezien (Nbk), de baand op 'epong ho/en
de broek, want /iij zit mar to ho/en en to geen geld uitgeven voor iets (Nbk) 6.
keren (Dfo), W Hebbe d'r ho/en en keren (overg.) niet verbreken, zichzelf of een anmit (Wol, Np), Et wide zo, we stonnen der aan jets houden (overg.) je woord
mar te ho/en en to keren mit de tente

ho/en, je fesoen ho/en, je gemak ho/en

(Wol), A//iend mossen ze him wat op de e.d., je argens an ho/en zich aan jets
rechte weg ho/en hielden ze hem af en toe houden: Hoo/je mar an wat de baker zegt
vast om hem recht te laten lopen (ba), Zo/ (vo), iene argens an ho/en zorgen dat
et ies ho/en kunnen? zou het sterk genoeg iemand zich aan jets houdt (Nbk): Dat
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boloof io now, mar daor za'kJo ok an
ho/en (Nbk), Laoten we or daor mar op
ho/en we laten het bij die vaststelling, ook:
laten we er maar met verder op ingaan
(Nbk) 7. (overg.) in eon bep. toestand
houden, op eon bep. plaats houden et roor
rocbt ho/en (spot.), Dat fruit kuJ'niot lange
good ho/en, Th3 kan do boel niot good
moor your mokeor ho/en is eon beetje gek,
heeft ze niet moor good op een rijtje (v),
d'r glen eten in ho/en kunnon (Ow), 1k
moot zo neudig naor et husion, 1k kan 't
baost met moor ho/ca (Nbk), 't niot moor
holen kunnon inkontinent zijn (Nbk), Zo
hadden doe nogpotsta//on en dan mosson
zc con bio/oboo/ boidcp/aggcn brukcn om
or vee drougo to ho/en (j), Zoion we et
drougo ho/on, vandaego? zou het droog
weer blijven (Nbk), Do go/agkaomor is
oo/dorwots hu//on gelaten, ook: in ouderwetse Stijl uitgevoerd (v), 't Hot biel wat
muuito kost, om dat zo to ho/en (El), Et
kost eon hoop muito om ? your monaandor
to ho/en om de zaak op eon nj te houden,
om do huishouding draaiende te houden
etc. (Nbk, Diz), zo ook Th7 haddo yolk en
materiao/ zat om do boo/ op oddoring te
ho/en (v), We moe'n do konton van do
gaarvon eon betion go/ik ho/en op dezelfde wijze, in een rechte lijn zetten of
leggen (El), lone an do praot ho/en door
met iemand te praten zorgen dat hij niets
anders kan doen (Nbk), in boraod ho/on
(OS, Ste), lone argons buton ho/on, 't Was
we] es eon toot omJo ovora/ buton to ho/on
om je nergens moe te bemoeien, bijv van
het verenigingsleven, de gemeentepolitiek
(Nbk), Lao'wo dat d'r buton ho/on dat
aspekt hoort er met bij, laten we met daar
ook nog eens over beginnen (Nbk), your
ogon ho/on, in do gaton ho/on, lone van et
/iof ho/on, 'tin do bionon ho/on overeind
blijven, kunnen blijven staan, lopen (b), do
mood d'r in ho/on (Nbk, Ste), in staand
ho/on, in /oven ho/on, iono d'r ondor ho/on
(Nbk), bono van Ft wark ho/on, Dat hoo/tJo
do noppon van do k/eron dat kost zoveel
dat je je verder weinig kunt permitteren
(Ste) S. (overg.) geregeld uitvoeren, blijven
doen, in do wacht ho/on, rokoning ho/on
mit, Eon piokobaos was lono mit een pioko
on 'o iosbaono, die kontro/o hu/ op 'o baono
aJ' wo/ can kaortion haddon (Np) 9. (o-

verg.) aanhouden, blijven volgen van een
pad, spoor e.d. Dat pad moof ho/en (Nbk),
rocbts ho/on, otmiddon ho/on tusson (1) 10.
(overg.) doen plaatsvinden oon prook ho/on, oon /ezing ho/on, con vorgoordoring
ho/on (1), Daorommo gaon wiy ok van 't
jaor weer eon sti//o omgaank ho/en (b) 11.
in meat ho/on de geneugten van een markt
genieten (b): 1k wo/ vandaogo nog es oon
koor oo/dorwots maat ho/en (b) 12. in
kantoor ho/on 13. in Ft d'r op ho/on dat
(J 1k boo/ or d'r op dat ot good komt
(Nbk), Laoton we ot daor mar op ho/en zo
zal bet dan zijn, laten we er verder maar
met op ingaan, erover kibbelen (Nbk), zo
ook 1khoo/etd'rvcur dat hij otzo/fmet
wet vermoed (Bu), 1k hoo/ et d'r your dat
Pt niot /angojaoron duurt hou bet erop (p)
14. (overg.) kiezen voor, aan iemands kant
staan, samenspannen, dezelfde lijn kiezen
als de ander Jo hobbon niks an him, hij
hoo/t eta/tied mit do hogo boron (Nbk), 1k
boo/ et d'r op dat et good komt ik vermoed
(Nbk), 1k hoo/ ot mar op thee bijv. i.p.v.
koffie (Nbk), 1k ho/o et mit Jow ik kies
voor jou partij, sta aanjouw kant (Nw), Do
bodon buion et mit mokoor(Obk), Hzbu/
et mit do Duutsors (Np), MY hot et a/tied
mit hour bu//on koos voor haar, hen, ook:
is haar trouw gebleven, heeft een verhouding met haar gehad (Nw, Nbk), Die
man hob 1k wo/ vortrou won in; hoo/Jo daor
mar bi (vo) 15. (overg.) her redden
(tegen), net zo good zijn als, in my kan 't
in 't bad/open niot tegon miji ho/on
(Pe-Dbl), 'k Kan 't niot oor/ik togon him
ho/en ik kan met helemaal zo hard werken,
schaatsen als hij (Nbk), Omda'k, zo fk a/
zoo, et W. /ang niot ho/on kan (.) (b), As
zo 't niot ho/on kunnon (...) (s: cost.) 16.
(overg.) door slaande, gaande bewegingen
doen gaan 1k za/ even do kamme dour et
baor ho/on m'n haar even kammen (Nbk),
Do boor hu/ et poerd do gioso/garro om
gat, dat d'r wat moor gang in kommon zo/
(Db), Hoo/ et krabbortion mar oven dour do
tuun (Ma), S. bu/ do strioko/ nog Os offon
bij do snoo van do zondo /angos (vo), Do
drouge bonon bu//on we dour do wiend,
dan wide ot /oste nust d'r out lieten we
enige keren vallen, met name op een
schaal (Np) 17. (overg.) blijven behouden,
(doen) nakomen, in zion woerdo ho/en,
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een bep. hoedanigheid, kwaliteit houden,
zich gedragen, ook over langere tijd B.
perbeerde him bij do tekst to ho/on (bi),
(aks. ook op ho/air.) Jo goad ho/en niks
laten merken van enige emotie, ergemis,
teleurstelling, ook: z'n werk blijvend goed
doen: Jo hebben Jo good ho/en je 'hebt je
houden (Nbk) 20. (overg.) aanhouden, fUnk geweerd, de zaak tot het eind geblijvend gebruiken, blijvend doen zijn Ze klaard (Nbk, vo), Hoo/ Jo good versaag
ho/en how- eigen tobaic (Dho), Th) houwt niet, dat het je goed moge gaan (ook
'in bij zion eijen mark (Spa), Ze ho/en groetend ten afscheid, zo ook:): Jo tao]
hour cikon monieren (Pe-Dbl), WI!! holon ho/az Hoo/Jo taoi! (Nbk), Hoo/Jo vrij en
at mar wat bij It oo/do doen niet mee aan wor Zion lid van oen portifi bind je niet
al die nieuwerwetse dingen (Nbk), Ic V/us (b), .Dat kiond hot heur good huRon, zo is
we] hoc 'k do kwast mingen mos mit zo glaanzig op 'e huud (Obk), Jo groot
Jenever om toch do bk/core smack to ho/en, ho/en niet laten blijken dat je bang bent
zien kracbt ho/en, zion woord ho/on, iono
an zion woord ho/on (spor.) 18. in weton
waoJ'Je an te boJen hebben 19. (overg.)
bij zich doen blijven 1k tin him mar eon
posien tbuus holon, Die Jongo is niot
gescbikt om bij do boor to warkon, we kun
him niot ho/en hem in daze betrekking

on ik gout eon besto v/otto Jonevor NY eon
halve flesse kwast (j), Dat boo/t gien
staand is geen blijvende situatie, dat gaat

zeker mis op enig moment (Nbk, Np), zo
ook Dat kan glen staand ho/en (Nbk, Np)

21. (overg.) als vee hebben, als vee
blijven hebben We ho/en eon grote koppol
kiopon (Dhau), Togonworrig bin d'r mar
weinig boeron moor, die can bo/Je ho/en
(Op), Die boor boo/t eon protto scbaopon
(Np), Waoromme hoof ie eigon/ik toch een
peerd? Je hebben d'rJa niks veur te doen!
(Nbk), Of wo/ Jo mij wiesmaeken dat F
van 'tJaor ok weer eon rain boo/t (b), eon
poor vo/kios ho/on bijenvolken 0) 22. in
d'r op nao ho/en, ook letL: do ienijsto in
do biole bum-to die d'r can stamboom op
nao bu/had, bijhield (b), Pattie moans/con
ho/on d'r eon k/adboek op nao, waor ze zo
van a//erhaande antekenings in mac/con
(Obk) 23. in your do gok ho/en 24.
(onoverg.) beminnen, houden van, in ho/on
yarn Die boide ho/on eon boa/ van inokeor
houden veel van elkaar (Obk), Ikhoo/ we]

van /okker attn ik hou ervan om lekker te
eten, argons niot van ho/on geen waar-

(Nbk, b), K/aos bu/ him thsso keer
moraoke/ best Mar hij /acbto toch eon
betion zoerzuuite (..) (b), H wus niet boa

hij him ho/en mos welke bonding hij
moest aannemen (vo) 27. (wederk.) het
doen voorkomen Mar 'k zoo mar niks on
bu/ miy driest deed alsof ik stoer was (b),

Ze hebben 't a/, mar zo ho/on hour van do
domino ( Dho), MY kon 'in niot banger good
ho/on hij kon z'n lachen niet bedwingen
(Nbk), je onnouzo/ ho/en doen alsofje hat

niet begrijpt, alsof je er geen interesse
voor hebt (Ste, b), Jo doof ho/en, ...ziek
ho/on, Now nog mooior, zoo L., on hi5 hu/

him /e/kspeelde dat hij kwaad was (b) 28.
(onoverg.) in lichte mate stotteren (Ste)
Hij boo/t eon betion ( Ste) 29. (overg.)
achterhouden, afnemen, met name inzake
waren van een winkelier die langs z'n
kianten gaat Wi/ io oven wat van de
s/aachter ho/en (Nbk), We moo'n mar wat
rio/cell/c van do bak/cor ho/en (Pe-Dbl) 30.

(onoverg.) vast blijven zitten, blijven
kieven (Nbk) Die /iom hoo/t niet (Nbk) *
Kionder is eon zogon dos Heron, mar ze
ho/on Jo do noppen van do k/oren kinderen

kosten veel geld, men houdt daardoor te
weinig geld over om in een zekere luxe te
zoggon on at toch niet doen, daor boo/ 4 leven (Ste)
niot van (Nbk), I/c boo] d5- met van dat de holheufdig (Bdie, Mun, Np) bn.; -er, -at
moons/con op miy waachton moeton (b) 25. [aks. wisselt] 1. weinig verstand hebbend
(van voedsel e.d.) goad houden, goed Die is wat bo/boufthk, d'r zit niks bi
blijven In do boonsdaegon kuJ' etene niet (Mun)
zo /ango ho/en, want dan kan 't niet moor holing (verspr.) Ook hoolding (verspr.),
duron (Obk), (bijv. van een bos bloemen:) howling (WH), holink (Np: bet. 3), hoerAs et over do Faoscn hoo/t, dan moo 'n we ling (Dho, 01-NI; bet. 3) de; -s; holinkien
b/lode wezen (Ste) 26. (wederk.) zich in (spor.)['ho:llfl/...ld... / ... ... t)k/'ho:G(f)L..]l.
dering hebben voor iets dat gedaan wordt,
het niet prettig vinden (verspr.): EorstJa
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houding van iichaam of iichaamsdeei Af'
ten proof schicton wilien, moej' et geweer
wel in de gocie holing bebben (Db),. Dc
man had ccii gocie holing, hij !eup good
recbtop (Pe-Dbl), An zien holing kuj'zien
dathij con protte warkdaon bet id., (Dfo),
As soldaotmoej' ten gocie holing annemen
(Mun), HJ bet con Fiore holing (Nt), Hi3f
had me daor ten holing van jewe!ste, biy
verbeelde 'm we! war! (01-Ni), Die bet
(ok) nogal wat hoo!ding heeft een nogal
trotse houding (Nbk, Np, Spa, Obk), zo
ook Die man het ten holing a! was It de
burgem tester (Sz), De soldaot gong in do
holing staon (Nbk), --.sprong in do holing
(Nbk) 2. wijze van gedrag of optreden,
houding (fig.), pose Jo hoeven niet zoe'n
holing an to nemen zo arrogant, boos c.d.
to doen (Wol), ten holing annemen van
trekje d'r toch niks van an (b), 1k wustme
gien bouding to geven (Diz, El, Ma, Spa),
was zo vera!dereerd dat bi wus him
gien holing an to new en zich goon houding
to geven (Dfo), Hij wust mit zien holing
gien raod (Bdie), W. slat de hanen over
'nkeer, ten holing of zi de tied wel bet
(p), eon ofwaacbtende holing (spor.) 3.
duimeling, vingerling (Dho, Diz, Nw, Obk,
01-NI) 1k bebbe zokke basten in do doem
oat now bob ik d'r mar eon holing omme
(Diz)
holink z. holing
holkostig (Dho, Mun, Spa) bn. [...'k...] 1.
gezegd van brood met holle korst
Hollaand Ook Holland (Spa) et; Holianen
(ais aanduiding van Noord- en ZuidHolland) et ['hcilãnt/...a...] 1. hot westen
van Nederland, met name Noord- en ZuidHolland en vaak met inbegrip van Utrecht,
cit beide Hollanen Noord- en ZuidHolland 2. (corder weinig, thans wel moor
gebruikt, i.p.v. Nederlaand) Nederland
Hollaander Ook Hollander (WH, elders
spor.) do; -5; -tien ['h3lä:n(d)[/...andf] 1.
bewoner van hot weston van Nederland,
met name van Noord- en Zuid-Holland on
vaak met inbegrip van Utrecht 2. schip,
auto of ander vervoermiddel dat uit
Nederland afkomstig is of onder
Nederiands gezag staat do vliegende
Ho!laander bekend spookschip (1) 3.
(weinig gebruikt, i.t.t. Nederlaandez)
Nederlander 4. speerdistel, wellioht ook

kruldistel, misschien ook kale jonker en
akkerdistel (Bu, Db, Dfo, El, Ma, Nbk,
Np) Heit trok mit eon stiekeltange do Ho!laanders d'r wit (Db) 5. lorrie die op rails
ioopt (Ste)
hollaandermop (spor.) - hoilandermop
Hollaandertien et; ...ties [...tin] 1. kleine
Holiaanderin div. betekenissen 2. bep. niet
zeer grout maar breed on stevig varken met
rechtopstaande oren (Np)
Hollaans I Ook Hollands (Spa) et
['holâ:s/ ...lans] 1. hot Nederlands 2. do
streektaal van Noord- en Zuid-Holland
Hollaans II Ook Hollands (Spa) bn.; -or
1. m.b.t. Noord- en/of Zuid-Holland, vaak
met inbegrip van Utrecht de Hollaanse
waeterlinie, ccii Hollaans varken bep. niet
zeer groot maar breed en stevig varken met
rechtopstaande oren (Diz), Hollaanse
blauwe bep. plant: kale jonker (01-NI) 2.
(eerder weinig gebruikt, thans meet) Noderlands ten Hollaanse keunstener, Hollaanse nieuwe (spor.)
Hollaansaehtig (Nbk, Ste) bn.; -or, -st
['h... J 1. aan het Nederiands doen denkend
Et woord wodt nict yule bruukt, et is war
Hollaansacbtig (Ste)
Holland z. Hol!aand
Hollander z. Hollaander
hollanditis (1) - hollanditis
Hollands z. Hollaans I, II
hollehol (Dhau, El, Ow) Ook hollebollerig
(Np) bn.; attr. ['hDbbol/...arox, ...lrox] 1.
(van do wind) onstuimig, enigszins hard
met warm weer, dan weer met vlagen, dan
weer strak Wat ten bollebolie wiend
(Dhau)
hollebollerig z. bollebol
hotlegien (Diz) et ['h3ioxin] 1. bep., rd.
holle kant van eon bikkel bij het bikkelspel
Mit bikkelen zeden we altied: 'Wat wodt
et? Hollegien, bollegien of staondertien?'
(Diz)
hollen (Obk) onbep. w. ['holi] 1. hoi
worden, in Eet it knollen/Daor kan de
bock van bollen/Eet it ten pannevol/Dan
schiet ie ten wanne vol (Obk)
hollcwaais (Bu) bw. ['hDl3wa:js] 1. slordig,
scheef 't Staot d'r ho!lewaais bi (Bu)
hollievig bn.; -er, -st [ ...ii:Mox, ...v.....
aks. wisselt] 1. (voorai van koeien) met
platte, holle buik
hollig (Mun) bn.; -or, -st ['holox] 1. met
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bollighied - bond
hol liohaam, mager (van eon koo) Die koe
lop d'rboiig bij, hour (Mun)
hollighied Voor -heid z. -hied de ['h...] 1.
holle mimto tussen, in jets D'r zit bolhibold onder do vloor (Spa), As do gaaston

bommelnust (verspr. WS, Db, Nbk) Oak
hummelnust (verspr. OS, Diz, Np) et; -en;
...nussien ['h...] 1. nest van hommels
bommeltje-stornmeltje (Bu) et [homjtjo
'stamltja] 1. spelletje waarbij met gesloten
op It laand staon zit d'r wat bolligbiod in, mond eon beroep werd genoemd dat do
daor do wiend dew- blaozen kan (Dfo)
andere kinderen moesten radon (met eon
hollosie z. gelosie
rijmpje in het Nederlands)
holocaust (1) - holocaust
hommelvolk (I) - hommelvolk
hologig (Nbk, Op) Oak holoogd (Dhau) horno ['hô:mo ....moM] - homoseksuele
[holo:gox; aks. wisseltlh3lo:xt id.] - hal- man
ogig AJ' ziek binnon, kuJ' bologig toe- homoflel [..'fil] - homofiol
kiokon (Nbk), War kikt die holoogd too homofihie (1) - homofihie
(Dhau)
hornoniern (I) - homoniem
holoogd z. hologig
homoseksueel (spar.) - hamaseksueel
holpiepe (El, Ow) Oak help upien (Sz) do; hompe Oak Izoempe (Bu, Nbk, Ste),
-n; ...piepios ['hDl... ...pypin] 1. (vaak hiempe (Np, 5: Obk), himpe (s: Obk)
york!.) holpijp, ni. am gaatjes mee te slaan ['hampa/'hu...Phi .../'hL.] - homp eon dikko
in leer e.d.
hompe roggenbrood mit spok (Obk), Eon
holpupien z. holpiepo
dikke hompe brood moot ok eon loklcer
hoist z. onder bol III, met name bet. 3
bompion koze op (Sz), Do bond lopt mit
bolster z. boolster
eon bompe brood in do bek (Ow), eon
holte do; -s, -n [hDIto] 1. hollo ruimte in hiompien wost (Np)
jets eon holte in eon boom 2. holte go- hompelen (verspr.) ['hompjç] - hompelen
vormd door één of meej- liehaamsdelen do Hi3i bompolt d'r reor henne (Nbk), Doe bij
bolte onder de aann, do holte van do nekice

(Nbk)
bolvingerd (Bu) bn. [halft11t; aks. wisselt]
1. onhandig met z'n handon
horn z. him
homeopaat (verspr.) - homeopaat
borneopatie (verspr.) - homoopatie
homeopatiseb (spar.) - homeopatisch homoopatischo medesionen (spar-)
bometrainer (spar.) - hometrainer
hommel (WS, Ma, Nbk, Obk) Oak huntme! (verspr. OS) de; -s; -tien ['homl/'lm... ]
1. hommel: bep. ondorfamilie van de bijen
Oonze buron hebben eon nust bommels
onder do dakpannon (Diz)

last van do knij badde, bompolde hij d'r
raor langes (Wol)

homperd (Np) do; -s ['homp1t] 1. grof,
onfatsoenhijk iemand
hand do; honnon; hontien; pron. verw:
hi)t, oak zo(Sz) [hont] 1. hand (bep. huisdier), oak, in hot bijzonder: mannelijke
bond (Nbk) do bond uutlaoten do hand
uitlaton, oak: urinoren (Nw), eon trouwo
bond, (oak aaneen) rooio bond (Nbk, Np),
eon vliegondo bond (1), zwatto bonnen

handon waarvan do oigenaren do hondenbolasting ontduikon (v), D'r was glen bond
thuus or was niemand thuis (Nbk), eon
bond [of: bontienl Zion gioselon bobbon

hommeles ['homias, ..mios] - hommeles

orgens wegb!ijven, er noait meer komen, z.
1k bin mar votgaon, want et was weer ook giosolen (verspr.), voarts: een bop.
hommeles (Wol), Die man, daor ho'k al es karwoi niot uitvooren omdat men daar eon
hommeles mit had (01-NI), 'tls hommoles hekel aan heeft (Nt) on: bang zijn (Np), do
in do koot or is geruzie, hot is hommeles bond in depot vienon (Dfo, Nbk, Ste, Sz),
(Bdie, Dfo), 't Is tegonwoordig bommolos tbontion bij 'thokkion laoton do kerk in
mit 't wooj- slecht gesteld (Diz)
hot midden laten (Ste, Dho), oak: één en
hommelbunning (Bu, Db, Np, Op, Fe- andor moot wel wat bij e!kaar passen
Dbl) Oak haunnielkunning (verspr. OS) do (Dho), men moot niet schoiden wat bij
['h ... J 1. honing van do hommel (bep. olkaar hoort (Ste), KommandoerJo bond en
anderfamilie van do bijon) Mit mijon blaf zols (Nbk, Np), Jo moo'n gien
vwjnen we welhommeihunning, datslikton slaopondo bonnen wakker maekon (aig.,
we dan op (Np)
Np), Eon bond zol 'm d'r dood tegen
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hond - hond

blaffen gezegd bijv. van een !elijk of raar
gekleed iemand (Dho), 'tls zok rn/n weer,
eon goeie hoerjacht Zion bond d'r n/ct uut
(Dho, Np, Ow, Dfo), ...een hoer... (Bu,
Obk), ... eon goeie hoer stuurt... (Diz, Ma),
oak 'tlszoën weer, dat.. (Op), Eon sleebte hoer jacht zien bond d'r nog n/ct uut
(Np), It Is zok rn/n weer, men fat zion hond
flog n/ct uut (Bu), Hij b/aft mit a/fe ho,,non out de bos (Ow), Hij b/aft ok mit de
bonties waor hij mit in do bos is (Bdie,
Ma), le moetj blaffen mit do bonnen waoj'
mit in do bos binnen (Obk), mit al/c bonnon mitbiaffen (El, Ow), Hij is ? hontien
de pineut, hij draait ervoor op (Ld), Jo kin,
a/tied we/ eon stoIc vionen orn eon bond to
slaon (Ma, Wet), Eon hond wil et niet
vretcn nl.: zo slecht is dat eten (Dho), 1k
bin jo bond met! gezegd wanneer men to
nadrukkelij k gestuurd wordt, onheus wordt
behandeld e.d. (Db, Nbk), van do bond
gebeton (Db), D'r bin moor honties die
F/Icicle bieten (Np), do bond in do pot
vienen (Nbk), Hef' de hond dood? gezegd
tegen iemand die eon hoge of gewone hoed
op had (wat men als opschepperig zag,
omdat men doorgaans een pet droeg)
(Bdie, Nbk), zo oak Hef do bond verkocbt? waarna ter verkiaring: Orndaf ?
bokke op 't boufd hebben (Np), zo oak do
bond dood en tbokko opzet(Nbk) en Die
bet do bond vorkocht, want hi hot ot
boloke op 'e kop (Np), Do bonnon lussen
d'rgien brood van het is bar slecht, weinig
aantrekkelijk, het was lang niet mis (in
negatieve zin) (Bdie, Nbk, Np), veebton as
katte en bond (Obk, Pe-Dbl, Wol), zo oak
as katte en bond levon (Dhau, Np, Op),
iene as eon bontien aachternaolopen (Nbk),
Et bontien bet eon stattien er komt nog een
verhaaltje, een vervolg achteraan (Ste),
iene as eon bond bebaande/on (Bdie, Ow,
Wet), Zij bet bij die man eon /even as con
hond(Sz), Hijacbtto nilj as eon bond van
? biern of(Mun), zo bont as do bonto bond
(01-N!, Sz), ...as con hond (Dmi, Nt),
bekend as do bonte bond (Bdie, El, Nbk,
Np), zo beroerd as eon bond zich zeer
beroerd voelend (Nbk), zo rn/ssef/k... id.
(Nbk), 20 rnuui as eon bond (Dhau, Np,
Nw, Spa, Ste, Nbk), ...as eon bontion (vo),
20 zio/c as eon bond (Diz, Nbk, Np, Spa),
zo trouw as eon bond (Db, Dhau, Man,

Nbk, Obk), zo bertaol as eon bond, ...as
con /elke bond (Nw), .zo bliede as eon
bontion (Pe-Dbl), Die rogge staot zo
dichte as baor op een bond (01-Nl, Sz,
Bdie) 2. hondse kerel eon bond van eon
keref (Diz, Np, Obk, Ow), zo oak Th3 is
con minne bond (Np, Ma), stomme bond!
(spor.), Die kere/is eon bertaolehond(E!),
argens gien bond in wezen eraan willen
meewerken, een ander wit!ende helpen (be:
Np) 3. onderdeel van een oude boerenwagen, al. eon verbindingsstuk op de
draaischamme! tussen (en over) voor- en
achterste! Dc bond slcut de hod bij mckaander, die bul et mit rongen biy mokeer
(Nw), Bij een /angero vracbt ho oft haj' con
laankwaogen, die was ]anger as een
gewone waogen, on dFr zat eon bond op
(Nbk), As do boo/to out do bond gaot vaaft
de waegen out mekaer (Op), Soms zat d'r
con rnooio bocht in do bond, dan drijden
do bond on do fangwaegen rnooier(Ma), In
Fr/oslaand bajF eon boolton bond, in Drente
eon iozoren (Bu), In sornmigo govalien was
eon bond recht, eren badden eon bocht; biy
do n/yore waegens zat d'r vaeke eon bocht
in (Ma) * Een hond wil we] es prozen
wooden, /aot staon van eon meenske een
mens moet zo af en toe geprezen warden
voor wat hij doet (Nbk), Dat scbit con
bond as h15 'tin It gat hot het kost maar
zeer weinig en men kan hot dus best
kopen, oak: t is een ongelooflijk taag
bedrag, maar niet heus (Nbk), 'tlsm/y am
It oven, as It bonnen binnen of teven (Nbk,
Np), zo oak FtIs rn/u on of even... (Np) Ft
Is mi5 't ze/de, a/now van do bond of van
de katto beton wooden (Np), Ft Is me net
gel/ok, a k dour de bond of do katte beten
wodde (Nbk, Np, Nt), Van aachteren ziojF
con bond in Ft gat het is gemakke!ijk achteraf een mening to hebben, achteraf is hot
makkelijk praten (Np, b: Im), AJF over do
bond kommen, kof ok over de star am een
kleinigheid hoeft het niet over to gaan:
vooral van een koop (OS, O!-N!, Pe-Dbl,
Ste), zo oak Kom Ic over do bond dan kojF
over de star (Bdie, Mun, Np, Op, Spa,
Wol) en Wie over do bond komt, komt ok
over de star (Diz), 4/F eon bond siaon wI/Ion, kuf' a/tied we] eon stok vienen (Np,
Pe- Db!, Spa), ... eon st/on v/cnon (Nw), zo
oak W/o een bond gooien wil, kan alt/ed
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hondachtigen - hondsdraf
we] eon stien vienen (Op) en Af' eon hand bonderd! op naar de laeftijd van honderd
smitten wi/len, kuj' a/tied we] een stok jaar (Nbk), As hi)' dour/eel?, kan hi)' we]
vienen (Nw), ...stien vienen (Nw), Af ten bondordjaor wodden (Sz), Hi)' is lang gien
hand do star oThaickon wodt hi)' kotter dat bonderdhij is gatikt (Ste), zo oak Was hi)'
is nogal wiedes (b: In), Blaffende bonnen we] bonderd? goad bij in verstand? en
bitten nicE (verspr.), Twit bonnon vecbten Gieniene van do drie bin zo honderd (Ste),
omeen bat, dedaddegaotd'rmitvot(Diz, eon dag vat honderd een prachtigc dag
Op, El), Watte? war zag je, waarop kan (Bu), bonderd en do bos ni. honderd
worden geantwoord: Do bond schitmeer as bossen net die gatcid zijn (een vieme) mat
do katte (Np), El wisse year et onwisse, een extra bos veer hat tailen (Spa), Th)' is
zoo do jOnge, en doe bun hi)' do dome met belemaol bonderd enigszins eigenbond dobekdicbte(Dhau), ...zee do boor... aardig, betwetenig (Ste), Ze hebben a/tied
(Db)
honderd on ione uutvlocbten zeer veal (El),
hondachtigen (1) - hondachtigen
Hi)' maekt kaans, iene op bonderd (Dho),
hondeliokke z. bonnebokke
Honderd am iene of hi)' daenkt d'r nicE
hondepestol z. bonnepistol
ammo de kans is erg greet dat enz. (Dho),
honderd I at; -en ['hondrt] 1. (g. my.) Honderd om iene as 't waor is 't is zeer de
honderd stuks, hondardtal Per honderd vraag (Dho), ...t met waor is bij na zeker
kosten zo minder as los (Nbk), ? Honderd (Diz), It Is bonderd tegen iene as hi)' now
am iene as et dreugo is her is op geen op tied is 't is lang niat zeker dat (Op),
stukkcn na zeker etc. (Wol), Die kerel Honderd en iene as dat we] good komt hat
kletst 't honderd out veal, aan één stuk is maar zeer de vraag (Db), Zoveul bijen
door (01-Ni, We!), zo ook Th1 praot or hadden we: bonderd was d'r mar iene
honderd out (verspr., Np), Hij slat 'than- honderd was nag niets (Wol), ook Honderd
derd uut (Sz), en Ze vragt It honderd vat is mar iene hat zijn er zeer veel (01-Nl) 2.
(Nbk), ook Ze k]aegen bonderd out (Nbk), (met de flrnktia van rangtelw.) honderdsta,
1k bob 't bonderd uut lopen on 'in nog niet inpsalm honderd, nommerhonderdda w.c.
vunnen zeer veal (Ow), 't bonderd out * Honderd, schietin depot dat It dondert

schieten erg veal winden achter elkaar

Sons gezagd wanneer men nr. 100 heeft

latan (01-NI), 'tls now oflopen, 'thonderd beraikt bij hat tot honderd tellen (verspr.)

is vol nu is het genoeg (Ow) 2. (my.) heel honderdduzend hoofdtelw. [aks. wisselt]
wat hondardtallen, can groat aantal Et 1. honderdduizand A 'k nag es do banbedrag leup in de bonderden (Np), 't Kost- derdduzend win... de hoofdprijs in de Ned.
to honderden guldens (Nbk), Hon derdon S ta at s lo ter ij
bebben d'r benne west (Nbk), Da s iene uut honderdduzendste [hond1dy(:)z(t)sta] bondorden can erg fijne persoon, can goeie hondardduizendste
maid of keral (Nbk) 3. in in ? honderd honderdjaorig - hondardjarig
lopen tot een verwarde boel worden, in de honderdjaorige - honderdjarige
war lopen, zo oak in 't bonderd racken honderdste - honderdsta
(Nbk) an Ft lag eerst in do bedoeling dat honderdlal - hondardtal
we naor A. zollen, mar do staekingjachtte honderdvoold (verspr.) at ['h...fo:It] 1.
alles in 'tbonderd (v)
honderdvoud in bondordyoold in honderd
honderd II hoofdtelw. 1. honderd 1k bob gelijka axamplaren, bijv. van de oplaga
nag ion briefien van honderd een bank- van drukwerk
biljet van honderd gulden (01-Ni), zo ook hondertien at; honderties ['hondflin] t.
Dat kan me we] honderd kosten (Ste), eon honderdja
bonderd of war can aantal honderdan, met hondeslaeger z. hondoslager
name honderdcn guldens (Ste), over do hondeslager(Sz) Oak honds/aeger (Mun),
bonderd, eon difle honderd, moor as hondeslaeger (Mun) - hondansiager: kosbonderd, Dat doe k in gien honderdjaor tar of ondarkostar die de honden uit of bij
(Nbk), Dat be* je now toch we] bonderd de kerk wag moest jagan
keer zegd! heel vaak (Nbk), (veelal bij hondsdolhjed z. hoonsdolbied
wijzc van felicitatia) Now, mar op naor do hondsdraf z. hoonsdraf

hondslacgcr - hongerstaking
hondslaeger z. bondeslager
hondsmeu z hoonsmuui
hondsmu z. boonsmuui
Hongaar [hoij'ga:r/...xa:r] - iemand uit
Hongarije
Hongaars - Hongaars
honger de ['hot)1] 1. hongergovoel, trek,
behoefte aan eten 'tRammel van de bonger (Ow), It verrek van de bonger (Diz),
eon gloepende honger hebben grote trek
(b), van honger vergaon in hoge mate trek
hebben (Nbk, b): Hoeveule van mien

1. iemand die steeds trek heoft on die veel
eet
hungerig bn.; -or, -st ['hoarax, ...ipx] 1.
een hongergevoel hebbend Th3 is altied
bongerig nao or zwemmen (Ld), eon bongenie maege bebben (Nbk), As 't koold is
bi do winter, dan kuj' ocht hongerig
wozen (Nbk), Hi5 was zo bongerig as eon
turfgrever (Dfo)
hongerkaampe z. hongeipoic

hongerlappe (verspr.) de; -n; ...!appien
['h...] 1. iemand die steeds trek heeft, die
beiten atheidors hebbon brood genog en ik graag en veol oct
vcrgao van de hongor (b), Die boor bet con hongerlappen onbep. w. [ ... lapm] 1. op
halve toe in de kupe, dat the komp van eten uit zijn, honger hebben of graag
bonger drckt met omme (Sz), van honger (meer) wi!len eten, vaak terwiji er niets of
en dust ommekommen (Obk), scheelzien maar zeer weinig voedsel of geld is As 't

van dehongcr(Np), Itheb aorijhongerin
do bals ik heb flunk trek (verspr.), zo ook
Th7 lopt mit de bonger in de bals, Dat opsloepende good [de opgroeiende jeugd]
]opt altied mit honger in de bals heoft

brood en geld op is moej' hongerlappen

(Dfo), As we gion geld beuren vandeweke
moe'n we hongerlappen (Sz), We boeven
nooit to hongerlappen, dim kricgcn we
bescbuut (Nbk), Die man ]opt altied to
bongerlappen bij eon aander (Dfo), Hongerlappen is good your do 15n (Db)

altijd trek, wil altied wel jets eten (Nbk),
honger hebben as een peerd (verspr.), ...as
een wolf (Bu, Dho, Diz, Np), ...as eon hongerlieden onbep. w.; ook scheidb.
matte beer ( We!), ...as een leouw (Nw) 2. ['h...] 1. honger !ijdon, to weinig to eten
zeer sterke begeerte Die hot honger naor hebben We boeven met to bongerlieden
geld (Dho) * 't Kan van honger niet zion, (Nbk), ook ...bonger to lieden (Nbk)
zoe'n dust he'k en it bin verlegen van honger!iedcr (Bdie, Mun, Obk, 01-NI,
beufdpiene, zojokken me de hakken (Bu), Ow, Pe-Db!, Wol) do; -5; -tien ['h..] 1.
'k Hebbe zoe'n dust, it tan van do hanger iemand die honger lijdt, een zeer magor
met pissen (Wol), Honger maekt rauwe porsoon of dier Wat zicbt hij d'r min nut,
bonen zuto (Bdie, Db, Bu, Dho, Op), et liett we] zoe'n hongerlieder (Obk),
Honger is een schaip zwaord (Db, Obk, Zoe'n hongerlieder ton we] een ]intworm
Op), ...zweerd (Bdie, 01-NI), ...is eon biy 'm hebben ( Po-Dbl), Dat bigien is een
slecbte kammoraod (Sz), Honger is do echte hongerliedor (Ow)
beste saus (Dho), Hej' honger, gao naor honger!oon - hongorloon
Berend Bonger/Die hot eon hontien, en die hongerpolle (Ma, Ow) Ook hongerkaamschitje war in 'tmontien(Dho,Np), ...naor pe (01-NI) do ['h... polo/ ...] 1. in op 'o
Berend Bongo!... (Nw), ...poeptje wat in It bongerpolle met weinig voedsol, her
armoodig hebbend (Ow), vordor in keg do
montien (Nbk, Nw, We!)
poerden mar even op 'e bongerpoie in een
hongerbaentien (I) - hongerbaantje
kaal stuk woiland, zodat ze wat minder dik
hongerboek (1) - hongerbuik
worden (Ma)
hongerdood - hongerdood
hongeren zw. ww.; onoverg.; hongerde, hungersnood - hongersnood: rampzalige
hot hongerd ['hop] 1. honger Iijden Die schaarsto aan lovensmidde!on
toe hot tevulo had, bij moot now mar eon hongerstacker (spot.) Ook hongerstaker
dag bongoren (El) 2. sterk begeren, in (verspr.) - hongerstaker
hongeren naor. Hij hongert naor geld hongerstaeking (Nbk) Ookhongerstaking
(Ste), bongeren naor gerechtibeid (Pe- (verspr.) - hongerstaking (nI. waarbij men
weigert te eten)
Dbl)
hongergevuul (verspr.) - hongorgevoel hongerstaker z. hongerstaeker
hongerhals (Obk) de; ...halzen; -ien ['h...] hongerstaking z. bongerstaeting
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hongerwinter - bouncheichoolt
hongerwinter - hongerwinter
hongcrzwaarm (Nbk, Obk, Op. Ow) do;
-s, -en; -pien, -tien (Nbk, Ow) ['h...] 1.

We kwammen It comic in It honk (Bu), AJ'
bij eon spa//egien uut binnen (bijgaanzeboddan b. v.) biJ' op 'thank (Nw), Aj'biy
hongerzwerm Len bongcrzwaarmtien die mens- erger-je-niet wear opnij baginnen
kan him niet redden (Nbk), Af' dew--moetan, mocj' wear op 't honk baginnen
omstaandibeden de biyen niet op 'e tied (Nw), As de katte van honk is, bebban de
voeren, dan kuj' ten bongex waann kriegen moezen wi//a (Sz)
(Obk), Len hongerzwaarzn trekt d'r wj4 honkbal - honkbal
dan is d'r gien voer genog wunnen (Ow), honkbailen (verspr.) - honkballen
Len bongerzwaarrn is can kicine zwaarm honkballer (spot.) - honkballer
die ten tied nan do aanderc zwaarmen aut honke z. honk
de korf komt en mar weinig hunning honkeren z. hunkeren
op/avert (Op)
honktikkertien (Db, Bu, Ld, Nw, Op) et
boning z. hunning
['h..] 1. hetz. als tikkartian van honk tot
honingstroop z bunningsjeip
honk (Bu, Op), z. onder honk 2. tikkertjo
honk Ook hon/ce (bet. 2; Dfo) et; -en; waarbij men birmon con bep. pork, meestal

- len ['hoi]k(a)] 1. iemands thuis, p10k waar
men thuishoort van honk wezen niet thuis
zijn: Hi)i is aorig veer van honk (Ste.
Nbk), Th31 is nog bi honk, hear hij is nag
thuis, met name in do buurt van hot huis

oen vierkant yak, niet getikt mocht worden
(Db, Nw, Op); men moest, na zich verstopt
to hebben, proberen in het honk to komon
zonder gotikt to warden; hot honk bestond
uit eon op do grand getekend yak of hot
Nbk), NJ honk Iemoe'n NJ honk blieven word aangeduid met 'tegen do muur' o.d.
(Ste), ThJ is diebte biJ honk viak in de (Ld); oak kondon bomen hot honk zijn,
buurt van zn huis (Bu), D'r vaa/t dichte waarbij men van boom tot boom probeerde
biJ honk ok wel wat te be/even in do oigen to komen, waarbij de tikker probeerde to
omgoving (Obk), Co 't honk blievan, hew; tikken (Wol)
de wag niat uutgaon! (Nw), Hi7 gaot nooit honkvaaste (OS, verspr. WS) Oak honk mit vakaansie, want hiJ kan s/echt van vast (Spa) bn.; -or; attr. [...'f...] 1. zeldon
honk hij is zoveel mogelijk thuis, gaat niet zn erf verlaten, hokvast Die maensken kim
graag weg (Np, Wol), Oonze buurman naargans over mitpraotan, want die bin zo
komtniet veule van honk (Spa), van honk bonkvaaste! (Obk), Die A. is we/zo honkgaon: Ia hoeven nict zo veer van honk ta
gaon, d'r kan we] can bujje kommen (Nbk),
We moe'n mar wear op 't honk an (Nbk,
Mun), Moe'n we a/tied mar v/ak biJ honk
b//even, /etter/ik on feguur/ik? (b), van
buus on honk (Bdie), at vartrouwde honk
(1) 2. honk bij bep. spelletjos BiJ kienderspu//egias wodde we] eon honk bruukt,
zoas bi parkbinken, dan hiatte at ok we]
hofle, en biJ tikkartien: dan mos ia zion
daj' in ja honk kwammen (Nbk), vandaar
In baide hoekan van 't schoe/apicm
tekende ze we/ honken (Nbk), Th3 moat
zo/ange op It honk staon dat bij vcr/ost
wodt (Sz), 1k bin op et honk on dan mauj'
me nictpakken (Wol), De kiender speu/en
tikkertian van honk tot honk ni. waarbij

één kind tusson beide honken in staat en
do kinderen die van honk naar honk rennen
probeert to tikken (Np), BiJ wcgkroepertien bleefd'riane op 't honk staon nl. vaak
eon hock bij de muur of schutting (Ste),

vaaste, die komi niet veerder as do Oo//aemster brogga (Mun)
honkvast z. bonkvaaste
honne-w.e. (spar.) ['hona ... J - hondontoilet

honneasiel (verspr.) ['honaasil] - handenasiel
honnebaene (spar.) - hondebaan
honnebakkien (Ow) et; ...bakkies ['h...] 1.
bakje, schaaltje waaruit eon hand z'n voer
cot
honnebeet (spar.) - hondebeet
honnebeie (Bdio, El, Nbk, Np, Nw, Obk,
fp) Oak honnemiegebeie (Nt) de; -n;
...beigien [ ... / ... mi:gabsjo] 1. (vaak my.)
sporkohout of bos van die boom 2. (my.)
bitterzoet: bep. plant (fp)
honnebeieboom z. honnabeiepa//a
honnebeiehoolt (Nbk, Np, Ste, bs) et
['hono...] 1. hout van do vuilboom Dc appatte /ocht van et honnebeieboo/t [ waarvan
de spieien in con bijonkorf voolal werdon
gemaakt] zo/ da biJen antrakken (bs)
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honnebeiepolle - honncklauwcr
honnchcicpolle (Nbk, Obk) Oak lionize- was) (Dhau, Op, Sz) Die stokkcbaos was
beieboom (Op), Izonningepolle (bs: Obk) cen echte bonnegieseler (Op)
honnehaandel (Nbk) - handenhandel
de; -n; -gien ['h...] 1. vuilboom
honnehaandeler (Nbk) de; -s 1. handenhonnebelasting - hondenbelasting
honneblad (Ste) et; ...blaeden ['hono...] 1. handelaar
honnehaor I de; -en; -tien ['h...] 1. elk
grote weegbree
honneblaeden (Ste) my. ['honable:dn] 1. der haren van een hand
bonnehaor II et 1. het haar van een hand
ridderzuring
le zitten onder ? bonnehaor (Dha), * Heb
honnebomehoolt z. honnemiegehoolt
honnehossel (Nt) de; -s; -tien ['h...] 1. et buys vol honnebaor (Nbk), Dat gros is
zo taoi en schraol, 't is net honnehaor
borstel waarmee men een hand barstelt
honnebrokken (spar.) - hondebrokken
(Dfa), ...zo dreuge as honnehaor (Nw) 2.
handegras, Engels raaigras (Nw) DFrzit ok
honnebrood (spar.) ['h...] - hondebraad
allemaol honnehaor in gezegd bijv. van de
honnedraf (Ow) ['h...] - sukkeldraf
honnedrol (Nw) de; -len; -legien ['hano begraeiing van een akker (Nw)
honnehokke Oak hondelzokke (Spa) et;
drol] 1. drek, keutel van een hand
honnefluitien (spar.) ['h..] - handefluitje -n; ..hokkien ['h...] 1. hondehok, hauten
hok van een waakhand, bij vgl.: Die bet et
honnefokker (spar.) - handenfakker
honnefokkeri'je (spar.) [...tr...; z. -i'je] - honnehokke op 'e kop draagt een hoed
(Np), vaaral gezegd van een garibaldi
handenfakkerij
honnegat (verspr. OS, Np) et; -ten; -tien (Bu), sock in een honnehokke gooien iets
['hanogat] 1. cachot, meestal kerker onder geven terwijl het anbegannen werk is
toren Mit Berkoper mark kwam d'r vroeger amdat het tach alleen maar wardt
we] es een maanspersoon die war tevule apgemaakt en men niets daet am de eigen
situatie to verbeteren (Db, Op) 2. slecht,
had hadde, in 'tbonnegat(Obk)
armaedig anderkamen (Nbk) 3. hak, eel
honnegek (spar.) - hondengek
vaar een arrestant (Spa) Aj' niet om lick
honnegeld (Ow) et I. handenbelasting
honnegeloof (Diz, Nt, Pe-Dbl, Sz) et 1. wi/len, koej' in 't bondebokke (Spa)
handegelaaf (Pe-DbI, Sz) 2. het niet ge- honnekamme (Nbk) Oak honnekemme
lavig zijn in godsdienstige zin (Diz, Nt, (Sz) de; -n; -gien ['h...] 1. kam met behulp
waarvan men een hand karnt
01-NI)
honnegieseler (Bu, Db, Dfa, Dhau, El, honnekarre de; -n; -gien ['h...] 1. hanMa, Nbk, Np, Obk, Op, Ow, Pe-DbI, Sz, dekar J. M kwam van Vollenhove mit c/c
b: In, ba: Bu, Dha) de; -5; -tien ['hano honnekarre mit vis (Nbk), Ic kriegen miy
gislç, ...or] i. iemand die handen afriehtte vanaovend niet meer op 'e bonnekarre j e
en ze verkacht (men hanteerde een zweep) krijgt mij niet meet op de kast (b), Die
(Nbk, Obk, Ow) Mu in Appelsebe was meid wo * we] een woke veur onder c/c
een bonnegieseler (Ow) 2. eertijds be- honnekarre ]open ik zau er alles voar over
naming van kaster of anderkaster, die o.m. hebben als ik haar kan krijgen, zo
de mensen in de kerk liet en de handen uit geweldig is ze (Ma)
of bij de kerk weg maest jagen (Dfa, Ma, honnekemme z. bonnekamme
Nbk, Np, Pe-Dbl, b: In, ba: Bu, Dho) Dc honnekenner (Nbk) ['h...] - handenkenner
bonnegieseler ston zundagsmorgens in de honneketten (Dhau, Nbk, 01-NI) Oak
karke as d'r preek was, die badde kachel Izonneketting (Diz) et, de; -s; -tien
anmackt en paste d'r op dat d'r op 'c tied ['honokcti/ ...k€tuj] 1. hondeketting
weer een stok hoolt in kwam; bij Jeut de honneketting z. honneketten
laetkommers in de karke (Np) 3. zweep honnekeutel de; -s; -tien ['h...] 1. hondemet leertje am de handen vaar de kar aan keutel Af' over 't Pestoorslaentien naor
te drijven (Db) 4. degene die de handekar doip gaon, ligt bier on daor een dikke
bestuurt (Bu) 5. grafdelver (Nbk) 6. (veelal bonnekeutel (Obk), Hij glimt as ccii boynegatief) benaming van een apzichter bij nekeutel in de ma on es chien (Sun-0t),
de vraegere werkversehaffing (die ni. te- ...b/inkt as ccii honnekeutel (Sun-Ot)
zeer op kleinigheden lette en vaak kwaad honneklauwer (Bu) ['hanálaMr] non-403-

honnekoekien - honneriem
sonswoord, in * (ais reaktie op eon naobouwer) Naobouwer, honneklauwer, beddepissor (Bu)

honnekoekjen (Nbk) - hondokoekjo
honnekonterleur (v) do; -s ['h...} 1. kontroleur inzake do hondonbolasting
honnekop ['h...] - hondokop: kop van een

honnenust et; -en; ...nussion ['h...] 1. nest
van een hand krok eon bonnenust gezegd
van een bed met dooreongowoolde iakens
en dokens, oak gozegd van een slecht
opgomaakt bed (Nbk, 01-Ni), vandaar Jo

bob!, on d'r ok mar eon bonnenust van
maekt (Nbk), War boj' web wrot in It
hond Och, moej'die trouwebonnekop now bodde, 't Jiekt kirk eon honnonust (Wol),
es kieken! (Nbk)
...'t liekon aJlemaol wol van die honnohonnekörf (verspr. OS) Ook honnekorf nusten (Ste), Jo moe'n gien spek in eon
(Dmi, Nw) - hondomand
bonnonust gooien jets goven terwijl het

honneleven (Diz, Nbk, Np, Spa) - hon- metoon wordt opgemaakt, oak: men moot
deleven
niet de kat op hot spek bindon (Ma, Op), Jo
honneliefltehher (verspr.) ['h...J - hon- rnoe'n gien spek in con bonnenust zuken
deniiefhebber
vorwacht met dat hot good gaat, op z'n
honneliende (Nbk, Np) - handoiijn
pootjos terecht zal kamen in een situatie
bonnelocht (Nbk) - hondegeur
waar hot eon puinhoap is on biijft of waar
honneloop (Nbk) do; ...lopen; ...iopien ailos wordt apgomaakt, waar hot tach niet
[h...] 1. honderon
(moor) is to vindon (Obk, Sz, El)
honnemaand z. bonnomaande
honneoge ['hona:goJ - hondeoag, voolal
honnemaande (verspr- WS) Oak honne- my. Ze kook me an mit eon peer trouwe
nzaand (verspr. OS, spar. WS), honne- honneogen met do biik (ais) van een
inande (Spa) - hondemand
trouwe hand (Nbk), Zo had van die trouwe
honnemande z. honnemaande
honneogon (Nbk)
honnemeule (Db, El, Ma, Nbk, Ow) do; honnepenning - hondonponning, schort-n; ...meuitien ['honanM:Io] 1. (kleino) send oak voar idontiteitspiaatje van menkarnmolen in working gehoudon door een son (spar.)
hond Ze baddon vroeger eon bond your de honnepension (Nbk) - handonpension
kaarn 'op en, dat nuumden ze we] do honnepestol z. bonnopistol
honnemeuje (Nbk)
honnepistol (verspr. OS, Bdie, Pe-Dbl)
honnemiegebeie z. bonnebtie
Oak honnepestol (Nbk), hondepestol (Bu)
honnemiegehoolt (bs: Dfo, El) Oak bun- et; -ion; -iogien ['honaptstoi....pi... / ... po...
nebonsehoolt (bs: El) et [honomi:go... /'honda...J 1. hondenpistaol, pistoal waarbij
/ ... bo:ma... ] 1. sporkohout
men kurk met kruit in do iaap deed; door
honnemiegen (Db, Diz, Ld, Ow, b: lm) hot ontstokingsmochanismo (siagpon) spatto
[honomi:gjj] 1. (verz.) vuilbomon, spar- do kurk met een kiap uit olkaar; gobruikt
kehout
am handen to doen schrikken, ni. am ze
honnemieger de; -s (Dfo, El, Ma, 01-Ni) van zich af to haudon, oak am vagols af to
1. vuiiboam (Dfo, El, Ma) 2. schoidwoard schrikkon e.d.; niet andorszins ais wapen
van de one jongon togon do andoro (01-Ni) gebruikt Et bondopestol wodde ok bruukt
honnemiegershoolt (fp) Oak honnemie- on, et oolde jaor wit uut to Juden; d'r
gershout (f) et ['h ...J
1. bep. plant: kwamflink vuuruut(Bu) 2. speolgoedpisbittorzaot
tooitjo mot klapportjos (Ow)
honnemiegershout z. honnemiegershoolt honnepoep (spar.) - hondepoop
honnemiegerspolle (Dhau, Nbk) do; -n; honnepolle (Ste) de; -n; -gien ['hanapola]
-glen [...polo] 1. vuilboam
1. (vooial my.) smalle of rondo woogbroo
honnemiere (Diz, Obk, 01-Ni, Pe-Dbl) do honnepon (Nbk) de; -non; -negion
[ ... mi:oro] 1. vagoimuur
['h...pon] 1. (troetelwaard) hove hand
honnenaeme ['h...] - hondenaam: naam die honnepop (Nbk) do; -pen; -pien ['h... pop]
naar gewoonto aan eon hand wordt go- 1. (traotolwoord) ilevo hand
goven
honnepote - hondopoat
honneneuze do; ...nouzon; neusien 1. han- honneras - hondoras
doneus
honneriem (verspr.) do; -en; -pien, -egion
-404-

honnesjokkien - Hooghaarlcmmerdijks
['h...] 1. riem waaraan men een hand
uitlaat, vastzet
honnesjokkien (Ld) et; ...sjokkies ['hona
sjokin] 1. sukkeidraqe op een honnesjokkien de weg uutgaon (Ld)
honneslaeger z. hondesiager
honneslee (spot.) - hondeslee
honnesnute - snuit van een bond
honnestamboek (spar.) - hondenstamboek
honnestat ['h...] - staart van een bond 't
Koeperen van peerde-, bonne- en Jammestatten mos verbeuden wodden (Nt)
honnestront - handepoep
honnetane - hondetand: land van een hand
honnetentoonstelling (verspr.) - hondententoonstelling
honnetonge de; -n; ...tongien ['h..] 1. tong
van een hand 2. smalle weegbree Dc
bonnetonge is nict katteid net as de peerdebloeme, bij is meer iangwerpig (Sz), In
't ICaeienbarger buj zat vroeger b/au wgros
on bonnetonge; de koenen vratten et niet,
mar de peerden we] (Obk)
honnetrimmer (spar.) - hondentrimmer
honnetroep (Nw) de ['h...] 1. gezegd
wanneer het bij iemand in en am het huis
bijzander slardig is en er handen en katten
lopen
honnetrouw (spar.) - handetrauw
honneurs (I), in de honneurs waornemen
honnevel ['honofel] - handevel: vel van
een hand
honnevleis ['h...] - vlees van een hand
honnevlo - handevia
honnevoer - handevaer
honneweer (Dhau, Diz, Ld, Ma, Nbk, Spa,
Wol) - hondeweer
honneziekte de 1. handeziekte
honningepolle z. honnebeicpoilc
honorarium (verspr.) - honorarium
hoofd z. beufli
hooldader z. beufdaoder
hoofdaltaar (Ste) - haofdaltaar
hoofdarbeider (Bu) de; -s 1. belangrijkste
arbeider in een fabriek
hoofdartikel z. beufdartikei
hoofdbalke z. beufdba]ke
heufddoek z. beufddoek
hoofddorp z. beufddorp
hoofdeinde z. beufdaende
hoofdkeze z. heufdkeze
hoofdkussen z. heufdkussen
hoofdman z. beufdman

hoofdofdeling z. heuldoldiefing
hoofdplaas z. beufdplaetse
hoofdplaetse z. heufdpiaetse
hoofdplak z. beufdplaic
hoofdstad z. beufdstad
hoofdstal de ['ha:ftstal] 1. deel in de kerk
waar de bestuursleden zitten (Ow)
hoofdstel z. beufdstei
hoofdstok z. heufdstok
hoofdstraote z. beufdstraote
hoofdvaort z. heufdvaort
hoofdverdaehte z. heufdverdochte
hoofdvleis z. beufdvleis
hoofdwas z. bcufdwas
hoofdwottcl (Spa) - hoofdwortei
hoofdzaak z. beufdzaeke
hoofdzaeke z. beufdzaOke
hoogaehtinge (I) de ['ha:xaxtu](g)o] 1.
voornamelijk in nit boogacbtinge, ni. aan
het slot van een brief
hoogbejaord (1) - hoagbejaard
hoogbienig (Ste) [aks. wisselt] - hoogbenig Die koc is boogbienig, die staot
hoge op 'epoten (Ste)
hoogdraevend (verspr.) - hoogdravend Ft
was a/lena ole flake hoogdraevend en
wereldvremd (v)
Hoogduuts (spar.) - Hoagduits
hoogfeest (1) - haogfeest
hooggeld (Bdie, Np) Oak verhooggeld
(Op, Ow), Iiogersgeld (Nt, Spa) et ['ho:
xcii!... ..ha:gs...] 1. het versehil tussen het
bedrag waarmee men als eerste heeft geboden op een verkoping en de prijs
waarvoor uiteindelijk is verkocht of de
premie voor het bieden in de vorm van een
bep. percentage ervan: hooggeld De
maniuden beurden 2% hooggeld op 'e
verkoping(Np), Destriekgeldscbriever was
gauw weer vri) want iene zette d'r [200,verhooggeld op (Op)
Hooggeleerd (1), in Hooggeleerde Heer,
Hooggeleerde Vrouw N
hooggeleerde (1) - hoaggeleerde
Hooghaarlemmerdeuts z. Hooghaarlemmerdijks
Hooghaarlemmerdieks z. Hoogbaarlemmerdijks
Hooghaarlemmerdiets z. Hooghaarlemmerthjks
I1ooghaarlemmerdijks (verspr.) Oak
Ilooghuariemmerdieks (verspr.), Hooghuarlemmerduits (Dhau, Ld, Nt, Pe-DbI),
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Rooghaarlemmerduits - hoogte
Hoogliaarlemmerduuts (Bu, Dho, El, Ma,
Mun), Hooghaurlemmerdiess (Dfo), Hoog-

hoogmoedig (Nbk, Spa) - hoogmoedig
hoogmoedswaanzin (Nw) - hoogmoedshaarlensmerdeuts(Nt) ,Hooghaarlemmen waanzin
(Bu) et [h...qç'd.../...diks/...'chrjts/...'dyts hoogneudig (Nbk) Ook hoognodig (Np,
/ ... 'dits/...'cLcts/ho:xha:orlcip1s] I. gemaakt Spa) [aks. wisselt] - hoognodig
klinkond Nederlands, veelal: het Noder- hoognodig z. boogneudig
lands in tegenstelling met de 'gowone' hoogoven(d) (1) - hoogoven
wijze van spreken, nI. in het Stellingwerf's hoogseizoen (I) - hoogsoizoen
Th3 kan met nicer gewoon doen, on bi5 hoogspanning (verspr.) - hoogspanning
praot vanzels Hoogbaarlemmcrdijks (Nbk) (gezegd wanneer men het erg dmk heeft:)
Hooghaarlemmerduits z. Hoogbaarlcm- 1k stao onder boogspanning (Nw)
merdfjks
hoogspanningskahel - hoogspanningsHooghaarlemmerduuts z. Hoogbaarlcm- kabel
mcrdijks
hoogspanningsleiding - hoogspanningsRooghaarlemmers z. Hoogbaarlemmer- leiding
djjks
hoogspanningsmast - hoogspanningsmast
hooghaorig (Nbk) bn. ['h..] 1. met hogo hoogspringen onbop. w. ['h...] 1. hooghaarinplant,• d.i. met do haarinplant nogal springen (bep. sport)
vor naar achteren, zodat men op het hoogstaand (b) - hoogstand (bep. gymvoorste deel van hot hoofd kaal is
oefening) D'r wodde eon hoogstaand verhooghattig (Nbk, Np, Nw) [ho:x'hatx] - toond, waor meester N jeloers op wezon
hooghartig Hooghattige mecnsken bin zol (b)
vacke met aon (Nbk), Et bin van die hoogstaantien (Bdie) ['ho:xstâ:ntin] booghattige draeken hooghartige ellen- hoogstandjo Hiy maekt eon boogstaantien
delingen (Nw), Et is van dat hooghattige (Bdie)
yolk (Nw)
hoogstaelig (Obk) bn.; -er, -at [ho:x'stc:
hooghied (Db, Nbk, Obk) de; ...heden lox] 1. met lange bloemstongel Eon
Voor -held z. -hied ['ho:xhit] 1. eon def- koekoeksbloeme is rose van k/ear en is
tig, voornaam iomand (Nbk, Obk) (ook hoogstaelig (Obk)
enigszins schertsend:) Et was eon bide hoogstaond (Obk) [ho:xst3:ant; aks. wisbooghied (Nbk) 2. in Keuninklike Hoog- solt] - hoogstaand
bied 3. stand van zeer voorname, welge- hoogstens ['ho:xstis] - hoogstons
stelde mensen (Db) Vroeger bin ik bode hoogstpersoonlik(spor.) - hoogstpersoonwest bij do hoogbeid in Beetsterzwaog lijk
(Db)
hoogstwarschienlik (spot.) - hoogstwaarhoogkieker (Wol) de; -s; -tien ['h...] 1. schijnlijk
hooghartig iemand
hoogte (WS, El, Obk, Nbk, elders spot.)
hoogkonjunktuur (verspr.) - hoogkon- Ook heugte (Bdie, Bu, Op, Pe-Dbl,
junktuur: nt. inzake do ekonomie We /even Sun-Ot, Nbk, El en nest.), hugte (Db) do;
in eon tied van hoogkonjunktuur (Nbk)
-n, -5; hogion (bet. 2) ['ho:xto/'hA:x...
hoogicrer do; -s 1. hoogleraar biezunder /'hAx...] 1. de mate van hoog zijn, ook: do
hoog/erer (1), butengewoon hooglerer (1)
gewenste hoogte Wat zol do hoogte van
hooglcrer-dirckteur (1) - hoogleraar- di- die schutting wczen? (Nbk), do mare op
rekteur
('e) hoogte brengen er vorder aan bouwon,
Hooglied (1) - hooglied
tot do gewensto hoogte (Nbk), Pas op, et is
hooglopende (Db, Np, Spa) - hooglopend eon bide hoogte hour, aj' naor beneden
Ze badden hooglopende roezie (Np)
va/en! (Nbk), tie hoogte van eon drieboek,
hoogmisse (Ste) ['ho:xmtso] - hoogmis do hoogte van et waeter, van een hoogte
Vroeger baj' do vroegmisse, do hoogmisse van tien meter va/en (Nbk) 2. do
en de deurdeweekse misse (Ste)
desbetroffendo plaats, situatio, in op dieder
hoogmoed (verspr.) ['ho:xmut] - hoog- hoogte tor hoogte van do bedoolde plok,
mood: oigenwaan * Hoogmoed komt nao op die plek (Op), ...heugte id. (Db): qv
do val (Nw)
dieder beugte moot dat onge/ok gebeurd
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hoogtcgraod - hooimaond
wezon ter hoogte van die pick, daar ongeveer (Db), We zotton eon stek op dieder

boogte daar, op die pick, afstand (Op),
Now bebben we do hoogte nou is het mooi
genoeg geweest, tot zo en niet verder: Now
hebben we do bcugtc zokor ok baost
(Dhau), ook Now is 't ok we! con koer op
'e boogte, met? id. (Nbk) 3. hoogterichting
MY is aorig in do hoogte schouton hij is
con stuk langer geworden (Wol), ook ...do
hoogto in scheuten (Nbk), Thy gong in do
hcugto (Ow), zo ook Thy schiot aorig do
boogtc in (Dho, 01-NI), As bij mij dan in
't vozier kreeg, stat M aided even do
schoffel in do hoogto (j), 'k Doe de kraogo
van mien jasse in do hoogto (v), Och je,
schiet in do hoogte loop naar de pomp
(iett: schijt omhoog) (Nbk, Np), HI5 kikt

aorig uut do boogto is eigenwijs, kijkt
kenneiijk op anderen neer (Nw), aut do
hoogte doen trots, hooghartig (Nbk) 4.
hoger dccl van een opperviak, hoger hggend stuk in hot land Die wonen daor op
de boogte op dat hoog gelegen stuk (Dho),
Zo bin ik good thuus op disse hoogton, et
was oons schoolepad (Ow), D'r zitton
boogton on loogton in et laand (Ow), zo
ook boogten on doien id. (Ma, Nw), Aj'
hoogten on Ioogton bebbon, hej'moerlaand
(Nw), Die bougto [in hot land, stuk hoger
gelegen land] is zoomors dood[dor, droog]
mar winters kim do pony's d'r mooi lopen
(Db), 'k Zal Jo oven op 'o boogte brengen
(Obk, Nw), op 'e hoogte holen (Nbk, Np,
Nw) 5. in d'rgion hoogte van kriogon or

goon informatie over krijgen zodat men
zich goon voorsteiling kan maker, or goon
zicht op (geboden) krijgen: Van die
moenskon kuJ' gion boogte kriegen, 20
doon mar war 20 wY/en (Obk), Hoe die
moonson an do kost kommen, daor kuJ'
gion beugte van kriogen (Op), . .. daor krieJ'
nooitgion boogte van (Np) 6. het geinformeerd zijn Mien buurrnan die wil Jo d'r
wel mit op 'o hoogto brongon wil Jo or de

gewenste informatie wel over versehaffen
(Dfo), op 'e hoogto bliovon: We blieven op
'e hoogto wat rond- om- too gebourt (b), op
'e boogte ste//en (Nbk), op 'o hoogto wezon
(Nbk), argons mit op 'e hoogte wozen 7.
grootte, omvang do hoogto van eon bedrag,
Do hoogte van Zion ciefers vul him of

(Nbk) S. in tot op zokore boogte (spor.) 9.

hoogte van geluid
hoogtcgraod (I) - hoogtegraad
hoogtckaortc (spor.) - hoogtokaart
hoogtclijn (spor.) - hoogtehijn (bij meetkunde)
hoogtcpunt Ook heuglepunt (vo) - hoogtepunt: toppunt, climax
hoogteroer (I) - hoogteroer
hoogteverschil (spor.) - hoogteverschil
hoogtevrces (verspr.) Ook heugtevrees
(Db) - hoogtevrees
hoogtezon (verspr.) - hoogtozon
hooguut - hooguit 't Was toch mar om
booguut eon halfjaor to docn (v)
hoogveen z. boogvene
hoogveengebied (spor.) - hoogveongebied
hoogvene (verspr. OS, Bdie, Dho, Di; Np,
Nt) Ook Itogeveen (Obk, Pe-Dbl), hoogveen (Dhau, 01-NI, Op, Ow, Spa, Sz,
Wol), hogevene (Bu) - hoogveen (bep.
soort veon)
hoogverraod (Nbk, Op) - hoogverraad
hoogvlakte (Nbk, Op) - hoogvlakte
hoogvlieger Ook heugvlieger (Dfo) do; -tien ['h...] 1. iemand die zich moor wii
voordoen dan hij is, iemand met veei
verbeelding (Nbk, Sz) 2. iemand die voei
kan, erg intelligent is, goed kan heron
(verspr.) Thy is eon ocbto boogvlioger

(01-NI), Da '5 ok gion boogv/ioger geen
snugger iemand, niet iemand die tot veel in
staat is (Bu, Nbk, Op, Spa, Wol)
hoogwarker (spor.) - hoogwerker
hoogzit (El, Np) do; -ten ['ho:xstt] 1. uitkijkpost om reoën of ander wild to bespieden, met name voor jagers (El)
hooi z. hal
hooiberg z. hujbarg
hooibessem z. delebossom
hooibroei z. huJbruui
hooibrui z. bujbruui
hooihultc z. hujbu/te
hooien z. hujjon
hooiershoed z. hujjershoed
hooiersweer z. hujjersweer
hooihake z. bujhaoke
hooiharke z. huJharke
hooiing z. bujJio
hooila(a)nd z. buJlaand
hooilader z. huJ/aeder
hoojledder z. bujlodder
hooimande z. huJmaande
hooimaond z. hujmaond
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hooiopper - hoolt
hooiopper z. bujopper
hooipakkicn z. bujjoakkicn
hoolpeerd (Spa) et; ...en ['h..] 1. zwaar
paard van eon boer van de Groninger of
Friese k!ei of evt. nit de Noordoostpolder
en dat men in de hooiperiode in gebruik
had Zo'n boo4ocerd is ccii rare hobbeizak,

hoolderdeboolder (Nbk, Np) Ook holder (Nbk, Nw) bw. ['ho:ldrdo
boidr/'hoL.bo!..., ook wel met ...; aks.
wisselt] - holderdebo!der, hals over kop,
ook vaak met de gedachte aan !awaai en/of
ongekontro!eerde bewegingen It mos
bofderdebofder vot (Nbk), Dat gong sorig
boofderdeboolder hals over kop, zeer
p!otse!ing (Ma, Nbk), 'kMos bofderdebofdebolder

boor (Spa)
booiraam z. bujraem
hooiroc z. bujrocde
dci- nog even naor de bakker, want we
hooischere z. bujschere
kregen onverwaacbs broodeters (Obk), Die
hoolsehure z. bujscbw-c
jonge kwam bofderdebofder bij oons
Iiooischuvcr z. hujscboevc
binjien stormen (Op), Gister zof ik gauw
hoolsicep (Spa) de; ..slepen ['h...} 1. platte even naor ho von, en ik kwam hofderwagen op drie wielen waarop men bij do debofder van do trappe of(Sz) * (van onhooioogst één of twee hooioppers hot weer, soms als raadse!) Hofderdobofdor
slepen door het paard
ging over do zoofder/En d'r is glen iene
hooisplitter z. hujspfittcr
man/Die bofderdebofderJceren tan (Nt), zo
hooivak z. hujvak
ook Hofderdcbofdci- ging over do zoolder
hooivorke z. bujvorkc
/Rao, rao watis dat?(Bdie), ook Hoofderhooizoolder z. bujzoofder
deboofdcr vfeug over do zoofder /Zcu von
hooizoolderleddertien (54 et; ..Jedderties heron konnen hoofderdeboofdci- nog niet
['h...] 1. laddertje op of naar do hooizolder keren (Nw)
hool (Np) et; holen; -tien [ho:l] 1. ho!, hooldershaand (Nbk, 01-N!) [.'h.. ., in in
bijv. in het hooi om appels in to bergen hoofdersbaand wezen door over reehten of
con hoof in ? buj (Np)
eigendom to beschikken, aan her !angste
hool-an Ook houw-an (Wil) [ho:'lanJ.], eind (zuhlen) trekken 1k bin in hoofin eon busien van hoof-an eon huis(je) dershaand!
waar iedereen binnenvalt voor eon geze!hig hooldgreep (verspr.) do 1. houdgreep in do
praatje Mien grootmoeder badde vrocger
eon husien van houw-an (Sz)

hoofdgreep bebben, - ..bofen

vuuf are is et hoofderd, dan fikt et wark
stiffe (Obk), P. baddegister vroog hoofderd
bij do hoer (Db), Die arbeiders hebben
even boofderd (Bu), We huien boofderd

nog hoolt kappen your do stookpot, want
aandcrs won do ceipefs vow- do varkens
niet geer (Dhau), hoolt anbrengen nI. als
brandstof bij hot vuur (Np), Gcfders hoolt

(Db)

van do schors ontdaan jong eikenhout, in

hoolding z. holing
hoold (Obk) et [ho:lt] 1. houvast (lett.), de hooldvaaste z. hoof vaastc
mogelijkheid om good te kiemmen, vast to hoolster (Bdie, Bu, Dfo) Ook holster
houden Af' eon oofdc drevef hebben, dan (verspr.), olster (Obk) et; -s; -tien
tomE d'r mittertied een kodde op [eon mm
['ho:!st1/'hoL.. (El, Ow), ..o.. (verspr.)/... }
of meer glad, rond uiteind], en dan is It 1. foedraal voor revolver, messen e.d.
boofd d'r uut (Obk)
(verspr.) Do pefisie bet eon holster omme
hoolder de; -s ['ho:!dr] L iemand die bezit (Dhau), Do huussfaachter had vroeger ok
(spor.) 2. iets waarmee men iets vasthoudt, can ofster waor bi do messen in had
vastklemt Kniopen jow mar es do hoof- (Obk) 2. hetz. als breischie, z. ahdaar
derties vow- do keersies an do kastboom (Bdie, Bu) of do riem die men bij hot go(O!-N1)
bruik daarvan om had (Dfo) OoJde
hoolderd (OS, Bu, Np, Op) Ook holderd vrou won bruukten vroeger eon ho olstci-(b) do ['ho:ldçt/'ho!...] 1. rusttijd, tijd om to your 't breien (Bdie), D'r weren vrooger
stoppen, gezegd of geroepen ten token dat wel zulveren boofsters (Bu)
het werk is afge!open, vooral nog bekend hoolt Ook hoist (WI!) et; -en; -len
van de werkverschaffing Et is hoofderd! [ho:lt/hoMt] 1. (stofnaam) hout con stok(Nbk), Even hoofderd! (Dhau), A ovens om kien boof4 hoolt batten (Nbk), Yc Moet
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hooltachtig - hoolterig
bosjes verkocht (Db, Dfo, Dhau, Obk, Op,
Pe-Dbl), Hooltleeft!geeft als betimmering
e.d. een levendige indruk (Mun), uutgoed
hoolt sneden wezen (Op, Wol), oak nut et
goeie hoolt sneden wezen (Nbk, Np), Dat
snidt glen hoolt (Nbk, Np), D'r wodt ok
van dik booltp/aanken zaegd wat wordt er
wear gazwetst, gepacht (Nbk) 2. (verz.)
groeiende bomen, omboog gaande takken,
kreupelhout Daor zit nog mooi hoolt in de
bos boomstammen geschikt am hot verIangde hout nit to halen (01-NI), We bin in
't hoolt an 't warkbosarbeid inzako kappen
e.d. (Ma), bluuiend hoolt forsythia (Op.
Nbk), Al et wifde hout moest nog uut de
stnikcn snujd wodden (Sz) 3. stuk hout,

bijv. brandhout, oak in uiteenlopende
andere fUnkties Hoolties die veur et stoken
in de Idomka chef wat te dikke waeren,
gongen we vroeger in de lengtc dearmidden k/cu yen (Op), boo/tics zaegcn, Nao
et uutbrancn van de körfkommen d'r dun-

ne hoolten in spijlen (bs), (als oriderdelen
van do boarenwagen) Dc bond was et kotte
hooltien, at lange hoolt de laankwaegen

-tien 1. houtbeite!
hooltbeits (spar.) - houtbeits
hooltbeitsen (spor.) - houtboitsen
hooltbetimmering (Wol) do; -en, -s ['h...]
1. lambrizering
hooltbewarker (spar.) - houtbewerker
hooltbewarking (Dhau, Nbk) - houtboworking, oak in school voor kinderon als
vann van handenarbeid
hooltblok Oak houtbiok (WH), hooltsblok
(Nbk), prikkeblok (Np) at; ...blokkies 1.
hautblok, met name am or brandhout op te
hakken 6r, It hooftsbfok in It hokke wo'n
deprikken mit Ft snumes kapt (Nbk), hoolt
hakken op etprikkebfok (Np)
hooltboard (spar.) - houtboard
hooltbok (verspr. OS, ZW, Op, Wol) Oak
houtbok (WH) de; -ken; -kien ['ha:ldbak]
1. hautbak, nI. am hout op te zagen,
zaagbak 2. bep. takel vaor zware vaarwerpen (Pe-Dbl), in hot bijzander am hout
op eon wagon to takolen (driopaat) (El)
hooltboot (spar.) - hautbaat
hooltbouw (spar.) - hautbauw: hot
bouwen met hout als bauwmateriaal
hooltbult z. hooftint/ta
hooltbulte (verspr.) Oak hooltbult (Dhau)
do; -n; ...bultien ['h...] 1. stapel hout, met
name stapel of bijeengegaaid brandhout

(Ste), on een boo/tien bieten (moeten)
(verspr.): BjY K. bebben zepattietoeren op
een hooftien bieten moeten (b) 4. (york!.)
houten schaats (eigenlijk: hot houten deal
waarap do voet staat en waar het ijzer aan Die hooltbult begint af aorig op to raeken;
do ondorkant in zit (Nbk) on hoofties 6-giethiel wat dour mit de winter! (Dhau)
rieden (Nbk) 5. klaphoutje: stukje hout om hooltdoeve Oak houlduve (WH) do; -n;
moe to klepperen (Dfo, Ld, Nbk, Pe-Dbl) ...daefien 1. hautduif
Vroeger gingen we kfepperen mit eon paer hooltekster (Nbk, Np, b) do; -s; -tien
booltiestussendevingers(Pe- Dbl) 6. in et ['h...] 1. vlaamse gaai
op eigen hooftien docn (Nbk, Np) * A/fe hoolten Oak houten (WH) [ ... tn] - houten
ho oft is glen timmerhoolt (verspr.), Vroegcr badden we een hoolten sfief grate
timmennasnshooft (Np), Van dik hoolt houten apscheplepel, oak houten pallepel
zaegt men plaanken (verspr.), Doe de (Ste), een hoolten cmmer(Op), een hoolten
karken waeren van hoolt/Wacren de ha em cr (Nbk), Ze hebben c/a boo/ten ham
meensken van goofdiNow de karken bin- op 'a taofef hot is daar eon en al apschepnon van goofc//Binn en de meenksen van perij (Dha), een hoolten Tennis eon stijvo
hoolt (Mun), Donder in 't kaefe hoolt vent, eon niet bep levendige vent (Np,
/Maekt 't vearjaor schraof en koofd (Db), Op), een hoolten Kfaos Id. (Bdie, Bu, Dha,
zo ook Rommel in dood hook, negen Diz, Nbk, Np, Obk, Op), een boo/ten peerd
weken koofd("Tp), .zcs weken koofd(Np) id (Ow), Hij bet gien hoolten neuze hij
heeft eon holder inzicht, is pienter (Bu)
hooltachtig (spor.) - houtachtig
hooltbaos (Dfo, Obk) do; ...baozen; -ion hoolterig Oak houterig (WH) bn., bw.;
['h...] 1. houtbaas Bij de booftbaos kof' -er, -st ['ha:ltarax, ...ltpx/'hDM ...) 1. hauGelders hoolt Icriegen ni. van do schors tong Th ]opt d'r a/tied zo hoolterig henna
antdaan jong eikohout, in bosjes verkacht (Nbk), Thy st/at d'r wat boolterig bi (Ma),
Dc man had wat een hoofterige fcguur
(Obk)
hooltbeitel Oak houtbeitel (WH) do; -s; (Pe-Dbl) 2. hautachtig, hautig (Db, Np,
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hooltcxploitaosie - hooltschurc
Nt, 01-NI, Sz) Oonze korappen [koolrapen] weren slim boolter;j (Np, Nt, Db),
Die kool die smaekte arg hoolterig
(01-NI), Oonze bieten wacren verleden
jaor allemaole bouterig, dan kuj' d'i- met
deur kommen mit It mes (Sz)
hooltexploitaosie (spor.) - houtexploitatie
hooltfebriek (Ow, Pe-DbI) de; -en; -ien
['h...} 1. fabriek voor houtbewerking
hooltgeld (verspr. OS, Bdie, Op, Sz, Wol)
Oak houlgeld (WH) et ['ho:ltxclt] 1. geld
dat iemand, met name de houtbaas, kreeg
voor de verkoop van gekapt hout
hooltgewas Oak houtgewas (WH) houtgewas
hooltgravcerkeunst (I) - houtgraveerkunst
huoltgravure (I) - houtgravure
hoolthaandel (spor.) - houthandel
hoolthakken (Db, Np) - houthakken We
gongen vroegernaor de bos te boolthakken
(Db) * Hoolthakken kuj'je twie keer bi5
waarmen (Nw), veelal gevolgd door Zen
keer M5 't haicken en len keer M5 ? stoken
(Nw)
hoolthakker Oak hougthakker (WH) houthakker (die bomen hakt)
boolthaoke Oak houthake (WH) de; -n
['h ... J 1. haak gebruikt am boom te verrollen
hoolthokke (Obk) et; -II; ...hokkien ['h...]
1. hok waarin men brandhout bewaart
hooltien z. onder hoolt
hooltiesfebriek (Ow) de; -en [h...] 1.
sociale werkplaats met vooral houtbewerking
hooltiesraepen (Bdie, El, Mun, Np, Nt,
Obk) Oak taThool:iesraepen (Diz, Up, Sz)
onbep. w. ['h...rc:pip] I. hetzelfde als
par/chinken, z. aldaar (Mun, Obk) 2. bep.
spel op schoolfeesten e.d waarbij houtjes
één voor één moesten warden geraapt en in
een korfje geworpen; wie het eerst klaar
was, was winnaar
hooltig (Mun) ['ho:ltox] - houtig, houtachtig, in zo hoolti in 't gezichte met
uitstekende jukbeenderen (Mun)
hooltindustrie - houtindustrie
hooltkachel (spor.) - houtkachel
hooltketten (Bdie, Db, El, Np, 01-NI) Oak
hooliketting (Dfo, Dhau, Dho, Up,
Pe-Dbl, Wol), houtkeuing (WH), houtkelten (WH) de, et; -5; -tien ['h.] 1.
ketting met behuip waarvan men bomen

e.d. wegsleept
hooltketting z. booltketten
hooltklcuven (Dfo, Dho, Ma, Np, Ste)
Ookhoutkleuven (Sz), hooitkluven (Bdie,
Obk, Pe-Dbl) onbep. w. ['h ...l 1. hout
kloven tot brandhout, brandhout kioven
Die is an 't hooltkleuven (Ma, Np, Dho)
hooltkluven z. hooltkleuven
hooltkrulle (Nbk, Ow) - houtkrul
hooltlaoge (spor.) - houtlaag: laag houtcellen
hooltias (spor.) - houtlas
hooltlicm - houtlijm
hooltlocht - houtlucht
hoottloegen (Ma, Wol) onbep. w.
['ho:1t1u:g] 1. in rijen, lagen stapelen van
hout Wi mossen vroeger vaeke booltJoegen (Wall
hoottloods (spor.) - houtloods
hoo!tmennen (Nbk) zw. ww.; onoverg.;
mende hoolt, het hoo!tmend f'h...] 1.
m.b.v. een paard gehakte of gezaagde
bomen uit een bos slepen
hoottmenner (verspr.) Oak houtmenner
(WH) de; -s ['ho:ltmci7ç] 1. iemand die
m.b.v. een paard gehakte of gezaagde
bomen uit een bos sleept
hoottmolm (spor.) [ho:ltmolrp, ...1m) houtmolm
hooltmozaiek (I) - houtmozalek
hooltofval (verspr.) - houtafval
hoottopsiag (spor.) - houtopslag
hooltopslagplak (spor.) - houtopslagplaats
hooltpad (n: Ot) et; ...paeden ['ho:ltpat] 1.
pad waarlangs hout wordt afgevoerd De
talhoolties wodden over de hooltpaeden
naor de schijopen brocht, die dan in de
Lende kwammen (..), daor ston een
beJedigde teller bi) die opscbreefhoe yule
/ial[duzend d'r in et sch4, kwammen (n:
Ut)
hooltpepicr (spor.) - houtpapier
hooltperdukt (Nbk) - houtprodukt
hooltperduktie (I) - houtproduktie
hooltpries - houtprijs
hooltraspe (Nbk) - houtrasp: am bout mee
te raspen
hooltsblok z. hooltblok
hooltschip (Obk) - houtschip
hooltschipper (Obk) de; -s; -lien [h...] 1.
schipper op een houtschip
hooltschrocvc - houtschroef
hooltschure (verspr.) - houtschuur
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hooltsingel - hoolvaaste
ping (Nbk, Obk), hooltverkopinge (va),
hooltsingei (spor.) - houtsingel
hooltskcletbouw (spar.) - hautskaletbouw houlverkoping (WH) de; -5; ...verkapinhooltskool Oak houtskool (WH) - houts- klan ['h...] 1. hautverkaping
hooltverkoping(e) z. booltverkope
kool
hooltskoolschets (spar.) - houtskaalsehets hooltverwarking (spar.) - hautverwerking
hooltskooltekening (spar.) - houtskool- hooltvester Oak houtvester (WH) - hautvastar
tekening
hooltvesteri'je (verspr.) [z. -Pie] - hauthooltskoolvuur (spar.) - houtskoolvuur
hooltslag (Ste) de ['ha:ltslax] 1. opschie- vestarij
tend jong hout (vooral: dat na hat kappen hooltveurraod (spar.) de 1. houtvaarraad
hooltvezel (Nbk) Oak houtvezel (Spa) van een houtwal ontstaat)
hautvazel
hooltsnede (verspr.) - hautsnede
hooltsneeprente (spar.) de; -n; ...prentien hooltvezelplaete (spar.) - hautvezelplaat
['h...] 1. houtsnaaprent
hooltvicle (1) - hautvijl
hooltsnieden - hautsnijden, oak fig. Dat hooltvri'j (spar.) bn. [aks. wisselt] 1.
houtvrij
snidt ok glen hook (13u)
hooltsniedewark (5th) Oak Izoolisniewark hooltvuur (Diz, Obk) - hautvuur 't
(Nbk, Np), hooltsniewaark (Pe-DbI) at Ho altvuur knappert gczefl% (Diz)
hooltwaark z. booltwark
['h...snido... / ...sniw... ] I. hautsnijwerk
hooltwaegcn Oak houtwagen (WH) hooltsniewaark z. booltsniedewark
hautwagen
hooltsnicwark z. hooftsniedewark
hooltsnippe Oak houssnippe (WH) de; -n; hooltwark (aig., niat ZW) Oak houtwerk
...snippien ['h...] 1. bap. vagal, ni. houtsnip (WH), hooltwaark (ZW, Dho) at I. hat in
Ze bebben een peer hooltsnijopen scheuten haut uitgevaarde deal van een gabauw of
(Nbk) 2. hetzalfde als baickebrogge, z. vaarwarp
aldaar (verspr. WS, Db, Ma, Nbk, Np, Ow) hooltwol (spar.) - hautwal
Len booltsniope is we) es Jekker bij de hooltwolvezel (spar.) - hautwalvazel
hooltworm - hautwarm: larva van de
koffie (Pa- DbI)
hooltsoorte (bs) de; -n ['h...] 1. hautsaart hautkavar
hooltwottcl (El, Np, Nt, 01-NI, Obk,
hooltsplinter - hautsplintar
hooltsprokkcicn (spar.) onbap. w. lb...] - Pc-Dbl, Ste, Sz, b: In, fp) de 1. zavanblad
(Obk) 2. duizandknaap Hooltwottel staot
hautsprokkalan
hooltstaepel (spar.) - houtstapel: stapel vaeke op 'e kaanten van schraole bouw
(El) 3. wilgoraasja of bastardwadarik (ft')
haut
hooltstek Oak houtsiek (WH) at; -ken; 4. vaanwartal (fp)
-klan [ha:ltstck] 1. hautan hek 2. hauttuin, houltzacgeri'je (spar.) - hautzagerij
apslagplaats vaar haut (Wal), aak in een hooltzacgmesicne (1) - hautzaagmachine
timmerwinkel:) bep. afdeling ondarvar- hooltzaegmeule (Op) ['h...] - hautzaagdeeld in vakken waarin de verschillenda ma Ian
hooltzooldcr (I) - hautzalder
saarten haut zijn apgeslagen (Obk)
hoolttellen (n: Ot) anbep. w. ['ha:Iteh] 1. hoolvaaste Oak hoolvast (Spa), houvast
hat tellen van gehakte stukjas brandhaut, (Spa), hooidvaaste (Np, b) at [ha:I'f.../...
bastamd vaar de varkaap
/hoM .../ha:lt...] 1. hauvast, latt. an fig. Die
hoolttieke de; -n; ...tiekien ['ha:Itiko] 1. aol is zo glad, ie hebben d'r gien
teek (die zich vasthecht in de huid van hoolvaaste an (Diz), D'r zit weini hoolmans of dier, en die men met name ap- vaaste an ronde schaolen (Pe-Dbl), Ben
loapt in hat bas) Dc hand het cen hoolt- koe zonder horens zit glen hoolvaaste an
tieke in de nekke (Dfa), Oonze katten (Ow), Aj' de zoolder hemmefen moeten,
zitten vaekc onder de hoolttieken as ze in hej' hiciemaol gien hoolvaaste (Db),
de bos west binnen (Op)
(gezegd wanneer men iets niet goad vast
hoolttransport (spar.) - hauttranspart
kan hauden:) 'k Kan glen hoolvaaste
hooltverbiening (spar.) - hautvarbinding
fcriegen (Nbk), Die vrouw daor hej' wef
hooltverkope (p, n: Ot) Oak /aooltverko- hoolvaaste an ze is nagal dik (01-NI), D'r
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hoolvast - hoop

zat hid wat hoofvaasto an die maid (Ld),
D'r zit niet vu/c hoolvaasto an gezegd van
iemand die dik en vet is, on die je dus niet
goed vast kunt pakken (Nbk), An die
kammoraod hoj' niks gien hoo/vaaste an,
die fat je zomar in do stock (Obk), Daor
bej'gien hoof vaaste an op die persoon kun
je niet bouwen ( Ste) An zion praoties bej'
mar weinig boo/vaaste, ía kin, 'in niet
a/tied ge/oven (Op), Ic krlegen glen
hoofvaaste an him Jo weet niet wat je aan
hem hebt, wat hij nou precies wil, beoogt
(Ma)
hoolvast z. boo/vaaste
hoons bn., bw.; -er [h6:5s] 1. bonds,
lomp, onvriendelijk eon boons vrommes

(Nbk), een boonse kerel, eon hoonso behaande/ing (Dho), eon boons ant woord
(Dho, Np), Die hebben za aorig boons
ofscbeept (Nbk)
hoonsbertaol (Dhau, Nbk, Np) [aks wis-

salt] - hondsbrutaal
hoonsdag de; ...daegen, ...dagen (WH)
['hö:zdax] 1. (veelal mvj hondsdagen
Van 19 jufi tot /9 augustus bin do hoonsdaogen, dan dna von do wo/kon feger as
aandcrs, wodt d'r a/tied zegd (Nw), As et
mit pissende Gniete regent, regent at zes
waken; dan beginnen do hoonsdaegen, van
/9ju/i tot 19 augustus, en dan kommen d'r
negon kattedaegon (Ste), As et mit
pissendo Gniete regent, dan regent at do
hiofe hoonsdaegen (Nw), Pissende Griete is
do twiedo boonsdag, dat is 20 ju/i (Bu)
hoonsdolhjed (Nbk) Ook hondsdoThied
(spor.), voor -heid z. -hied de [...'dolhit] I.
hondsdolheid
hoonsdral (Nbk, Np) Ook hondsdraf
(verspr.), boerehondadraf (Mun) ['ho: z
draf] - bep. plant: hondsdraf Hondsdraf
ho/pt tegon at jokken dour braandnette/s
(Ste)
hoonsmuui (Nbk) Ook hondsmu (Spa),
hondsmeu (Spa) [aks. wisselt] - hondsmoe
Hoonsrogge (spor.) ['h ... J - Elondsrug
hoop Ook hope (Ma, Mun, Nbk, Np, Nw,
Op. Ste) de; hopen; hopien [ho:p/ho:po] 1.
ongeordende hoop Dat good /igt daor mar

op eon hope (Bu), We nieden etgrös in de
hoop (Ld), an eon hope op een hoop
(spor.) 2. grote hoeveelheid, een grote
groep, con groot aantal Wat hcj' can grow
hoop bonen in et bod (Ste), eon grote hoop

aopeneuten (Ste), eon hoop gold hebben
(Spa), We hebben vandewinter een hoop
sQl had veel (Nbk), D'r figen hopen een
heleboel (Nw), Die man her mit datjonge
yolk toe/i a/zoe'n hoop to stolen veel zorgen, problemen op to lossen (b), Hij bet
een hoop goad daon hij heeft veel goods
gedaan (
Nbk), Hij het eon hoop daon veel
gedaan, vooral: veel goede dingen (Nbk),
Dat schilde donkt mij a/ eon hoop veel
(b), Thy wet een hoop weet veel (Nbk),
Hij bet hier een hoop kommen (Nbk),
(nog) eon hoop to doen hebben (Nbk), Et
gaot toe/i van de grote hoop neem er maar
van zoals iedereen al doet, er is toch moor
dan genoeg (Nbk), op eon hopien staon,
Th5 hot hopen spoufgoed, on nog niet
genoeg (Sz), (verb.) to hope op een hoop,
bijeen komend (verspr. OS, Np): Za ]open
daor to hope (verspr., Np), zo ook Dat loot
daor ok af/emao/e to hoop (Nbk), A//es
v/aug to hope (Ma), Thy hot hie/ wat to
hope scbnipt (El), hie] wat to hope wrotton (Ow), Die kocbt a//es to hope koopt
alles bij elkaar (Ma, Np), ...kauwt a//es to
hope kauwt voortdurend (Np), Die k/iedcrt
daor ok wat to hope hij kliedert enorm
(Np), (verb.) eon hopen veel (OS, Np, Nt,
01-NI, Pe- Dbl): We kniegen d'r eon hopen
drokte mit (El), K. bar eon hopen zorgen
over die nieksdae/der (b), eon hop en
ellende (Dhau), een hopen gedoe (Obk),
eon hopen godonder (Nt, 01-NI): 't Is
k/aorkommon mit 'n hopon gedonder (Nt),
Len hopen vienon Cr niks an veel mensen
(Ow), zo ook 'tlsbiyeenhopen oka/krek
flak (bi) 3. het hopen op iets hoop on
boterschap (Bdie), hoop op 'o toekomst
(Bdie), hoop babben dat Thy was erg ziek
mar we hebben goeie hoop dat hij at Cr
dour haa/t (Sz), hoop hebben op Daor
hoof glen hoop op to hebben, dat dat
gebeurt (Nbk), Wij gaon dour, op goeio
hoop dat at eon keork/aorkomt(Obk), We
/oven on goeio hoop dawwe nog wat
zoom or kniegon (Dhau, Obk), We /even in
goeio hoop (Dhau), in de hope dat It gauw
wat roomer wodt (p), We /oven in do hope
ni. dat het goed komt e.d. (Op), 'k Heb
mien hoop d'r op vestigd, en now hoop ik
mar dat et goed komt (Wol), Dat is nog
mien ionigsto hope (Op), Ails hoop wodde
do bojem ins/ougen (Ld), tusson hope on
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hoopvol - hoornieger
vrezo wozon (Op), flat is al mien hoop en
troost (Spa), As datJe ionigste hoop en al
is, dan Iiokt 't me met best (Pe-Dbl), do
hoop opgeveiz 'k Hob de hoop al opgovon
(Dho), Biy hoop on welwozon kan ik we]
kommen (Sz), Dam- is gien hope moor op
bijv. inzake kans op genezing (Nbk), 1k
beb gion hoop moor (Nbk), Do doktcr kan
hour met yule hoop moor govon (Nbk), op
hoop van zogon, hoop op zegen id (Ld) *
Hoop doot lovon (verspr.), Zolango d'r
]even is, is d'r hope (Nbk, Ma, Np, Ste,
Wol, Op), De dove] schit altied op ieno
hope kakt altijd op één hoop, d.i.: de rijken

daolologgon (Nbk) S. hoorn met ijs (Dhau)
6. hoorn van een oude grammofoon e.d.
(spar.) 7. in do boom des overvloeds (Nt,
Sz) 8. (stofnaam) hoorn, in zo dreuge as
boom (verspr.): Et brood was zo drougo as
boom (Wol), Dat soul blift in do kaasto zo
dreugo as boom (Ma), Do tobak was...
(Ow)
hoornhehemmclder z. boombohommeler
hoornbehemmeler (Dfo, Dho, Ma, Obk,
Up, Wol, b: im) Oak Izoornbehemmelder
(flu, Db, Dhau, Dho, Diz, El, Nbk, Np, Nt,
01-NI, Ow, Ste), Iioornbekapper (Bdie,
Sz), hoornopknapper (Pe-DbI) de; -s;
-tien ['h --- bohem](d)r, ...or] 1. iemand die
de punten van de hoorns van koeien
afneemt en ze kappend en vijlend bijwerkt

krijgen toch altijd alles, alles komt altijd
bij de zelfde gelukkigen terecht (El),
...altied on eon grote hoop id. (Np)
hoopvol (spar.) - hoopvol: van hoop Do hoombehommoldor kwam aYe jaoren
vervuld eon hoopvol token (1)
(Nbk)
hoor z. bourlll
hoornbckapper z. hoombohommolor
hoorling z. holing
hoornbi'je (Obk) de; -n; ...bi'jgien ['h...]
hoorn et, de; -s; -tien [ho:rq] I. hoorn 1. hoornaar
aan de kop van diverse dieren Die koo hoornblaozen onbep. w. [h...] I. blaasbad mit 't stoton eon boorn vorspould muziek spelen, met name van een fanfa(Pe-Dbl), koonon eon nummor in 't hoorn rekorps Hoornblaozond Qosterwooldo zit
bran en (Pe- DbI), Dat boom hoW daor vun- mit oon loge pong (b), (zelfst.) my is M5
non (Nbk), (gezegd wanneer iemand een 't boomblaozen (Nbk, Obk), De mannon
domme indruk maakt, vooral tegen bin an 't hoomblaozon (Dhau)
kinderen:) Jo kriogon booms (Np), Do boornblaozer Oak Iioornspeuler ( Dho)
booms kommon Jo d'r al haost dour, zo hoornmuzikant (bet. 1), hoornmuzikaant
dom M/' (Np), zo ook AJ' Jiogon, krioj' (Dfo: bet. 1) de; - 5; -tien 1. hoornblazer
booms op 'o kop (Bdie), Do koc bi] do 2. (my.) fanfarekorps (Nbk, Ste) Do
booms vatton (Db, Np, 01-NI), ...pakkon hoomnblaozors kommon d'r ok an (Nbk) 3.
(Oho, Diz, Up), Die zot do booms ok aonk koe die steeds hard belt (Nw)
op gaat zich verzetten, Iaat zich nu gelden hoomnbloeme (Np) de; -n [h... J 1. (veelal
(Bu), zo ook Hij had or zo op 'o booms, my.) grootbloemmuur
dat ot was vorstaandig biji 'in nut do buurto hoorndreuge (Dfo, 01-NI) bn. [aks. wisto bliovon (Bdie, Pe-Dbl), do booms in do selt] 1. zeer droog Dat laand is boomwal stikken gaan dwarsliggen (Db, El, Ld, drouge ( UI-NI), hoomdroug laand (01-NI),
Ma, Obk, Sz), zo ook mit do booms in do Do turf was hoomdreugo (Dfo)
wal dwarsliggend (Nt), zo ook do booms hoornen (Np) bn.; attr. [...in, ...n5n] 1.
in do zied zotton id. (Dhau), Th7 is eon van hoorn gemaakt oon hoomon moonsdrougo boom een droogkloot, droogstoppel stok een mondstuk van hoorn (Np)
(Spa) 2. voelhoorn van een slak (spar.) 3. hoomngeschal (I) - hoorngeschal
bep. blaasinstrument: hoorn Do schijopers hoornkorps (Sz) et; -en; -ien ['h...] 1.
blaozen op 'o boom am dour do broggo to
kommon (Ld), Th3' blaost op 't boom
(Nbk), Die boido manner, spoulon mooi op
't hoorn (Nt), Wat boom blaos io?op welk

soort boom (Mun) 4. hoorn van de
telethon 'Jr Log do boom mar weer op,
want ik kriog gion gobour (Dfo), do boom
van do baoke pakkon (Ow), ... weer

fanfarekorps I hot NJ 't hoomkoips die
hele grate boom (Sz)

hoomnieger (verspr. US) Oak hornieger
(p. b: In, Im) et; -s ['h...h:g/'horn... 11. erf
van een oude boerderij, eertijds omgeven
door flinke sloten, graehten Op It boombogor stonnon meerst con pro tte iekenbomon (Ow)
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hoorumeziek - hoppeklaover
hoornmeziek (Nbk, Nt, Ste) - hoornmu-

ziek
hoornmuzikaant z. boornblaozor
hoornmuzikant z. boornbJaozer
hoornnemer (Nbk, Ow) de; -s ['h...ni:mç]

1. koe die graag iemand op de booms wil
nemen
hoornopknapper z. hoornbobommeler
hoornpoep (verspr. OS, Sz) Ook hoornpoepe (Dho) de; -en ['h... pu:p($] 1. (vaak
my.) Duitse hoornblazer die in groepsverband door de dorpen en steden trok om
met muziek iets te verdienen
hoornpoepe z. hoornpoop
hoornspeuler z. hoornblaozor
hoorntien et; ...ties ['h ...tin] 1. kleine
hoorn in diverse bet. 2. worsthoorntje (Nw,
Ow) 't Was eon botten hoorntion, do tuft
dooj' in ? aonde van do daarm en thor
kwam do wost in (Nw), Ut weron twic
soorten: boom tics your do dikke daarm
women grotor (Ow)

hoorntouw (ZW, Bu, Ma, Nbk, Nt, 01-Ni,
Ow, Spa, Sz) ['h...] - hoorntouw (bij vee)
hoornvee (Obk) [h ... J - hoornvee
hoornvlies (spor.) - hoornviies
hoornzetter (01-Ni, Ow, Ste) de; -s; -tien
['h...setç] 1. houten hulpmiddel, soort van
klem om de hoorns van koeien in de juiste
stand te krijgen, met name wanneer ze te
wijd staan Dour do boornzottor wo'n do
borens dwongon om moor naor binnen to
wasson (Ow), Aj' koonon baddon die do
booms to wiod staon baddon, koJ'zo mit do
hoomzetter weer in fosoon kriogen (01-Ni)
boost (b: in) de; -en [ho:ost] 1. stoat

hoosvoetling z. hozevooto
hop tw. [hop] 1. geroepen om een paard te

iokken of aan te zetten; ook gezegd
wanneer kinderen 'paardje rijden' e.d. en
wanneer een volwassene 'paardje rijdt' met
een klein kind op zn knie Hop, poord
(verspr.), (tegen een kind:) Hop, hop, in do
hoogto.' (Dho) 2. z. hoppe * Hop, hop
pcertion/MitJo lange steertion/Morgon dan
komt Akkorznan/Stuurt dat peortien aach-

teran rijmpje bij een niet meer geheel
bekend spelietje, waarbij de voorste dee!nemer steeds naar aehteren moest (Np)
hopachtig (spor.) - hopaehtig
hope z. hoop
hopelik (spar.) [ho:palak] - hopelijk
hopeloos (spar.) bn.; hopelozer ['ho:pa

io:os] 1. zonder dat men hoop mag hebben
op een gunstige wending Zion toestaandis
hop eloos (Nbk), eon bopolozo onderneming
(Nbk)
hopen zw. ww.; overg., onoverg.; hoopte,
het hoopt ['ho:pip] 1. hopen dat iets wordt
vervuld 'k Hoop d'r al op (Nbk), 1k hope
toch zo dat ot dcurgaot! (Nw), Jo moo'n altied hopen H/oven (Nbk), hopen togon
boter weton in (Np) 2. (overg.) verlangend
uitkijken naar Zo hopen ankom moitiod
vu vent wintig Jaor trouwd to wezen (Np),
En now mar bopen dat otgoodkomt! (Nbk,
01-Ni), 1k duif ot niot to hopon (Nbk), Dat
is n/ct to hopen, Lao'wo dat n/ct hopen. ,
Now hoop/k tool, in do worold n/ct dat d'r
bier vandomorgen méér viskors kommen
(b), We hadden hoopt dat 't een good Jaor
wodden zol your do bouw, mar dat I/okt
nog niot zo best (Db), We zillIon 't boste
d'r mar van hopen we zijn er niet erg van

overtuigd dat het goedkomt, maar houden
hoop (Nt, Ste) 3. (overg.) graag willen We
hopen dat ot good mit Jo gaot, 1k hope et
your Jim (Nbk)

hopend (Dhau) bw. ['ho:pipt] 1. in hoge
mate vol bopond vol erg vol (Dhau)
bopien et; hopies ['ho:pin] 1. kleine hoop
in div. bet., z. onder hoop
hopjes z. onder Haags
hopman (spar.) - hopman van padvinders
hoppe (Dho, Ma, Nbk, Nw, Obk, Ow, bet.
3: Op, bo: Bu) Ook hop (bet. 1: El, Nbk,
Np, Pe-Dbl, bet. 2: Dfo), bet. 3: ZW, Db,
Mun, Nt, 01-Ni, Spa, Wol), hoppie (bet.
1: El, Nbk, bo: Nw), hoppien (bet. 1: Db,
El) de; -n; hoppien ['hopo/hop/...pi(n)] 1.
paard, vaak gebruikt als benaming door of
naar kinderen toe (El, Ma, Nbk, Np, Nw,
Obk, Pe-Dbi), con ooldo hoppe (Nbk),
verder vooral als roepnaam in zwang
Hoppe, hoppe 2. hagewinde (Bdie, Dfo,
Obk, Ste) 3. hop, bep. plant bekend
doordat men de vrucht gebruikt voor het
maken van bier; oak de vruehten ervan
(verspr.) lezien tegenwoord%in debosson
on wallegies gien hoppe moor (Obk), D'r is
van 'tJaor niet yule hop (Np), zo licht as
hoppe erg licht (lett.) (Nbk, bo: Bu), zo
drugo as hoppe (Nbk, Nw, Ow)
hoppegoorn (Nbk) de; -s; -tien ['hop...]
I. stukje land waar men hop op verbouwde
hoppeklaover (Ld) ['h..] - hopklaver
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hopperupsklaver - horre
hopperupsklaver (Sz) ['ho...] - hopperupskiaver
hoppic(n) z. hoppe
hoppig (Dhau) ['hopax] - hoppig, met
name van bier
hopsasa (spor.) ['hopsasa), 'hop...] hopsasa
hopsesteiger z. hopsteiger
hopstaege z. bopsteiger
hopstaeke z. hopstaeken
hopstaeken (Bu, Nbk, Obk, Pe-Dbl, Ste,
Sz) Ook hopstaeke (Bu, Obk, 01-Ni,
Pe-Dbl, Wol) de; -s; -tien ['hopsts:kjj
/.k] 1. lompe vrouw die het werk, doordat ze onbehouwen is, niet goed en rustig
doet (Nbk, Obk) 2. grote vrouw (Bu, Obk,
Wol, Ste) Et wil nog we] es, oat ccii klein
kereltien ccii bopstaekcn van ccii wuuf
krigt (Obk) 3. lange, magere vrouw
(01-Ni, Pe-DbI, Sz)
hopsteiger (OS, verspr. WS) Ook hopsesteiger (Dho), hop staege (bet. 2, 4: Ow, p,
b) de; -s; -tien ['hopstcjgç/'hopso...
/'hopste:go] 1. iompe vrouw die met het
werk niet opsehiet (Obk) 2. grote, grofgebouwde vrouw of meid, veelal met
iompe bewegingen, ook dwaze meld
(verspr.) 3. groot paard (Dhau, Diz, Ld,
Obk) of ander groot dier (Ow) 4. steilage
waarop de hop werd gedroogd (p)
hor z. hone
horeca (spor.) - horeca
horecabedrief (spor.) - horecabedrijf
horen z. beuren
horizon (spor.) de; -s, -nen ['ho:arison] 1.
horizon: kim
horizontaal (spor.) - horizontaal: van
vlakken, Iijnen e.d.
horken z. huken
horlepiep (Nbk, 01-NI, Spa) Ook honelepiep (bet. 3, 4: 01-NI), horrepiep (Obk)
de; -en; -ien ['horlopip/'horolo..., 'hor1...
/'horopip] 1. (schertsend) horloge (Nbk) 2.
bep. dans (Spa) 3. niet standvastige persoon (01-NI) ten vremde horlepiep
(01-NI) 4. bep. zelf gemaakt speelgoed
bestaande nit een kastanje die aan een
touw ronddraajde dat aan de bovenzijde
door een aardappel ging (Obk, 01-NI)
horlepoot (Diz, Sz) [ ... po:ot] - horrelvoet
(mismaakte voet of iemand met een herrelvoct) 't Is ccii aorigc horlepoot ni.: die
persoon (Diz)

horlogebusien (Db) et; ...busies 1. horlogezak
horloosje z. gelosie
horloozje z. gelosie
horlosie z. gelosic
horlosiekaaste (Ste) de; -n; ...kassien
[...'l...] 1. koperen of biikken doosje om
een zakhorloge (ter beseherming met name
tegen stof)
horlosieketten (Sz) et; -s; -tien [...'i...] 1.
horlogeketting Wat now ccii borlosieketten
is, daor hadden ze vroegcr ccii koortien
veur(Sz)
horlozie z. gelosie
hormoon (verspr.) et; hormonen [hor
'môn] 1. hormoon
hornieger z. boonileger
hornties (Ow) ['horntis], in in allehockies
en bonntics in aile hoekjes en gaatjes, met
name van een huis
horoskoop (spor.) de [ho:oro'sko:p,
ho:ros...] 1. horoskoop: inzake toekomstvoorspeilen
horre Ook hodde (bet. 1: Diz, Np, spor.
OS, b: in), hor (bet. 3: Bu, Pe-Dbl, Spa)
de; -n; -gien ['hon (bet. 1, 2), ...o... (bet.
3, 4)/'hoo (bet. 1)!...] 1. dikke, dichte, in
elkaar gedraaide iaag stmiken, pianten,
gras (OS, Bu, Dho, Diz, Np, Op, Pe-DbI,
Sz), oorspronkelijk een soort wand van net
besmeerd met leem (p) of van hout en met
leem vermengd met koemest (b: In), een
afrastering van net of stro met leem besmeerd (b: im), DFr stiet ccii hone grös in
'1 Iaand ( Dhau), 't Is icne hone ontuug
(Diz), Wat eenprottegrös, d'rzit ccii hone
op (Ma), Die brummclpollcn in Tiesinges
bossien is iene hone (Dfo), In de eezpels
kan Ft soms on 'e kaant iene hone kweek
wezen (Obk), zo tad as een bone. Et
eerpelrooicn gong met zo makkelik, et was
zo taoi as ccii hone gezegd wanneer er
veel kweekgras door en rond het lof zit
waardoor het rooien wordt bemoeilijkt
(Nbk), zo dichte as hone (bo: Bu), It Zit as
ccii hone in unekecr(Dhau) 2. horde, grote
groep (Bu, Nt, Nw, 01-NI, Spa, Wol) D'r
komt ccii hone meensken an (Bu), Een
hone jongen wacren an It voetballcn
(Wol), ccii hone moggen (Nt), ccii bone
bicn (Spa) 3. hor voor een raam of een
deur (verspr.) Buy waarm weer moot dc
hone veur et racm tegen de vlicgen (Wol),
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horregaas

-

hossebossen

Wiy deden et raem in de hoogte en daoi hosse (Obk) de; -n; hossien ['hoso] 1.
deden we et horregien onder; d'r zatten van dikke vrouw
die witte stienen knoppios an, your de 81cr, hossebossen (verspr.) Ook hossefotten
mar et gaas zat d'r o/c mit vaaste (Ste) 4. (bet. 1: Ma, Mun, Ow), hossefossen (bet.
(my.) hoekon, kanten (Pe-Dbl, Ste), in Ze 2: Wol) zw. ww.; overg., onoverg.; hossekomt mit et stofzogon met altied in do bosto, hot hossebost ['hosobosiL..foti
hocken en bonrgics (Po-Dbl, Ste), ...in de /'hasfosi] 1. op on noor gaand schudden,
hoeken en horton (Ste)
vooral: een kind op do arm of voolal op
horregaas (Dhau, Dho, Diz, Np, Nt, schoot been en weer en/of op en fleer
01-NI, Ow, Pe-Dbi, Spa, Ste, Sz, Wol) schommelen, bijv. door zolf te wippon;
Ook horregiesgoas (01-NI, Np), horre- ook: schommolend op eon schommelstoei;
gaes (Bdio) et ['han... / ... xis ... ] 1. horregaas ook: hot op die wijzo gewiegd worden
Horregaas is liender as kiepegaas (Ste), (Spa) Af' mit een kiend op 'e schoot do
Amerikaans horregaas (Pe-Dbl)
hieltied aacbterover wiopen om et in de
horregacs z. borregaas
slaop te krigen, bij' an 't hossebossen
horregiesgaas z. borrcgaas
(Nbk), Kiendor meugen graeg op c/c stoehorrel (Db) do; -s; -tion ['horfl 1. horrollen zitten to hossebossen (El), le moe'n
voot, mismaakto voot
nict zo hossebossen, de matte gaot kepot
horrelbien z. barrelvocte
en c/c stoel ok (Nbk), We moe'n even hoshorrelen (Dmi, Ma) Ook hottelen (Obk) sebossen, dan slapt dat kiend zo (Bu),
ww., overg. ['harm (Dmi), 'hor]n Sommige kiender lain met in slaop kom(Ma)/'hotin] 1. slecht in elkaar zotton Dat men as ze met even hossebossen (Spa), AJ'
hebben ze reer in mekeer borreld (Dmi), mit kiender speulen en bossebossen dan
Die fin-k hej' ok mar wat an mekaander bebben ze wille (Dfo) 2. (onovorg.) hosborreld(Dmi)
send lawaai, drukte makon, druk stooion
horrelepiep z. horlepiep
(Dho, Diz, Ma, Mun, Np, Obk, 01-NI, Op,
horrelpoot z. barrel voete
Wol) Op 'ebru/loftwas 'tvolkan 'thossehorrelvoete (Bu, El, Ma, Mun, Nbk, Np, bossen (Np), Bi5 eon optocht aachter de
Nt, Nw, 01-NI, Sz) Ook horreibien meziek an, dan hej' een groep meensken
(01-Ni), horrelpoot (Bu) do; -n; .vootion die daansend van do iene kaante naor do
['ha...] 1. horroivoet
aandere kaanto gaon, die bin an 't
horrepiep z. horlepiep
hossefossen (Wol) 3. (onovorg.) spolletje
hort z. hot
spoien, in moor dan één vorm, waarbij do
hortensia (fp, Nbk) [har't ...] - bop. kameréén do andor voortdurend eon beetje
plant: hortensia
omhoog wipt, in hot bijzonder zodanig dat
horzel do; -5; -tion ['harzi] 1. hop. soort men zit, elkaar vasthoudt on zn benen
groto vlieg: horzoi Die pin/ce zat vol bar- ondor hot achtorwork van do andor heoft
zels (Np)
waarbij men elkaar steeds omhoog opwipt
horzelbulte (Nbk, Sz) do; -n; ...bultien (Nbk) * Hossebosse bente/(De) schaopies
['h..] 1. horzelbult: mot name bij rundvoe lopen in Drente/(De) koegies ]open in 't
horzelknipper (Np) do; -s ['h..] 1. dogone lange gros/'k Wol dat X. [do naam van hot
die door horzols voroorzaakto vordikkingon kind, ook aangoduid bijv. met oons
bij hot vee uitkneop
maegien, i/c, zussien] wat grater was tokst
hosien et; hosies ['ho:osin] 1. kousjo 2. van eon liodje, soms bodoeld als siaapsullig vrouwtje, moisjo (Mun, Ste, Sz)
liodje of (veolal) om eon baby rustig to
hospik (v) ['has...] - hospik
krijgon of om eon klein kind eon plezior to
hospita (v) ['has...] - hospita (bij wie men doen; do baby word op schoot gehouden,
op kamors woont)
hot (grotoro) kind zat op schoot of ovt. op
hospitaant (I) [haspitä:nt] - hospitant (ni. cen stool of bankjo; hot kind/do baby word
aanstaand Ioraar)
op on noor en/of been en weer bowogon
hospitaol (v) ['haspita:aI] - hospitaal
(Dfo, Obk, Op. Ow), ook zo gozongon
hospiteren (spor.) [haspi'ti:açnJ - hospidoor twec meisjes die tegenover elkaar
toron: op eon school
staand olkaars handen been on weer trok-
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hossefossen - hotte
hot I (verspr.) Ook hon (bet. 1: spor.) de;
-ten; -tien [hot, ho(c)t (jonger, spot.) 1.
in do hot op de hort op Hij is do bat op
.En as hi) dan niot loron woulKrig hij (Nbk, Nw), Hij hot do godgaanse dag do
wat mit 't diflo touw/Vador en moeder do hort op west (Wol), ook Die is altiod op 'e
meoster is dood/Van do wal of in do s/cot hot (Nw) 2. ruk, trek, snelle beweging Do
(Sz), of met ...Dan kon ziff gauw naor iono touwtrokploog kroog do aandoro

ken (Dfo), ... 'k Wol dat X. (mar) groat was
(Dhau, Dho, Diz, El, Ld, Ma, Nbk, Nt,
Nw, Ow, Pe-Dbl, Ste), aangevuld met

schoele gaon/As zo dan niot leren
wou/Pakto do meester hour NY do mouw
(Diz); in sommige dorpen is grös of grus
vervangen door gras, is lopen (regel 3)
weggelaten of zingt men scbaopies i.p.v.
koogies (Dho), terwijl regel 4 ook aldus
luidt: 'k Wol dat A. dat ok wus (Mun),
waarnaast nog Hossobosso bcntc koc
/Morgen gaon we naor Drente toe/Do
schaopios lopon in 't lange grds/k Wol dat
X mar wat grotor was (Ste), Hossobosso
bonto/Evort pot naor Drente/Evert gaot
naor opoo toe/Daor mo/kt hi5 do bonte koo
(Np), Hossobosso kaarneklosso/Nog eon
stoot/Dan is do bolter groat tekst van een

touwtrokploog mit hotton over do stroop

(01-Ni), Hi)' dee eon hot an do deure
(Nbk), Mit ione hot stan hi)' stillo (Bu),
Mit oon hot kwam et poerd Jos (Bu, Ste),
1k gaf eon hot an do deure en doe vleug
hi)' eupen (Diz), eon hot an ? bide geven
nl. bij het mennen van een paard (ildie), et
pccrd ocn hot in do bok goven (Db), con
gocic hot govon (Ow), Dat pcord zct altied
mit con hot an (Obk), mit hotton en stoten
(verspr., Wol) 3. z. hotte, hottig
hot II (Nbk) [hot], in van hot naor her dan

weer daar, dan weer hier, overal (Nbk):

Die man gal gion biding, hi)' lout oons
mar War van hot naor her sjou won (Nbk)

hotel [ho(:a)'tel] - hotel (voor reizigers)
hotelakkemedaosie (I) - hotelakkomodatie
gevoegd:) Hossebosso kaarnoklosse/De hotelbedde (spot.) - hotelbed
bolter wilniot broozon/Dan zak d'r waetor hoteldebotel (Nbk, Np) In.; pred. ['ho:(a)
bij doen/Dan zal ze we] boginnon to tidobo:(o)tj] 1. in de war Th3 is hiebomaol
soezon (Ste), ...Doe d'r dan wat waarm botoldobotol (Nbk) 2. tot over z'n oren

schootliedj e (Obk), waarnaast (gezongen
bij het karnen, wanneer water werd toe-

wacter bij/Dan zal 't we] boginnon to

goezon (Pe-Dbl), op zichzelf staand: Niot
zo hossebosson, niot zo bossebosson
/Aandors dot mij do book zo zoer (Dhau)
hossefossen z. hossebosson

hossefotten (Ma, b: Im, In) zw. ww; onoverg.; hossefotte, het hossefot ['hosofotçi]
1. heen en weer bewegen, steeds net iets
anders gaan zitten Hool op to bossolotten

(Ma) 2. z. hottolotton, hossobosson
hossen zw. ww.; onoverg.; hoste, het host
['hosii, 'ho...] 1. hossend springen, dansen
Zo bogonnon to hossen (Nbk), Jonges, d'r
mar op Jos hossen erop los dansen (Nt),
mit eon hole ploog om ot paosvuur hossen

(Sz), Zo boston, et ging d'r am wog (Dho,
El), Zo hossen mar wat dour mokoor mit
daanson (Dho, Dhau), Jedoriono loup to
hossen on to springon (Spa), Zo hossen do
dick aor,g langos hossend gaan (Nbk), Op
eon slochto weg zit i in do waogon to hos-

son (Dfo) 2. (onbep. w.) een kind op
schoot heen en weer bewegen om het mstig te krijgen (Db)
host z. haostll

verliefd En as hi)' dan uutcindo/ik
hiolomaobo botoldobotel is... (v)

botelgaast (spot.) - hotelgast
hotelhoolder (spot.) - hotelhouder
hotelkaemer (I) - hotelkamer
hotelpasseniel (spot., 1) - hotelpersoneel
hotelreken (I) - hoteirekening
hotelsuite (1) - hotelsuite
hotemetoot (spot.) [ho:(o)tomoto:(o)t] hotemetoot
hotse (verspr. OS, Dho, Np, Op, Spa, Ste)
de; -n; hotsien ['hotso] 1. dik, vadsig
vrouwspersoon 2. dik dier (Ste) 3. zich
lomp, row gedragende j onge vrouw (Obk)
hotsepodse z. hotsovodso
hotsevodse (Nbk, Np, Nw) Ook hotsepodse (Nw) de; - n; ...vodsien ['hotsa
fotsa/...potso] 1. vadsige vrouw War eon
hotsovodso! (Np) 2. zich lomp, ruw
gedragende jonge vrouw (Np)
hotte (Np, Obk, 01-NI, Op) Ook hot (Sz)
de [hot(o) (Np, Obk), ook ...o... (01-NI)] 1.
bep. soort zachte veengrond onder de Iaag
die als scha/tor bekend is, niet als het
eigenlijke veen beschouwd, ook: de over-
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hottebille - hottentot
gangslaag tussen de eigenlijke Iaag laagveen en het zand eronder D'r zat nogal eon
bole Iaogo hotte ondorin (Np), Do slootskaant woddo opzet mit spitten botte (Np),
Hotte zit dieper as schalter (Np), 't Losto
spit op et zaand onder de vene, dat is do
hot (Sz)
hottebille (Np) de; -n; -gien ['hotobilo] 1.
iemand die voortdurend trekt met fn been
Die korol lopt d'r hottorig benno, et is eon
aorigo hottebille (Np)
bottebillen (Np) zw. ww.; onoverg.; hottebilde, het hottebild [...In] 1. met schokken lopen, met een trekkend been Hij hottebilt d'r ok aori [vreemd, eigenaardig]
langes (Np)
hottefielen (Nt) zw. ww.; onoverg.; hottefielde, het hottefield [ ... filifl 1. omrammelen aan een deur, voortdurend aan jets
rukken, trekken Scbei toch wit to hotteHelen (Nt)
hotteflot z. hottefot
hotteflotten z. hottefotten
botteflotteri'je (Ld) de [...'rtjo] 1. het
slecht werken van een pomp, al. wanneer
men slechts met kleine beetjes kan oppompen War eon hottoJ.7otterio, io moe 'n wol
veort% slaegon pomp en veurdaf' eon
omnior vol hebbon (Ld)
hottefot (Dfo, El, Wol) Oak hotteflot
(Dhau, Obk) de; -ten; -tien ['hotofot
/ ... flo... ] 1. gezegd van een oude sputterende auto e.d. (El, Wol) Die auto wil niot
best op gang kommen, ;vat eon oolde
hottefot (El), Die motor is net eon hottefot
(Wol) 2. pomp die niet goed werkt, die ni.
met veel pompende bewegingen slechts
kleine beetjes water naar boven brengt
(Dfo, Dhau, Obk, b: In)
hottefotten (OS, Mon, Np, 01-NI, Sz, b)
Ook hotteflotten (Diz, Nbk, Ow), honefotten (Ma, b: It, In) zw. ww.; onoverg.
hottefotte, her hottefot ['h ...w/ ... fI...
/'hoso...} 1. hortend been en weer trekken,
met rukkende bewegingen trekken (Os,
Mun, Np, 01-NI, 5z, b: It, In) 1Q7
hottefotto an do deure (Ld), Schoi web uut
an die kacbol to hotteflotten (Nbk), Hi
hottefot do hioltiod mar an (Np), IV moe'n
niot zo an mij hottefotten (Db) 2. (van eon
pomp) slecht werken, ni. met kleine beetjes
water omhoog brengen (Diz, Np, Ow) Die
pompe dot et niot good, hi5 hottefot mar

wat (Diz, Ow), Hool mar op mit die pompo
te hotteflotten (Ow) * Hottofotto, hottefotte/Fiotor pat es Jaanko/Hottofotte,
bottofotto/Op 'e boddoplaanlco (Obk), Niot
zo bottofotton, niot zo bottofotton, aandors
dot mij do book zo zoer (Dhau)
bottefottepot z. foddolpot
hottefottien (Obk) et ['hotofotin] 1. kort
ogenblik Jo moo'n oven con hottofottion
waacbten, we bin d'r zo weer (Obk)
hottegrond (Op) de ['h...] 1. hetz. als
hotte, z. aldaar
hottel (Db) de; -s; -lien ['hot.J] 1. grendel
Jo moe'n do hottol op 'e deure doen (Db)
hottelen zw. ww.; overg., onoverg. ['hot
ji} 1. ergens aan omrammelen, been en
weer rammelen (verspr. OS, Bdie, Dho,
Np, Nw) MY hottelt an die deure (Nbk),
Dat doot oonze bond web an do deure
hottolon (Nw), Die deure bottolt miy henno-on- woo,- (Nbk), Do Hots bottelt zo, d'r
zit watlos(El) 2. (onoverg.) rammelend en
stotend, hortend rijden Wat zit die aorig
op 'o Hots to hottelon (Obk), Do ooldo
waogon hottoldo dat et niot mooi moor
was (Dfo), Die waegon die bottelt vounjut
(Wol), Hottolond on stottolend kwam hi
oundolik op 'o hadde wog (Op) 3.
(onoverg.) hakkelen, stotteren (Dho) As
die ion koor bogint to bottelon en stoten
(Dho) 4. z. horrolon
hottelig (Ste) bn.; -er ['hotlax] 1. niet
vastzittend, rammelend 't Is eon hottolig
zaokion (Ste)
hottelpot z. foddolpot
hotten zw. ww.; overg., onoverg.; hotte,
het hot ['hotQ] 1. hard rukken, met korte,
hevige bewegingen trekken Do storm wiond
tan slim an do raomen hotten (El), 'kHotto
d'r even an (Ste), Jo moo'n d'r togon hotten
om die deure los to kriogen (Nbk), Hi5
hotte do stobbo uut do grond ( Np), Do
waegon ging bottend on stotond vouruut
(Ld), Hot 'in mar in do bok, as et peord
opscbietonmoot(verspr. 05, Wol, Ste), AJ'
dat poerd in do bok hotten dan is bij niot
best to brukon (Obk), Mit hadde wiond hot
otraom bonne-en- weer(Diz) 2. (onoverg.)
met horten en stoten gaan (Ld, Obk, Ste)
Eon oolde waogen bogint mittortiod wat to
botton (Obk), Op hottondo wiezo zee hi5
dat (Ste)
hottentot de; -ten; -tien ['hotitol, ...tot
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hotteren - houw
(Obk), oak wel 'ho --- o ...] 1. (met hoofdletter) Hottentot: lid van een bep. bevolkingsgroep in zuidelijk Afrika 2. niet zo
snugger en evt. niet bep. knap iemand (Bu,
Dfo, Nbk) Wat eon hottentot is dat, die
bogrijot ok niks (Bu), Dat is ok ccii nuvero
bottontot(Nbk), Wat con rorobottontot, dat

wief(Dfo) 3. gezegd van iemand nit een
slordige huishouding, een slordig, onverzorgd iemand (Dfo, Diz, Mun, Np, Obk),
D'r leup vroogcr ccii vrommcs mit buuinders, now, dat was eon vrcmdc hottentot
(Obk), Wat bottontotten van kiender die

nI. smerig zijn en op rare wijze ondeugend
(Dfo) 4. lomp, onbehouwen iemand,
vreemde versehijning (Ma, Obk, Ow, Spa,
Sz) Wa's dat con aorigo hottentot, Jo! (Spa)
hotteren (Ow, Sz) zw. ww.; onoverg.;
hotterde, het hotterd ['hotp,] 1. met horten
en staten praten He kiend, praot tocb war
kaim, ic bogunnen zo to hotteren hakkelen,
stotteren (Sz), H15 was aorig an 't bottoron
on stottoren (Ow)

hotterig bn., bw.; -er, -st ['hc4arax, ...t1...]
1. hortend, met horten en staten, met
mkken en trekken Ft Gaot we] hottorig mit
die auto hortend, haperend (Wol), (gezegd
bij het kalven:) Ft Gaot wathotterlE (Nbk),
my ]opt war hottorig (Sz, Np), Etpeord is
war bottorig (Nw), Ft Gaot wat bottorig on
stoterig (Nbk), Die torel lopt d'r botterig
bonne, et is ccii aorzgo hottobille (Np),
bottorig wit endo gaon (Spa), Mit touwtrokkcn trokken zo do tegonperti5 hottorig
over do streop (Op)

hottien (Dfo, Dhau, Dho, El, Mun, Nbk,
Nt, Spa, bo: Np, Op, s: Obk) et; hotties
['hotin] 1. klein poosje (Dfo, Dhau, Dho,
El, Mun, Nbk, Nt, Spa) We bin d'rmar con
hottien west (Nbk), Waacbt con hottien
(Mun), Lao we nog even eon hottien an
wark gaon (Dhau), Om 't hottien ziof zo
]open steeds (Dho), Hiy bloofom 't hottien
in do woorden stokkon Id. (Mun) 2. kleine
trekkende beweging (Diz, Spa, Sz, bo: Np,
Op, s: Obk), Nog eon klein bottien en et is
dFr (Diz, Sz, bo: Np, Op), eon hottien an '1
leidsol geven (Spa), Do waogen moot nog
eon hottien aachtoruut door een ruk, duw
een klein eindje naar aehteren (s: Obk)
hottig (Dmi, Diz) Oak gehot (Dmi), hot
bn; -er, -St ['hotox/xohot/ ...] 1. in Hiy is
war hottig op Fe aodom kortademig (Diz)

2. (van melk) gesehift en daardoor met

kluiten (Dmi) Die melt kujF niet moor
drunken, die is zo bottig (Dmi)
houden z. holoii
houding z. holing

house (spar.) - house: bep. popmuziek
housemeziek de - bep. popmuziek: house
hout z. hoolt
houtbeitel z. hooltboitol
houtboelgoed (Spa) et ['h...] 1. hetzelfde
als booltverkoping, z. aldaar
houtbiok z. hooltblok
houtbok z. hooltbok
houtduve z. booltdoevo
houten z. boolten
houterig z. hooltorig
houtgewas z. booltgcwas
houthake z. hooltbaoko
houthakker z. boolthakker
houtketten z. booltkctten
houtketting z. booltketton
houtkleuven z. hooltkleuvon
houtmenner z. hooltmonner
houtskool z. booltskool
houtsnippe z. hooltsnijopo
houtstek z. booltstek
houtverkoping z. booltverkope
houtvester z. hooltvester
houtvczel z. hooltvozel
houtwagen z. hooliwaogcn
houtwerk z. hooltwark
houvast z. boo) vaasto
houw I de; -en; -ien [ham] 1. een stuk dat
ergens nit mist, met name: door een slag
met een (scherp) voorwerp (Jut dat schut
[schot] mist ok eon hielo houw (Nbk), Mit
et slodcn rackte d'r eon hole houw uut do
wal (Np), Mit do bide sloug bij eon houw
uut do paol (Spa), low bond hot me con
houw uut dojasso beten ( Sz), Die bond bet
an 't vocbton west, hif bet eon bide houw
uut et oor (Bu), Thy hot eon flinke houw
uut do koze daon (01-NI) 2. klap (Bdie,
Nt, Nw, Obk) Th3 doe eon houw on dot
vul d'r oon stok uut de mute (Nt), Die bo'lc
eon houw an do top goven (Obk) 3. bep.

oogziekte bij vee, houw, vooral bekend
van koeien (Db, Ste, Sz) Mit houw op Ft
oge deden we witte sukor on 'e haand, do
sukor woddo d'r dan in poost om do too
weer betor to kriogon (Ste) 4. hetzelfde als
houwgien (Bdie), z. aldaar
houw II z. how
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houw-an - hoze
houw-an z. hoof-an
boo wgicn was con soort scboffefticn am to
houwe (Ste) de; -n; ...houwgien ['h3Mo] 1. wiodon (Np), 1k bobbc mit eon hauwgion
hetze!fde als houwgion, z. aldaar
dour do cexpels west (Np)
houwen zw. ww.; overg., onoverg.; houwmes (Ma, Nbk, Np, Obk, Op, Wol, b)
houwde, hot houwd ['hoMw, oak we! et; -sen ['hDMmes] 1. iemand die row is,
'hDMgfl ] 1. slaan Hi hot dat kiend bouwd, lomp praat, zich op schreeuwerige wijze
ci leek nargens naor (Nbk), .Jow moc'n over iets uitlaat, onverschi!!ig iemand (Np,
stieverhouwen, acm komt die pa of nooit in Wol, b) Die S. was eon reer bouwmcs en
do grand (Op), Th7 was so folk, bij con onverscbiiig moupol (Np, b) 2. groot,
bouwde mit do voest op 'c taofcf (Dfo), grofgebouwd en lomp of onhandig en/of
Th) bouwdo 'man do kop (Ma, Wol), Hoof brutaal vrouwspersoon (Ma, Nbk, Np, Obk,
now es op van houwen, iederkecr(Ul-Nl), Up)
Ze bebbon d'r aorig op bouwd ze hebben hovenjer (I) [ho:wo.... ... v ... ] - hovenier
flinke meppen uitgedeeld, veel geslagen bij how Oak Mw (bet. 1: Ma, Nbk: inzake
het vechten (Ste), Jongos, goof so mar eon trekdier), Iiuw (Bdie, El, Ma, Nbk, Up), ho
pak op do huud, bouw d'rmas in! sla maar (spor.), houw (Pe-Dbl) tw. [hoM/hIM
flunk task (01-NI), Vroogor mit Borkoper /hAM/ho:/h3M] 1. gezegd am een trekdier
mark mocht et yolk d'r nag we] es in te doen stoppen, oak am iemand te doen
houwen (Obk), my ston raer am 'm henno stoppen, ophouden, af to remmen How,
to houwon (Sz), We bouwon do hanen om
do huudhetz. als banebokon (Spa), zo oak
dohanen waarm houwen (Ma), Hijhouwt
d'r raer op Jos (Nbk), Thj bouwt as eon
gek (Nbk), ... as eon wi/dc (Nbk), Thy
bouwt as con wi/dcman (Ste), my houwt
as eon kotter (Bdie, Spa), ...as con peord

(Bu, Db, Dhau, Dho, Diz, El, Ld, 01-NI,
Spa), ...as eon klophingst (Obk), ...as eon
mankennig poerd (Up), ...as con bczotono
(Ma) 2. hakken, kappen (Dhau, Diz, El,
Nbk, Ow) Do bos wodt to dichte, we moe'n
"r watlussonuuthouwen (Diz), Zomosson
et botan d'r weer uuthouwon (Ld), Hiy hot
do bomon d'r ofhouwd (Nw) 3. (onoverg.)
hakkend, ongelijkmatig maaien Hibouwt
d'r raor op fos (Ste), Mi5crs die niot good
miycn kunnen, houwon d'r van bavon dade
in (Obk) 4. z. ha/on

peord!, Dat peord loop heel badde; ik zeg
twoo koor how, peord, how!, en stillo stan
hij (Sz), How peord, bile! staan! (Of-N!),
Qons ao/de peerd fuustorde nict so bat, aj'
bow roupon (Db), Loop niot dour! How
even! (Bu), How, bow, nict so haddo
lopon, ik kan Jo met bijbienon! (01- NI),
Howie, aanst sit ic in do sfoot (Nbk),
(zelfst.) Doe hiyzien buurman tcgonkwam,
ging hij oven how bofen stopte hij even
(Up), 'k Hobbo zin in koffic, sullen we bier
oven how hafon? (Wol), D'r is gion how
an! hij of zij houdt maar niet op (Ste), Zog
mar how a'kjo genoeg in 't gfas daon bob

(Nbk) 2. terechtwijzende, afkeurende of
afremmende uitdrukking How, bow, stop
Os eventies, dat bob ik niot sogd! (alg.,
Dfo), zo oak Huw es oven, so was 'tnict!

(alg., Ma), Ze staat allied mar to gaepcn,
houwer (Diz, Nbk) de; -s; -tien ['hoMf] 1. mar apschieten, how mar! dat had je
iemand die erop slaat, hakkend Mast e.d. gedacht, ho maar (Dho), ...on petriezon?
Da 's con raerc houwer, hi) htht ci d'r of How mar! goon sprake van, ze waren in
(Diz)
goon velden of wegen te bekennen (b) *
houweri'je (Dho, Diz, El, Np, Obk, Up, (bijv. schertsend van eon kind dat snel
Ow, Ste) de [h3Mo'njo, z. - i'je] 1. hot draaft en clan valt) How, mar vat gaol
voortdurend veehten, slaan Et was me daor hadder ( Spa), Asikzogge van bow, danis
con mafle hauweri5c een rare vcohtpartij '1 how, zoo do oo/do osse, doe was hij mit
(Np), Daar is gcrcgo/d houweriyc (Dho), '1 '1 peord op 'o loop (Sz)
Was een bosto houwcno (Ste)
hon (US, Bu, Dmi, Ld, Man, Np, Nw, Up,
houwgien (ZW, Bu, Dho, Np, Up) et; Wol, b) de; -n; hosien ['ho:oz] 1. kous
houwgies ['hoMxin] 1. kleine schoffel aan Die fopt d'r raer honne, zo hot soms gien
eon gebogen en teruglopend deel (dat aan hose an do bienon (Up), Niot op 'o boson
do steel zit), zodat het scherpe dccl in do Jopen, hour! (Nw), We haddon do boson tot
richting wijst van degene die schoffelt Eon bovon do kniyen, daor boven baJ' 't
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hozebaand - huden
iolestiek (Nbk), de zundagso hozen (Nbk),
War bob io hone hozen an (Db), Over do
hozen dreugon do mannon sakken (Bu),
vandaar Je bebbon do hozen op 'o sakkon
je kousen zakken af (Np), zo ook 'k Bob
do haze op do s/amp m'n kous zakt af
(Dhau), do haze aptrokken (Dho), op 'o
hozen op kousevoeten (Nbk), lone do
gatton in do hozen praoten zo praten, dat

do ander or geen woord tussen kan krijgen
(Dhau, Mun, Nw, Op, Wol), ook: al zijn
overredingskracht aanwenden (b: lm), Th/

hozen Ook heuzen (Pe-Dbl) zw. ww.;
overg., onoverg.; hoosde, het hoosd
L'ho:ozw"hA:... I 1. (onoverg.) geweldig hard
regenen As do wiend d'r ander zit hozon do
bujjen van de lacbt (Obk), 'k HoMe It nag
nook zo zien hozen Wol), War eon buio!
Et regent dat et boast (01-Ni) 2. door to

hozen Ieegscheppen (Diz, Mun, Op,
Pe-Dbl) Ze masson houzen am It ]even,
aandors kwam d'r toveu/ waotor in do punter (Pe-DbI), We mosson iedero koor or
waoter uut do boot hozen (Op)

moot dat vrommes mar good halfweg hozepenne (Db, El, Ma, 01-NI) de; -n;
kommen, eors gaot zo mit bozon on -gien ['h...] 1. breinaaid
schoonon over him henne waist ze over hozepisser (Bdie, Np) Ook hozemieger
hem heen (Obk), zo ook Aj' al to gaede/ik (Np) do; -s; -tien ['ho:azapis/...mi:gç] 1.

binnon, /open zo mit hozen on scboonon

pasgeboren meisje (Np) 2. iemand met een

ovorjo hinne (Obk, Db), Die Jat mit hozen urinelueht (Bdie)
en scbaonon over hour henne /opon (Obk), hozeprieme (01-NI) de; -n; -gien
Ze ]open mit bozon en sokken over 'm ['h...primQ] 1. breinaaid
bonne (Ow), Die kreeg do haze ok aori op hozesokke (Dhau) do; -n ['h...] 1. sok over
'c kop de kous op z'n kop (Db, Dfo), Ze een kous gedragen
baddon nog bee] war indeaaldebozebe- hozevoelsken z. bazovoete

schikten nog over veel geld (Dfo, Op), evt.
gevolgd door: Thy mag we] mit de bide
your 't /cammonot staon nI. om inbrekers
tegen te houden (Dfo), Dat is ak eon bozo
eon sullig vrouwtje (Dho), mit twie bienen
in ione boze in zeif veroorzaakte moeilij kheden (komen) (bo: Bu) * In, din, do-

sion/S. [naam van het kieine kind dat op
schoot zit] joist in 'thasioniVan 'thasien in
do schoe/Zo gaat S. naor Beppe toe (Nbk),
ook Din, din... (Dho, Ma, Np, Obk), ...Zo
gaot hi] naor beddo too (Ste), of gevoigd
door Daor krikt zo /ekkero zuto inelkiVan
Beppos bonte koo (Dhau)

hozevoete (OS, Bu, Mun, Np, 01-Ni, Op)
Ook hozevoetling (Db), hoosvoetling
(Db), hozevoelaken (my., in verb.: Dfo, b,
p) do; -n; ...voetien ['ho:zoftitol... ffititq

/'ho:as... / ... fulskp] 1. (bijna all. my.) voetgedeelte van eon kous, voornamelijk in op
bazovooten op sokken, kousen lopend Do
boor zat op haze voo/skon do jangon
aachtornaa, doe zo in do appo/s zatton
(Dfo), ook op 'e bazovoeton (spor.)
hozevoetling z. bazovooto
hozevorrels (Nbk) ['h ...fbris], in op ho-

Stakmerniig boeren bebben van die lange
hozobanen laand (bI)

zovorro/s op kousevoeten
Hr. - aficorting van Hoer
hs. - aficorting van haandschrift (Nbk)
hu (Nbk, Nw, Ste) tw. [hy] 1. uitroep van
afschuw, door huivering, bijv. inzake kou
Hu, war is 't toch koold (Ste)
huddens (Np) ['hAdl)s], in Ft rogondo do
Mole morgon am huddons zeer hard (Np)
huden (OS, verspr. WS) Ook hoeden
(WH, 01-Ni, Wol) zw. ww.; overg.;
huudde/hudede (Dfo, Np, Ste), hot huded
['hy:diI'hudi] 1. (vooral van personen)
good in de gaten houden, stiekem op
iemand letten (Bdie, Dho, Nbk, Nw, Obk,

hozegaoren (verspr. OS, Bu, Diz, Mun,
Np, Nt, Op. Ste) et; -s ['h..] 1. garen voor
kousen of sokken
hozemieger z. hozopisscr

Op, Wol) Do boor vordachto dejange dat
hij wol os in zion appo/s gong, on daar0/vine gong hi] n huden (Op), Die vent
moo]' allied huden (Wol), Jo mao'nje your

hozebaand (verspr. OS, Bu, Mun, Np, Nt,
Op, Ste) de; ...banen; ...baantien ['h...] 1.
hoosband, kouseband, aan brook of onderbroek vastgezet, ook 'Los', nL. met
kniopen om de benen do hozen mit do
hozebanon tot bavon do kniyen (Bu), Ze
baddon vraegor daar hazobanon hi] ammo

(Nw) 2. lange, smaile strook stof (Obk) 3.
Lang, smal stuk land (Obk, bi) Wat eon
'n
lange hozebaand Jaand! (Obk),
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huder - huipraem
'in ho eden (01-NI), Die beb Bc budS
beloerd (Nw) 2. oppassen, drijven, met
name van vee (verspr.) Vroegermossen ze
de koenen huden, want d'r was gien stek
om '1 laand (Pe-. DbI), gaanzen boeden (Sz),
zwaann huden gezegd wanneer een
manspersoon steeds in de Wort van zijn
vrouw blijft i.v.m. een naderende geboorte
(b) 3. bep. vee hebben, houden (Ste)
Vroeger buudden we we' cc een koe op 'e
sparre [spurriej, dan badden we 'in an do
stikke (Ste) 4. (wederk.) zich hoeden voor,
uitkijken voor (b) ía moe'n die getekenden
[mensen die bijv. mit de helm op geboren
zijn] in do gaten holen (..); oonzo mom
2CC ok altieten daf' fe daor veus huden
moeten (b) * le kun beter cen zwaanv
bijien huden as ienejonge meid (Np)
huder (spor.) de; -5; -tien ['hy:d1J 1. herder (1), oppasser op vee (spot.; vooral in
samensteliingen ais koehuder, z. ook atdaar), ook fig. Dc fleer is mien huder ( I)
huderig z. huten
hudershond (Np) do; ...honnen; ...hontien
['h...] 1. herdershond
hudeverkoper (01-NI) ['hyda...] - huidenkoper
hudig (Diz, 01-NI, Wol) bn. ['hythx] 1.
met vuil op het lichaam (Wol) 2. (van
personen, ook wel van dieren) goed nit de
kluiten gewassen, stevig gebouwd (Diz,
01-NI, Wol) Hiy is hud% (Wol), eon hudige kerel (01-Ni), een hudike koe ( Diz)
huffen z. hi/len
huften z. hiften
hufter Ook hufierd ( 01-NI) do; -s; -tien
['hAftr(t)] 1. lampe of gemene vent, ook
we] van een vrouwspersoon Wat bin jow
eon grote huller lomperd (01-NI), ía bin
miy eon aonjebu!ter(Ste), 'ifs cen huller
van eon keref een smeerlap (Diz), een
dikke huller (Ow), con grote h utter (Bdie),
(gezegd van iemand die verkering heeft
met een vervelende meld of jongen) Die
bet ok eon aorige huller an 't touw (Np) 2.
eon zwaar geval, oak: eon zwaargebouwde
persoon of diet (Db, Dfo, Diz, El, Np) 4/'
een ambeeld verzetten moeten is dat eon
biele huller (Dfo), Die meid dat is eon
hiele huller (Db), Et is een dikke huller
een zeer dikke, zware persoon (Diz, Np),
eon butter van eon kerel (Np)
hufterd z. buffer

hufterig (spor.) bn.; -er, -at ['hAftorox.
1. op do wijze van eon hufter, van
een onbeschofte persoon
hugen z. beugen
hugenis z. heugenis
hugenoot (1) - hugenoot
hugte z. hoogte
hut z. hujI, II
huibarg z. bufbarg
huiboer z. bujboer
huiboom (Diz) de; ...bomen; -pien ['h...}
i. hoolboom, paal over voer hooi
huibore z hujbore
huibrui z. bujbruui
huibutte z. bujbulte
huichelder (Nbk) Ook huiche!aar ( spar.)
['htjxld1/... J - huicheiaar
huidollen z. hujdollen
huien z hujjen
huiersdag z. hujjersdag
huiershoed z. bujjersboed
huierstied z. buff erstied
huiersweer z. hujjersweer
huigien z. hufgien, buffer
huihaarke z. hujharke
huihaoke z. bujbaoke
huiharke z. bufbarke
huiharpoen z. hufharpoen
hulig (Edie) ['hjox} - huiachtig Die melk
is huii' (Bdie)
huiige z. bujfinge
huiinge z. hujjingo
huike (Pe-Dbi) ['hwjka], in Jo njoe'n de
huike naor do wiend bangen steeds doen
zoals iemand of meerdere personen het
graag zien, nI. die personen van wie men
daardoor voordeel kan verwachten (PeDbI)
huikiste z. bujlciste
huikoorts z. hujkoorts
huilaand z. hujlaand
huilaeder z. huflaeder
huiledder z. huf/edder
huimaande z. hujmaande
huimaond z. hufniaond
huimesienc z. hufmesiene
huimiet Z. hujmiet
huimiete z. bujmiete
huiopper z. bufopper
huiplokken z. hujj,lokken
huiplokker z. hujolokkor
huipraem (Diz) de; -en ['h ..j 1. praam
waarmee men hoofdzakelijk hooi vervoert
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huiracm - hujbok
huiracm z. bujraem
huiroede z. bujroede
huiruter z. bufruter
huis z. uls
huisehere z. hujschcrc
huisehoppe z. hujsplitter
huisehudder z. bujschudder
huischure z. bujscbure
huisien z. bus/en
huisleep z. bujslepe
huisplitte z. bujsph7ter
huisplitter z. hujsplltter
huistat z. bujstat
huitied z. bujjerstied
huitieme z. hujtleme
huivak z. hujva/c
huivorke z. bujvorke
huiwaegen z. bujwaegen
huiweer z. bujjersweer
huizaod z. bujzaod
huizoolder z. hujzooldcr
huj I (OS, WS mid. van do Lende, Np, Nt,
Op, s: Wol) Ook hui (WS noord. van do
Lende, Pe-Dbl), hooi (WH), huts! (Bu)
[h.&j/hj/ho:j/hyj] 1. hooi We zitten weer
in et buj we zijn bezig met het oogsten van
hooi (Nbk), et huj inbaelen het hooi binnenhalen, oogsten (Nbk) 1k bebbe et bul
thuus hot geoogste hooi (Sz), buj toestikken het aan een york geprikto hooi omhoog
stekon op een wagen, boven in het hooivak
of op eon tussenplaats doen komen (waar
een ander het op z'n plaats brengt of op
dezelfde manier verder omhoog brengt)
(Nbk, Ste), zo ook huf toesebieten (Ste), et
huj tiezen met do hark het op hot land
liggende hooi losser slaan en daarbij do
greene bosjes bovenaan doen komen (Np),
Et buj ligt op 'e bile/ce ligt op hot land
terwijl hot regent (Np), te buj on to grös,

ook lett.: wat het winnen van hooi en gras
betreft (Obk, Op): Jo konnen vroeger een
koe ho/en op eon bunderlaand, te buj en to
gros (Obk), zo ook £o die plaetse kim

dattig koenen mu/ken wodden to huj en te
grds (Op), Hibet ethul op etzwadliggen

zijn vrouw zal weldra eon kind krijgen
(Np), tevule buj op 'e vorkc non en,
•..hebben, MY bet et huj nog met thuus hij

heeft do klep van z'n klepbroek maar
gedeeltelijk vast (k: Ste), Heft hoof nog
met binnen? gozegd wanneer iemand z'n
gulp open heeft staan (verspr., Sz), soms

gevolgd door toelichtend: Jo bebben de
schuurdeuren nog los staon (bo: Nw), ...de
scbure nog los staon (bo: Nw), zo ook:
Hef ? huj nog met thuus? (Bdie), zo hiete
as buj zoer heet (Nt) 2. hooivak (Nbk, Np,
b) Aanders dan moet ie vannaacbt mar in
It huj slaopen (Nbk) * Oold buj is oold

geld wie nog wat hooi over heeft gehouden
in eon winter, kan dat later heel goed van
pas komen, het houdt z'n waarde (Db,
Dfo, Diz, Np), Aj'mit dejasse an hujjen,
kriej'zwaor huj bij slecht weer krijgt men
voohtig hooi (El), ook ...kriefduur huj nl.
met hooibrooi (El), Zoaf ? buj in de schure
brengen, hael Jo et d'r ok weer mit als je

hot hooi op de juiste wijze oogst, he!, je
ook goed hooi als Jo dat later moet gobruiken (El), St Margriet, halfbuj en half

scbietgezegd injanuari, ni. halverwege het
winterseizoen, omdat men het hooi nog
voor do helft in voorraad moest hebbon
terwiji men do most ook voor de helft had
(Ste), (schertsend gezegd wanneer iets op
is:) Ft buj op en de koe dood (Bu),
(schertsend) Glen ruzie om een toppien
huj, dan doen we de geit mar vot laten we

ons niet om kleinigheden druk maken (Ow)
huj II (Dfo, Nbk) Ook hui (Diz, Np, Op,
Sz) tw. 1. informele groet: hoi (Nbk, Np)
Hui, soms beantwoord met Stro is Linger!
(Nbk, Np), dit ook wet gevolgd door ...as
huj (Nbk) 2. lokroep voor vee, met name
voor koeien, gebmikt door jongens die
overdag op de koeien pasten (koehuders)
(Diz) 3. geroepen wanneer men koeien
opdrijft (Sz) 4. z. boj * Huj huj as iy bij
miy kom i/c bijow min of meer zingend
geroepen door koebuders, z. hiervóór (Dfo)
hujbarg (Bu, Np, Nw, Obk, Ste) Ook
huibarg (Op, Wol), hooiberg (Spa),
hujberg (Mun) de; -en; -ion ['h...] I.
hooiberg, ter bewaring in rondo, vierkanto of rechthoekige hoop opgotast hooi 2.
los (beweegbaar) dak van de in bet. 1
genoemde stellage (Nw) Do timmerman
maekte eon bujbarg (Nw)
hujberg z. bujbarg
hujblaozer (spor.) - hooiblazer
hujboer (Nbk, vo) Ook huThoer (Np, Sz)
['h...] - hooiboor Jk moet naor do buiboer
nI. om to helpen (Sz)
hujbok (Np) do; -ken; -kien ['h...bok] 1.
platboomd vaartuig voor het vervoer van
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hujbore - hujjer
hooi
hujbore (Bu, Obk, vo) Ook huibore (Np)
de; -n; ...boortien I. hooiboor, hooiijzer
(nI. om do temperatuur van hot hooi moe to
meten) Morgen za'k c/c man mit c/c hujbore
kommon laoten (vo)

plok...] - hooihaak Mit con bujbaoke
hop/ok/en ze do bujva/cken (Db), Do
hujhaoke of p/okhaoke dam- zat con
wccrhaokc an ow wat huj uut et yak to
haclen; daor begon ic mit bij con my yak
om et huj cP.r uut to bac/on om to vooren

hujbotter (Op) - hooiboter
(Bu)
huj b ruj z. bujbruui
hujharke (OS, Np, Nw, Mun, Ste) Ook
hujbruui (Bu, Nw, OS) Ook(WS noord. huiharke ( verspr. noord. van do Lend;
van de Londe, niet WH), huu hujbruj west, van Np), huihaarke (Pe-Dbl),
(ZW, Dho, El, Nw, Obk), huibrul ibruui hujhaarke (Bdie, Pe-Dbl), hooiharke
(Bu), hooibrui (Wil), hooibroei (Sz) de (Spa, Sz), grusharke (Wol), grosharke
['h...] 1. hooibroei
(Dhau) de; -n; ...harkien ['h...] 1. hooihark
hujbruuihrillc (Db) de; -n; ...brillegien (waarmee iemand het hooi of gras bijeen
['h...brtI] 1. gefingeerd instrument voor harkt)
het halen waarvan men kinderen, begin- hujharpoen (El, Nbk) Ook hooiharpoen
nende knechtjes e.d. op pad stuurde
(Spa), huiharpoen (Mun, Np) do; -en
hujhult z. bujbulte
['huj...] 1. hooihaak, nI. in do vorm van
hujhulte (Ma, Nbk) Ook hujbult (El, eon harpoon (met weerhaak) Biy booibrui
Nbk), hooibulte (Sz), huibulle (01-NI) de; mos Jo een blok hooi lossplittcn, dan do
-n; -ien [h...] 1. hooimijt 2. grote, hoge hooibaipocn Cr in on dan omhoog trekkcn
opper van veel bijeengebracht hooi in het (Spa)
land Es' bujjcn was daon, ze zatten nog hujhoed (Ste) de; -en; ...hoeden [h...] 1.
even b15 c/c hujbultc on dronken nog wat goedkope, hol gevlochten rieten hoed
wit eon reume/tien (Nbk)
hujiezer (Ste) ['h...] - hooiijzer
hujbultzetten (Nbk) onbep. w. [h ...] I. hujjen (OS, WS zuid. van Londe, Np) Ook
hooi op hot land in grote hopen zetten
huien (WS noord. van Londe, met WH),
hujdag z. hujjersdag
hooien (WE!) zw. ww.; overg., onoverg.;
hujdollen (OS, Bdie, Bu, Dho, Np, Nw) hujde, hot hujd ['hAj(d)12 /'hij(d)i2J...} 1.
Ook huidollen (Np, Op, Wol) onbep. w. hooien, hooi winnen, soms vooral: het in
['h...dolii] 1. een gat, gang in een hooi- zwelen brengen na diverse bewerkingen K.
berg, hujvak delven bij hooibroei (om de hot con gocio daod daon dour buurman to
broei to doen afnemen)
he/pen mit ot hujjen ( Db), Soms b/eel do
hujdoller (vo) de; -s ['h...dol1J 1. iemand bu/tstco wat roog, on dan mossen we et
die bezig is met het hg/do//en, z. aldaar flog even bi5 do opporhujjen ( Nbk), As 't
(vo)
mooi woer is, gaon we morgen hooicn
hujdreger (El) do; -s; -tien ['h...] I. één (Spa), As 't hujjon was on M mitbulp op
van de beide dragers van eon opper hooi ? grnto yak mit H on 't yolk, haddon ze
(die nI. op twee stokken werd gehouden, groto wil/o 2. land benutten om hooi to
de één loopt voor, do antler achier)
oogsten We hebbon dat stok now a/ con
hujgien (OS, WS zuid. van do Londe, Np) keer of wat bujd (Nbk), 't Was eon hole
Ook huigien (WS noord. van de Londe) et; lappe /aand to hooien (Wol, Sz), We moo'n
...gies ['hAjxinfhtj...] 1. halmpje hooi Hi
vandacgo ct/ego /aandhuicn (01-NI)
zat me mit con hujgicn in do nckke to hujjer Ook hujgien (bet. 2: Bu, Ld, Ow,
kricbclen ( Nbk) 2. z. hg//cr * Iedcrhujgicn p, b: Im, In), huigien (bet. 2: Dho) do; -s;
is d'r icnc gezegd om aan to geven dat men - tien [hAjf/'hAjxinJhj...} 1. iemand die
nauwkeurig moot zijn bij het bijeenharken hooit 2. (vaak verkl.) klein buitje, veelal
van laatste restjes hooi (Nbk), zo ook 1cc/or gezegd wanneer men in hot land werkte en
bujjicn kost con cent Id. (Nbk)
or eon bui kwam, vooral van eon bui
hujhaarke z. hujharkc
stofregen (Bu, Dhau, Dho, Ma, Nw, Ow)
hujhaoke (OS, WS zuid. van do Londe, Daur bej' weer eon hujjor (Nw), D'r A-omt
Np) Ook huihooke ( verspr WS noord. van weer con Hein hujjorticn an (Dhau), ook
do Lende), hooihake (Sz),pLokhaoke (Ru) eon c//k/ce hujjer (NW)
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hujjerhoed - hujlaedcr
(01-NI, Wol) de; -n; ...kissien ['h...] 1.
houten kistje met hooi om her eten in
hooien As do bufferio douk an do kaant is warm to houden als men naar het land
ging om to werken, hooikist Beppo zotto
(...) (Nbk)
hujjersdag (OS, Dho, ZW) Ook huiersdag et eton in do buikiste (01-NI)
(WS noord. van Londe), hujdag (Dhau) hujklaampc (Ste) de; -n ['hAjklâ:mp] 1.
my. ['h.&jrzd.../'hcejrzd...] 1. één der dagen deel van het hooi dat men heeft aangewaarop men hooit of good kan hooien We sneden en waaruit men steeds hooi haalt
hujjcrhocd z. bufjershoed
hujjeri'je (Nbk) de [hAjo'rIjo] 1. het

hebbon toch we] es gezoflige bufforsdaogon voor het vee 1k bob vroegor we] op con
mit me/war had Nbk), 't Was vandaogo hufklaarnpo slaopen (Ste)
eon mooie buffersdag een dag waarop, hujkontreleur (Ld) de; -s ['h...] 1. bep.

gezien de weersomstandigheden, good kon
worden gehooid (Obk)
hujjershoed (El, Ste) Ook huiershoed
(01-NI), hufjerhoed (Ma), hooiershoed
(Spa) - hooihoed, in het bijzonder van grof
gevlochten, goedkoop stro
hujjerstied (Db) Ook hujtied (Bu, Ld),
huitied (Np, Wol), huierstied (Diz) de;
-en ['h...] 1. tijd, periode waarin men hooit

funktionaris die de temperatuur kontroleert
i.v.m. mogelijke hooibroei Do bufkontro/eur kom t zommers bi do boeren Janges

(Ld)
hujkoorst z.

bufkoorts

hujkoorts (El, Ld, Nbk, Op) Ook huikoorts (Op), hufkoorsz (Pe-Dbl) I'h...] hooikoorts
hujkörf (Dfo, Ld, Nbk, Ow) de; ...korven;
In do buftied moo 'n we mooi weer bebbon - ien ['h...] 1. liehte maar grote korf
(Ld), Do buierstied is eon drokke tied waarmee men op kleine afstand hooi vervoert, bijv. voor het voederen Jo konnen or
(Diz)
hujjerswcer (OS, WS mid. van de Londe) buf naor huus inbaelon mit do bufkdrl die
Ook huiersweer (WS noord. van de toogde 10 dan mit twie man (Ow)
Londe), hooiersweer (Spa), huiweer (Np, hujlaand (OS, Np, Nt) Ook huilaand
Op) ['h...] - hooiweer We hobben van- (verspr. WS noord. van de Londe), hooidewoko mooi bujforsweer bad (Nbk), 't Is la(a)nd (Spa) et; ...lanen i. hooiland, nI. in
best buiorswoer vandaege ( Wol), We tegenstelling tot gras- en bouwland Th3
troffon mooi bujforswoer(Dho), As 'tmooi
buffers weor is moej' even toepakkon (Ow)
hujjige z. bujfinge
hujjing z. big'lingo
hujjingc (OS, Np, Nw, Op) Ook huffing
(Np, b, p), huff ige (Bdie, Bu, Diz, Dho,
Nbk, Op, Ste), huiinge (Diz, Mun, Np,
01-NI, Wol), huiige (Diz, Mun, Nt, Wol),
hooiing (Wil) de ['hAjt](g)a/'lmji.q/h&joxo

zo] naor et bufiaand om eon stokkien to
mien (j), Boba/vo do bossen baddo do
karko eon protto grond, booken bouw,
groslaand on buflaand (v) 2. land waarop
men bezig is met de hooioogst Af'do barke
vunnen ho/then, gaon we gauw weer naor
't huflaand (Nbk), Wat big' tocb drok, io
konnen we] naor et buf/aand zu/len (Nt)

hujlaandgrös (vo) et ['h...] 1. gras van het
laaggelegen hooiland (veelal: van het land
gelegen bij de riviertjes)
hujlaandverhuring z. huflaansverburing
hujlaanshuj (Dhau, El, Ma, Np, Ow) et
['h..] 1. hooi van het laaggelegen hooiland
(veelal: van het land gelegen bij de rihuffinge bebbon we gien tied to praoten viertjes)
(Dhau), In do bujfingo was vroogor do hujlaansverhuringe (Ow) Ook huflaandbiolo buusboling in do weer (Obk), We verhuring (vo) de; -n; ...verhurinkien
['h...] 1. verhuring van hooiland
zitton in do buffingo (Dfo)
hujkappc (Db, Dhau, Dho, Nbk, Ow) de; hujlaeden (El, Ma, Nbk, Np, Pe-Dbl)
-n; ...kappien ['h...] 1. los (beweegbaar) onbep. w. ['h...] 1. hooi handmatig op een
dak van een hooiberg Do timmerman wagen laden Huflaodon is ioders warkniot
(Pc- Dbl)
maekte eon bufkappo (Nw)
hujkiste (Db, Nbkl, Np) Ook huikiste hujlaeder (Db, Nbk, Np, Wol) Ook hal/'hrjto, ...j'ixa (Diz)/hwjaxa/'ho:oju]] I.
hooitijd Do bujfije komp an (Bdie), We
bobben or aanstoons drok, want we zitton
v/ak your do hujfinge (Nbk) 2. het hooien,
het oogsten van hooi Mien man is in do
buiinge bij do buurinan (Mun), In do
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hujiedder - huj reed
Iaeder (Diz), hooilader (Spa) de; -s ['h...] wardt afgevaerd debujopporties ommezot1. degene die zich bij het laden van hooi ten anderstebaven keren (flu)
op de wagen bevindt en het toegestoken hujpakkien (Nbk) Oak hooipakkien (Spa)
hooi op de juiste plaats legt We badden ['h4pakin] - Iangwerpig pak ineengeperst
vroeger con prima builaedcr (Diz), Do hooi, dear tauw of ijzerdraad bijeen
hujlacdor moot poot-an om do aandoron gehauden
year to blievon ( Db)
hujpasse (Nw, Ste) ['h&jpaa] - haaipers
hujiedder (OS, Bdie, Bu) Oak huiledder hujplokken (Bu, Ste) Oak huiplokken
(spar. WS: noord. van de Londe), hooiled- (Np) anbep. w. f'h...plak0] 1. hooi lasder (Spa) de; -s ['h...} 1. lange ladder trekkenuit eon haoivak, -berg of -mijt, nI.
waarmee men in de schuur op het hooi kon am eon begin te maken van een gat waaruit
kamen; er bestond oak een korte ult- men steeds hooi zal gaan wegnemen
voering (Nbk, 01-Ni)
hujplokker (verspr. OS, Bu) Oak halhujieppe Z. leppo
plokker (Np) ['h ...piakr] - haoihaak Do
hujilene (Nw) de; -n; -gien ['hAjlino] 1. bujjolokker bruukten we om eon gat in ?
lijn van stork touw met behuip waarvan buj va/c to macken (Ma), Do bujolokkor was
men de weesboom aan de haoiwagen vast- vroogor oen holton stok mit eon weerhaolce
zette
d'r op; die stak ie in et huj of in een
hujmaande (Bdie, Dhau, Pe-Dbl) Oak huj va/c ow eon betien huj your bi'jglioks
hooimande (Spa, Sz), huimoande (Wal) ion var/con of ion koe d'r uut to haelen
de; -n; ...maantien [h...} 1. mand voor het (Nbk)
vervoer van hooi, met twee stakken erdoor hujpunter (Ste) de; -s; -tien [h...] 1.
en aldus gedragen door twee man (Spa)
punter (baattype ult veengebieden) gohujmaond (OS, WS zuid. van de Lendo, bruikt vaar hot vervaer van hooi Veur or
Np) Oak hubnaond (Np, 01-NI), hooi- bujvorvocr wodde bier vroogor wol een
maond (Sz) - hooimaand: juli
bujjvuntor bruukt ( Ste)
hujmennen (Bu, Ma, Np, Nw, Ow) zw. hujraem (ZW, flu, Dha, El, Ld, Ma, Nbk,
ww.; anoverg.; mende huj, het hujmend Nw, Obk, Op, Ow) Oak huiruem (Diz,
['h...] 1. met paard en wagen het hooi in de Np,0I-Nl),hooiraam (Spa), waegenraem
schuur rijden of naar een haoiberg buiten (flu), raem (flu, Dfa, El, Ma, Nbk, Ste,
hujmesiene (flu, Nbk, Nw, Obk, Ste) Oak Wa!) - haairaam (aok gebruikt vaar ragge,
huimesiene (Np, 01-NI) ['h...] - hooi- haver en zaden, dan veelai als raem of
machine, nI. waarmee men a.m. bet hooi in waegcnracm aangeduid (Bu)), Et hujraem
zwelen brengt
was vaeke eon raem uut vier stokkon: twio
hujmiet (Bdie, Bu, Nbk, Mw, Obk) Oak ziodstokkon on con year- en aachterkop
huiniiet (Op) do; -en; -len ['h ...mit] 1. (flu), (recenter:) Aj' et (huj)raem mit
(vaaral verz.) enigszins op maim ge- dubbele stokken bruukton dan woddo do
iijkende, fijne mijt in het hoof Et was waegon brioder, dan koj' meer mitnemon
vacke allomaol bujmiot, mar daor haj'
veerdor gicn last van (Nbk)

on dan zakte et huj niet zo gauw van do
waegen; veural mit ot vorvoor van zaod
(rogge on haover) wodde hi) bruukt (Nw),
vandaar eon dubbeld (huj)raem een hooi-

hujmiete (Bdie, Bu, Ma, Nbk, Np, Nt, Nw,
Ste) Oak huimiete (Op, Wal) de; -n;
...mietien ['hAjmit] I. haaimijt, haaiberg raam met een extra balk aan beide lange
MY moot de hujmiete mar zetten het hoof kanten (Bu, El, Op, Ma, Np), Naost et
in de vorm van de haaiberg, haaischelf dubbelde bujraem was d'r ok nog oen
pIaatsen (Ste), De bujmiete bangt wat on/cold bujracm (Ma), D'r was oen vaast
sleeps staat niet recht, helt over (Np)
hujraom on eon los hajraem; et losso koj'
hujopper (OS, ZW, Bu, Dha, Mun, Np, van aachtoron wat opsebooven, zodaj' an
Nw, Op) Oak huiopper (WS naard. van de do veurka ante wat ruumto krcgen om to
Lende, niet WH), hooiopper (WH) de; -5; zitten (Ma)
-tien 1. ais verkl.: haaiapper, averigens hujreed (Obk) Oak hujmenninge (Obk)
veeial een der grate buiten waarin het hooi de; ...redon; ...retien ['h...] 1. zandweg naar
bijeen is gebracht vaardat het met wagens haoiiand Do hujmenninge wodde gemien-426-

hujrieden - hujvak
schoppelik onderhullen (Obk)
hujrieden (Nbk, Np) St. ww.; onoverg.;
all. onbep. w., volt. deelw.: het hujreden
['h...] 1. hooi naar de schuur, de hooiberg
brengen (vroeger met paard en wagen)
hujriepe z. hujrip
huj rip Ook lrujriepe (Bu, Ow) et (bij
..4o), de (bij bujriepe); -pen; -pien
['h...rip / ... ri:po] 1. ruif om hooi in te doen
(in een paardestal; evt. ook voor schapen
(Bu, Ow)) Dc peerden bebban de bujricpc

ok leeg (Bu)

hujroe z. hujroede
hujroede (Db, Nbk) Ook huiroede (Op),
Jsujroe (Bu, Nbk, Np, Nw, 01-NI, Ste),
Jzooiroe (Spa) de; -n; -gien ['h...ru:
(west.), ...ru(cb) (oost.)/ ...] 1. hooiroede
hujroeden (Nbk, Np) onbep. w. ['hAj
ru)di] 1. de temperatuur van het hooi
opnemen met een hooiroede
hujroeder (Nbk, Op, Ste) Ook roeder
(Ste) de; -s ['h...dr] 1. iemand die met een
hooiroede de temperatuur van het hooi
opneemt in verband met mogelijke
hooibroei en (bijgevolg) brandgevaar
hujruter (Dho, Nbk) Ook huiruter (Np)
de; -s; -tien ['h... rytç] 1. hooiruiter
hujruteren (Nbk) ['h...rytpJ - hooiruiteren
hujschcre (verspr. OS, ZW, Bu, Dho, Np,
Nw, Op) Ook iiuischere (Diz, Ol-Nl, Sz),
hooischere (WH) de; -n; ...scheertien
['hAjskl:oro] 1. fopmiddel, ni. gefingeerd
instrument voor het verkrijgen waarvan
kinderen, knechtjes die voor het eerst
meehielpen e.d. op pad werden gestuurd,
bijv. naar de smid
hujschoeve (Obk) Ook hooischuver (Spa)
de; -n; -tien ['h...sku:wa, ...vo/ ...sky:vç] 1.
schuiver voor een trekker waarmee men
zwelen hooi in een grote hoop schuift
hujschudder (Bu, Nbk, Ste) Ook ha!schudder (Np) de; -s; -tien ['h... 11. hooischudder
hujschure (OS, WS zuid. van Londe, Np)
Ook huischure (WS noord. van Lent/c),
hooischure (WH) de; -n; ...schuurtien 1.
hooischuur
hujschut (Bu, Nbk) et; -ten; -tien
['h...sk&t] 1. schot, houten wand vóór, ter
afscherming van het hooi, het hooivak
hujslepe (Nbk, Np) Ook ha/sleep (Np) de;
-n [hAjsll:po/...] 1. platte wagen voor het
vervoer van hooi, waarop men gemakkelijk

een grote hoop hooi kan trekken door het
te doen glijden Mit ctpecrd trok/cen ze at
huj op 'c bujslcpa (Np)
hujspit z. hujspittc

hujspittc (Db) Ook hujspit (Np), hujspitter (Bu, Db, Nt) de, et (Np); -n; ...spittien
['hAjsptt(o)/...tç] 1. hooispade Et hujspit
moat goad scharp wezen (Np)
hujspitter z. hujspitta
hujsplit Z. hujsplittar
hujsplitte z. bujspfitter
hujsplitten (Nbk, Nw) Ook hujstikken
(Bu) onbep. w. ['h...splttçl...] 1. met een
hooispade uit een hooiberg of hujvak delyen Dour de boeren wodde vacke can
stikschoppe bruukt veur et hujstikkcn of et
meststikken in c/c potstai (Bu)

hujsplitter (verspr. OS, WS zuid. van de
Londe, Np) Ook haisp litter (verspr. WS
noord. van de Londe), hujsplit (Bu, Dfo),
huisplitte (Wol), hujsplitte (Ste), hooisplitter (WH), huischoppe (01-NI),
hujstikker (Bu) de; -5; -tien ['h...splitr
/ ... I...sp1tt()/... ] 1. hooispade, hooigraaf,
nl. om blokken hooi in een hooivak los te
snijden of om in ingekuild gras te spitten
Dc hujsplittcr is con puntige schoppe mit
can hakkc d'r an, d'r wodde buj mit
steuken om begin to macken in or hujvak,
mar hi wodde ok bruukt om kit/I to stikken (Bu)
hujstat (Ste) Ook huistat (Nt) de; -ten;

-tien ['h...stall 1. één van de laatste restjes,
slierten hooi van een zweel (die bij bijv.
het bijeen slepen waren blijven liggen) c/a

hujstatten bij makeer krabben mit de
stattckrabbcr ( Ste), huistatties ankrabbcn
(NI)

hujstikken z. hujsplitten
hujstikker z. bujsplitter
hujtied z. hujjcrstied
hujtiem z. hujtieme
hujtieme (Obk, Op) Ook hujtiem (Ld,
Ste), huitieme (Op) de; -n
1. lange paal waarmee men hooi dat in
zwelen bijeengebracht is, in grote hopen
bijeen doet trekken; de paal zit aan touwen
vast, wordt door een paard getrokken en
één van de hooiers staat crop
hujvaeren (Np) onbep. w. ['h...] 1. hooi
per boot vervoeren Wegongen vroegcrmit
dcpraem hujvacran (Np)

hujvak (OS, ZW, Bu, Dho, Mun, Np) Ook
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hujvakschut - hulpaktie
Izuivak (WS noord. van de Lende,
lm:...] 1. ineengedoken Th3 zat dFr
Pe-Dbl), hooivak (Spa, Sz) et; -ken ['h... l wat heukerig benno, ie konnen wel zion
1. hooivak, vaak tussen de stijien van de dat NY t niet vow- mekaere had dat hij
schuur, naast de dee! As kiender mocbten zich niet goed voelde (Pe-Dbl), Die
we graeg in ? bujvaic speufen (Obk), Do kiender zatten hukerig biy mekeer in eon
bond hotjonkies Jcregen in 't huj va/c (Nbk), hoekien to kiumen (Dfo) 2. (van het weer)
As wij in Ft vcurjaor con glop in It bujvak ku, onaangenaam, in bukerig weer (Ma,
badden, kwammen daor dejonge kalfies in Ow)
(Db), Et zaod kwarn boven op ci' buj in do hukkepuk z. ukkepuk
hujvak/cen, ok we] an do miete bi buus hukkien z. ukkien
(Ste), k He 't hooivak weer mum (Spa)
hulde de ['hA!da} 1. hulde, eerbetoon icac
bujvakschut (vo) et; -ten ['h...] 1. houten ha/dc brengen (ha), Hulde an die moonwand, sehot tegen een hooivak
sken, die dat kiend toch rod hebben (Nbk)
hujvervoer (Ste) et [h...] 1. het vervoer huldigen (spor.) ['h&1dagjj] - huldigen
van hooi Vow- et hujvcrvoer wodde bier (van een prijswinnaar, voor trouwe dienst
vroeger we] eon bujounter bruukt (Ste)
e.d.)
hujvflrke (Bu, OS) Ook hujvorke (Dho, huldiging (spot.) de; -s, -en ['h&1dagtij] 1.
Nw, ZW), Izuivorke (WS noord. van do het huldigen, z. a!daar
Lent/c), hooivorke (WH) de; - n; ...vorkien huldigingsp!echtighied (I) - huldigings['h...] 1. york waarmee men hooi opsteekt p!eehtigheid
(meestal drietandig)
hu!e (Obk) do ['hyla] 1. losse veenlaag AJF
hujwaegen (Bdie, El, Nbk, Ste) Ook zodestifcken willen mocj' eerstplaggon, on
huiwaegen (Np, Op) de; -s; -tien 1. dan komt do hub (Obk) 2. z. boele
wagen waarmee men hooi vervoert
hulen z. hoeben
hujzaod (Nbk, Np) Ook huizaod (Mun, hulp Ook hulpe (Bu, Ma, Obk, Np, Ow)
Np, Op) at 1. hooizaad Do manfuden do; -en (bet. 2); hu!pien (bet. 2) ['hid
hebben hujzaod an do sokken, ze moo 'ii (Q)p(o)] 1. bijstand, medewerking 'k Zol
even eon veger kriegen (Nbk)
best wat hulp bruken kunnen (Mun), Die
hujzooldcr (Nbk) Ook izooizoolder (Spa, meensken hebben hulp nodig (Dho), D'r
Sz), huizoolder (Np, Op) - hooizolder
moot hulpe kommen (Ma), Ze bet hulp in
hujzwie!en (Ma) onbep. w. ['h...swih] 1. do huusboling ze wordt door iemand
het in zwelen, regels brengen van hooi
geholpen (Dhau, Dfo), bulp geven (Nbk),
hujzwll (Obk) at; -len; -legion ['h...swd] Jo hulp anbieden (Nbk), om hulp vraogcn,
1. regel hooi
.rocpen, ione to buip kommeir. En, krek al
huk z. bok
kwam do netuur him to hulpe (.) (b), mit
hukelen z. beukelen
Gods hulp (spor.), cerste hulp (bij ongehuken I (Db, Dfo, Dho, El, Ma, Mun, Np, bokken) 2. iemand die heipt, personeel,
Nt, Ow, b, ho: Bu, Nw) Ook heuken voora!: hulp in do huishouding of hoe(Dhau, Ste), hurken (verspr.), horken renarbeider We hebben can goeie hulp an
(Nbk) my. ['hylqj/hA:...--hAr.../'hor... ] I. dat maogien (Bu), Is do hulpe c!'r a]? is de
hurken, in: op Fe hurken (zitten) op arbeider, werkster e.d. or a!? (Nbk, Bu),
zijn/haar hurken (zitten), ook: zijn behoefte Oonze hulp is ziek (Diz), (schortsend
do en: Onderwegens bet biy spijd as eon gezegd tegen iemand die, al dan fiat
reiger en mos hij eon keer of wat op Fe serieus bodoe!d, een handje zou kunnen
huken zitten (b)

huken II zw. ww.; onoverg.; huukte, het
huukt ['hykj] 1. op de hurken gaan zitten,
ineen duiken Ze buukten daefe (Diz), Die
tule was kepot, ibc mos huken om de beste
koe to melken (Op)
hukeren z. huteren

hukerig (Dfo, El, Ma, Ow) Ook heukerig
(Db, Pe-Dbl) bn; -or, -at f'hykorox,

helpen:) 'k Docbt dat wiy baost eon hulpe
kregen (Np, Nbk), eon hulp in do buusholing, zonder hulp zitten, 4/F Jo waark
niet moor doen kunnen, dan moof bulpe
hebben (Ow, Obk), k Zal even hulp ha ofen
(Wol, Bdie), Mar now mos ze bulpe nemen
), Hufp AuJF tegenwoordig slecht kriegen

(Spa)
hulpaktie (verspr.) - hulpaktie
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huiphock - huize
hulpbock (vo, Op) et; -en ['hAlbuk] 1.
bijzonder register bij o.a. het stamboek
van rundvee en paarden, waarin die dieren
werden opgenomen waarvan de afstamming of aflcamst geheel of gedeeltelijk
onbekend was; de afstammelingen van
bulpstaunbockdicren werden, d.w.z. alleen
in geval van bevruchting door een goedgekeurde vaibloed stier of hengst, als volbleed erkend en konden dan als zodanig,
na te zijn goedgekeurd, in het stamboek
worden opgenomen Ze kwannmcn cent in
et hulpboek, vertelde S., on as de boor dan
ccii stamboekbolle bruukte, weren de
kaJiles voibloed; en zo staorigan kon hi
dan ccii stambockbedrie'kriegcn (vo)

hulpbockdicr (Op) et; -en ['h...] 1. dier uit
het huipboek, z. aldaar
hulpbockkoe (vo) de; -nen; -gien [h... ] 1.
koe die geregistreerd staat in het huiphock,
z. oak aldaar (vo)
hulphoekpeerd (Op) et; -en; ...peertien
['h...] 1. paard dat geregistreerd staat in het
huipboek, z. oak aldaar
hulpe z. huip
hulpeloos (Nbk) ['h&IpoIo:as] - hulpeloos

hulpstambockdier (Op) et; -en ['h...] 1.
dier opgenomen in het Jiu/pbock, z. aldaar
hulpstok (spar.) ['h...stak] - hulpstuk
hulptrainer (spar.) - hulptrainer
hulptransport (spor.) - hulptranspart
hulptrocpen (spar.) [ ...pqi] - hulptroepen
hulpvecrdig (Pe-DbI) - hulpvaardig
hulpverlicncr (1) - hulpverlener
hulpverlicning (spar.) - hulpverlening
hulpwarkwoord (I) et; -en 1. hulpwerkwaard
huls(e) z. hulze buist

huist Oak huh (fp) de [hAIs(t)] 1. hoist De
buist daor zitten van 't jaor we] be/en an
(Nt), Ze gaon mit de kastdaegen de buist
snieden ( El, Np), Op 't kastfeest willen de
meerste meensken gracg huist mit beigies
in huus (Op), tammchulstbep. gekweekte

huist (Nbk) 2. hulsttakjes (Nbk, Pe-Dbl,
Sz) Zuwwe wat huist mitnemen am mit te
versieren ?(Nbk), Tegen kastticdhaclen we
vaeke wat huist in buus (Pe- DbI)

hulstachtig - hulstaehtig
huisthele (Nbk, Ste) Oak huhtbesse (Sz)
de; -n; ...beigien ['h...] 1. hulstbes
Hulpeloos ston hi5 om him benne te hulstbessc z. hulstbcic
kieken (Nbk), Jkston d'rhulpeioos tegen- hulstbos z. huizebos
over zonder dat ik er jets aan ken doen huistepolle z. buizepolie
hulstpolle z. buizepoile
(Nbk)
hulsttakke z. bulsttoeke
hulpgcschreeuw (1) - hulpgeschreeuw
hulsttoeke (Nbk, Ste) Oak hulsttakke
hulpgocderen (spar.) - hulpgoederen
hulpien (spar.) et; hulpies ['h&lpin] 1. (Nbk) de; -n; ...taekien ['h...] 1. hulsttak
hulten ['hAttn], in (mit) bulten en bulten
hulpje (bep. persaan, veetal jongere)
(met) kuilen en verhagingen: D'r zitten
hulpkantoor (spar.) - hulpkantaar
allemaole bulten on bulten in de reed, wat
hulpkelner (I) - hulpkelner
ridt dat toch ongeIokki (Nbk), Dat iaand
hulplijn (1) - hulplijn
hulpmiddel (spar.) - hulpmiddel am jets was nao die dreuge zoemer allemaol bulten
klaar te krijgen, af te krijgen
en bulten (01-NI), Dat stok Jaand is icne
hulten en bulten (Ow), Appelscbe was nag
hulpmonteur (Ow) - hulpmanteur
bcroemdcr wodden as dciii de hulten en de
hulpmotcr (spar.) - hulpmotar
hulpnaalde (Nbk) de; -en ['h...] 1. extra bulten en do bodpepieren zommerhusies
breinaald bij het vervaardigen van brei- (b)
hulterig (Dfa, Dha, Mun, Nbk, Nw,
werk
01-NI, Op, Spa, Sz) bn.; -er, -st ['hIb
hulporgcnisaosie (I) - hulparganisatie
hulppergramme (spar.) - huippragramma tax, ...trax] 1. aneffen Die straotweg is
vriJ wat bulterig (Mun, Sz, 01-NI), verder
ccii ckonomisch huippergramme (vo)
alleen in bulterig en bulterig (Dha, Nbk,
hulpploeg (1) - hulpplaeg
huippost (spar.) ['h...post] - huippost
vo): 't Is bulterig en bulterig daor met
hulppostkantoor (spar.) - hulppastkantaar kuilen en verhagingen (Dha, vo, Nbk)
hulpsignaal (I) - hulpsignaal
huize (Bdie, Bu, Obk, Op, Ste, Wal) Oak
hulpstamboek (Op) et; -en ['h...] 1. hetz. huls (verspr.), hulse (Nbk) de; -n; hulsien
als bulpboek, z. aldaar
['hAiza/hAls] 1. patraanhuls e.d. D'r is
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hulzebos - hunnigen
humoristiseb (spor.) bn.; -er 1. humoristisch
humus (verspr.) ['h9mAs, ...mas] - humus
humusachtig (spor.) - humusachtig
bovenstuk van een klomplaars (Ow) 3. humusgrond (Nbk) - humusgrond
ombulsel van leer om de strong die onder humuslaoge (1) - humuslaag
do buik van het paard langs loopt, nI. om humusriek (vo) - humusrijk
het schuren van touw op do huid to voor- humzelf z. onder zels
komen (Ste) 4. omhulsel van stro ter humzels z. onder zels
beseherming om flessen (meestal van bun (spor.) pers. vn. [1tn] 1. (als Nederdrankflessen) (Nbk)
lands ervaren) haar: derde pers. my. (als
hulzebos (verspr.) Ook hulstbos (Db, Diz, direkt en indirekt objekt)
Nbk, Sz), huizenbos (Dfo) do; -sen; -sien hunebed Ook hunebedde (Nw) - hunched
['halzobos/ ....h&1zçbos] 1. hulstbos 2. bos hunebedde z. bw,ebed
hulsttakken, met name gebruikt om do hunebeddebouwer (spor.) - hunebedschoorsteen moe te vegen (Db, Pe-Dbl, bouwer
Wol) Wi bruukten vroegcr ccii hulzebos hunen (OS, verspr. WS) zw. ww.; overg.,
veur ? scbostienraegen ( Pc-DbI)
onoverg.; huunde, hot hound ['h9v:] 1.
hulzenbos z. bulzebos
honen, sarren, pesten 147 huunt altied an
hulzenpolle z. hulzepolle
(Nbk), Ze hunen menaander (Diz), Hool
huizepolle (verspr.) Ook huizenpolle tocb op te bunen en nanen (Ma, Nbk), Die
(Nbk, Np, Obk, b: Im), hulsipolle (Diz, vent kan lack zo lange hunen dat et geduld
Dmi, Nbk, Np, Nt, 01-NI, Ow, Ste, fp), oprackt en dat hi eon pak op zien huud
huistepolle (h) de; -n; -gien ['h..i'hAI krigt (Obk), Hij mag een sander graeg
zpolo, h...p... (Nbk, 0bk)/'hA1st(o)pl3J 1. hunen (Ld)
hulstboom
honer z. huundcrd
hum z. him, bm
hunkeren (verspr.) Ook honkeren (Nbk),
humanisme (verspr.) - humanisme (hop. hunteren (El, Ow) zw. ww.; onoverg.;
geestelijke stroming en wereldbeschou- hunkerde, bet hunkerd ['hA1)kfI
wing)
/'hoi)krnl --- t ... ] 1. hunkeren, stork verlangen
humanist (verspr.) - humanist: aanhanger naar Hi7 hunkerde slim naor beur (Ma), k
van bet bumanisme, z. aldaar
Kan d'r soms zo naor hunkeren om de
humanistisch (verspr.) bn. 1. humanistisch kiender es weer to zion (Mun), It Fccrd wil
zeker nogal war kruud versebeuten, d'r
liggen allemaol lege hulzen (Sz), As kiend
maekten we vroegcr van de buize van ccn
petroon ccii fluitien (Obk) 2. leren

Ft Humanistisch Verbond

op Fe stal, hij staot bij Ft hckke to hunteren

hummel de; -5; -tien [hAmf] 1. (vaak

(El)
hunnens z. beurend
hunnes z. heurend
hunnig z. hunnung
hunnigcel z. bunnungcel
hunnigdauwhunnig (bs: Obk) ['h...] bladhoning
hunnigemmer (bs: Obk) do; -5; -tien
[h...] I. bep. emmer met tuit gebruikt bij
bet zeven van raten om lekhoning te verkrij gen
hunnigen (Np, bs: Dfo, Obk, Ow) zw.
ww.; onoverg., ook onpers.; hunnigde, hot
hunnigd ['hAnogfl, ... 5j:] 1. (van bijen) bet
bijeenbrengen van nektar Ft hunmjt do
bijen halen (flunk) honing (bs: Ow), Ft
hunnigt good (bs: Dfo, Obk), Dc bi5en
hunnigen goed (bs: Obk), As et met good

york!.) hummel War kan die hummel
alliendig al mooi speulen (Pe- Dbl), Dat
klcune ding praot nog met best, mar 't is ok
nog mar ccii hummeltien (Sz), Kom Cs
bier, mien k/cue hummel (Nt), ? Wodt al
con bide hummel (Bu), (verwonderd over
do prestaties, reakties:) Zoc klein hummeltien, nict! (Nbk) 2. z. bommel * (tegen
of van eon slecht etend kind) Hap zee
hummel en weg was de krwnmel (Obk)
hummelhunning z. hommelbunning
hummelnust z. bommehnust
F
n

hummes (Np) do; -en ['hAmas] 1. bij, die
persoon Daor bej bummes ok (Np)
humor do ['hymnr] 1. humor: bet humoristisch zijn, humoristisehe elementen Hi
bet altied ccii boo] humor (Nbk), D'r zit
fink war humor in dat bock (Nbk)

hunnigde, had ci vaast een nachien vreu-
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hunniggewin - hunningkaemcr
ron, woddo d'rzegd(bs: Dfo) 2. (van bloemen) honing optevoren Do heido hunnig
aiiomachtig (Np), Die bloemen hunnigen
ailemachtig (Np)
hunniggewin z. hunninggowin

hunnigkaemer (bs: Dfo, El, Obk, Ow)
Ook hunningkaenier (bs: Dfo, Op) de; -s
['h...] 1. afdeling gevormd door do nj hovenste raampjes in eon bijonkast, waar do
honing is, deel van do korf waar do honing
is i.t.t. do bruudkaomor

hunnigkaemerraem (bs: Dfo, El, Obk,
Ow) Ook hunningkaemerraem (bs: Dfo,
Op) et; -en; -pien ['h...] 1. raampje in do
hwinikaemer (z. atdaar) van de bijenkast
hunnigkraanze z. bunnigraand
hunnigmaege z. hunningmaoge
hunnigmee z. bunningmoo
hunnigpasse z. hunningpasse
hunnigpot z. hunningpot
hunnigraand (bs: Ow) Ook hunnigkraanze (bs: Op) de; ...ranen; ...raantien
[h...] 1. hot geheel van do honingcollen
hunnigslinger z. bunningsiinger
hunnigsoort z. hunningsoort
hunnigstroop z. hunningsjerp
hunnigvat (bs: Dfo, Obk) et; -ten; -tien
['h.] 1. vat waarin men honing bewaart
hunnigweer (bs) et ['h...] 1. weersomstandighodon waarbij do bijen veel honing
winnen
hunnigzeef z. hunningzie
hunnigzeve z. bunningzijo
hunnigzi'je z. bunningzie
hunnigzute z. bunningzuto
hunnigzuten z. bunningzuton
hunning (vorspr., niet ZW, niot WH) Ook
hunnig (ZW, Bu, Dfo, Diz, El, Ld, Nbk,
Nw, Obk, Ow, Spa), hunnink (Np), honing (WH, Dho, Op, Nt) ['hAnu], ...nfl
/'hAnox/'hAnu)k..... kI'hô: a...] 1. honing
vorzegeido hunnig raathoning (bs: Obk),
onriepo hunning honing die at wordt gooogst maar door do bijen nog niot luchtdicht was afges!oten (bs: Dfo, Op), base
hunning id. (bs: Obk), biaanke banning
honing nit raten waarin goon broedsol heoft
gezoten (bs: Dfo, Op), maogdobiko hunnig
id. (bs: Obk, Ow), waartegenovor bruno
banning honing nit raten waarin wel
broodsel hoeft gozoton (do kleur van do
honing is niot bruin, die van de raten wol)
(bs: Obk, Op), roogo banning raten,

broodsol, stuifmeol en honing tezamon (bs:
Dfo), in It iaand van moik en banning

(Dhau), As do bunnij rope is, wo'n do
raoton dour do bijen bochtdichto ofsiouten
mit can doksoitien van was, do (was)zogoi
(bs), Gooie banning moot vomukeron
(Obk), F/c Hobbe flog web war banning
wunnen (Np), (opgevat a!s gehoimzinnige
gebourtenis bij bijen:) Etkon oknog wezen dat as eon yolk via/c bij oen sprokkelnust daeiezot was, do ere volken ni/cs
wwjnen, mar just dat yolk an ondoron too
in do banning lag OX We zitten met verlogon om 't wark, mar 't gaot om do
banning om do opbrongst, hot finaneië!e
voordeel (Dho), Zondor to warken komt do
hunning d'r niot (b), Eon protte wark en
gion hunnig (Dfo), zo ook Dat wark iovcrt
fliot veal banning op (Op), Daor is do hunnig woi of daar kan geen winst moor op
zitten (Bdio), Die strikt n ok aorig
hunning om do mond hij vloit hem nogal
(Bu), zo ook banning an de striokstok
hobbon ( Db), Die vent kon d'r we] banning
an hobbon, want aiio moidon vlaiken om
honno nI. aan zijn geslachtsorgaan (Wo!),
Et smaekt mij as hunning (Obk), ...in do
bn (Np), zo zuto as hunning (Obk, Nbk,

Np, Nw) 2. do nektar die do bijen uit do

bloemon halen * Men vangt moor vbogon
mit banning as mit azien (Op), Wie hunnig
hobben wil, moot et stikkon van do bi5on
autstaon kunnen wie iots goods wit

boreikon, hot fijne wit hebbon, moot voe!
vordragon (n)
hunningachtig (Nbk) - honingachtig
hunningbi'je (spor.) - honingbij
hunningbusse (bs: Dfo) do; -n; ...bussien
['h...] 1. bus waarin men honing bewaart
hunningbuul (Dhau) do; ...bulen [h...] 1.
zak waarin do honing word uitgoperst
hunningcel (bs: Dfo, Obk, Ow) Ook hunnigcel (bs: Dfo, Op) do; -!on; -legion
['h...] 1. honingee! Do bannij komt in
hunnigceiien die mit mekeor do hunnigraand Voi7non (bs: Ow)

hunningdauw (bs: Op) ['h...] - honingdauw (lett.)
hunningdraank z. hunningmoo
hunninggewin (Db, Ma, Nbk) Ook hunniggewin (Bdio, Ste) - honinggewin
hunningjaor (Nbk, Obk) - honingjaar
hunningkaemer z. bannigkaomer
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hunningkaemerraem - huppen
hunningkaemerraem z. hwinigkacmerraem

hunningkappc (Obk) do; -n f'h...] 1. bovensto deel van de bijonkorf, nl. waarin het
eorst do honing wordt opgeslagon en van
waaruit do verdere opsiag plaatsvindt
hunningkoeke (Nbk) - honingkook
Iiunninglocht (Nbk) ['h...!oxt] - honinggeur
hunningmaege (bs: Dfo, Op) Oak hunnigmaege (bs: Dfo, Obk) do; -n ['h...] 1.

soart appels, z. hunningzuten)
hunningzuten (Ma, Np) Oak hunnigz us en
(Bu, Ow) my. ['h.&nu]sy:tiJ'K&nox...] I.
bep. zoor audo soort appo!s die zo zoot als
honing smaken
hunningzuuite z. hunningzute
hunnink z. bunning
huntel-de-tuntcl (Dho) ['lt&ntjdot&ntl], in
* (schertsend, zonder spociale betekonis:)
Huntcl- cia- tuntel daor kon, 1k wear
an/Kiompen en schoencn die beb 1k an

honingmaag Dc bunning wodt NY at
bacien bcwccrd in cia bunningma age (bs)

(Dho)
hunteren z. hwikercn
hunningmee (Db, Ma, Np, Op) Oak hun- hup I do; -pen; -pien [lap] 1. sprang die
nigmee (Ste, Pe-Dbl), mee (Obk, bs: Dfo, men maakt door to huppen 't Kiend mackta
Ow), hunningdraank (Dho), ,nede (bs: oven can paerbuppies (Wa!)
Op) ['h...mu/ ... /mt:cb] - mode: nI. honing- hup II Oak huup (Nbk: bet. 2), hoep
drank
(Nbk: bet. 2) tw. [ ... /hyp/hup] 1. aanhunningpasse (Dfo, Obk, bs: Op) Oak moedigingskreot met name bij sport, oak
hunnigpasse (Ste, bs: Dfo, Obk, Ow), am to gaan staan Hup, in do biencn (Np) 2.
hunningpers (Db) ['h...pao/... / ...p€rs] - aansporing am te springen, of tot een
honingpers Dc bimmgpassc van at Drentse andere lichamelijke inspanning, of gozegd
medal kwam in oonzc omkricten at meerstc bij eon dergelijke aktiviteit Huup, daor
vein- (bs)
gaot M (Nbk)
hunningpers z. hunningpasse
huphoolt z. biopehoolt
hunningpot (Obk, bs: Dfo, Ow) Oak huppe z. hiopc
hunnigpot (Ste. bs: Dfo, Obk) - honingpot huppehoolt z. hiopeboolt
hunningraat z. hunningraot
huppeldepup Oak huppelepup ['lapjda
hunningraut (Obk, Op) Oak hunningraut pAp/hApa, ...poth] - huppoldepup
(Db) ['h... r3:at/... ra:t] - honingraat
huppelen zw. ww.; huppeldo, is/hot huphunningsjerp (Np) Oak hunnigstroop peld ['hApJll] 1. huppo!en Dc kiender
(Bdie, Dfo, Nw, Pe-Dbfl, hunningstroop komman uut schoele buppelen (Wol), Dc
(verspr. OS), honingstroop (Sz) do islander huppelen d'r over (Ste), Laompics
['h...sjerp] 1. dunne, bianke stroap
die kim in 't veurjaor zo mooi in 't hand
hunningslinger (El, Obk, bs: Dfo, Op) happelcn (Obk), Die vrouw buppelt mar
Oak hunnigslinger (bs: Dfo, Obk, Ow) wat loop maar wat heen en weer, maar
['h...] - haningslinger
schiet niet op met haar work (Dhau)
hunningsoort (Nbk) Oak hunnigsoort (bs) huppelepup z. huppeldopup
de; -en ['h...] I. elk der soorten honing
huppellg (Ld) bn.; -or, -st ['hApax,
hunningstroop z. hunningsjcip
...palax] I. genoigd tot huppelon Huppelhunningzeve z. bunningzijc
waetcr wo'n zc buppolig van (Ld)
hunningzi'je (bs: Dfo, Op) Oak hunnig- huppelwaeter Oak huppeiwater (WH) et
zi'je (bs: Dfo), hunnigzeef (bs: Obk), ['h...] 1. huppelwater, storko drank Etging
hunnigzeve (bs: Obk), hunningzeve (bs: d'rom wag, mocj'rekcnen, daor zal 'thupObk) do; -n; ...zi'jgion ['h...] 1. bep. zeof pci water we] de oorzake van wezen (Sz), 't
gebruikt am lekhaning nit do voile raten to Hupp ciwa ator is ok al wear duurdcr
laton lekkon
wodden (Sz)
hunningzoeger z. zoegepappen
huppeiwater z. huppeiwacter
hunningzute (El, Nbk) Ook hunningzuui- huppemaeken (Np, Obk) Oak hippete (Nbk), hunnigzute (Bdio, Ow) bn. [aks. maeken (Bdie, Np) onbep. w. ['lap
wissolt] 1. zoer zoot, zoot als honing con ame:k/'hi...] 1. het maken van een buppe
hunningzute appel (El), bwinizutc appel- of h;opc, z. onder hinpc
bomen (Ow) (oak - zolfst. - van een bep. huppen z. hiopen
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hupper - husien
hurken z. baleen
hupper z. hiope
hupperd (El, Ma, Nbk, Ow) Oak hupper hurksprong (spor.) - hurksprong
(El) de; -s; huppertien ['h&pr(t)] 1. hetz. hurrejasses z. barrejassos
hurry-op (Nbk) [...'op] - hurry-up Etgaot
als bjppe, z. aldaar
Imps (Bu, Diz, Nbk) bn.; -er [hAps] 1.
harry-op (Nbk)
good gezond (Diz, Nbk) good hups kern- hus z. basso
gezond (Diz) 2. frivool (v) eon volkien dat huselik bn.; -er, -st ['hysolok, ...s...,
flog halvewiezer, bupser en wulpser is as ... sl ...] 1. graag thuis zijnd We bin nogal
die (..) aut et zaden (v) 3. in een bups wat huselik anlegd (Dho, El), leno is vale
baseliker as de sander (Nbk), Jo moe'n
ding een wijsneuzig meisje (Bu)
hupsakee (verspr.) ['hApsaki:, ...sa...] - perboren de jeagd zo basolik mogolijlc to
maeken, aanders bin ze altied op e vlieg
hupsakee
hure Ook huur (spar-; verspr. in bep. (Db), Die bond is aorig huselik is graag
vaste verb.) de; -n; ...huurtien ['hy:or(o)] 1. binnen, loopt niet snel weg (Diz) 2. knus,
hour die men betaalt H;moot do bare nog met de gezelligheid, hartelijkheid van her
beta den (Nw), Halfjaorliks mos do bare familieleven Ft Was dFraltiod arg baselik in
betaeld wodden (Obk), Th3/ zit your eon die grate, oolde kaemer (Pe-Dbt), 4/F M
difle hare (Np), Do bare is weer do haast do laarnpe weer wat vroeger
oznbogens gaon (Ld), de kaelo hare (spar.) opdoen, is Ft ole wel weer huselik (Obk),
2. het in huur hebben, kontrakt, verbintenis Ze leon et wark bij die boor wel of mar dFr
am to huren Om nijjaorbennekofdeharo was helemaole gien huselik verkeor, ze
opzeggen (Nw, Ste, Sz, Obk), Halfnovem- misto do buseliltheid zo (Op)
ber gaot do hare weer in, van dat laand huselikhied Oak huuslikhied (Ow, Wa!),
bier aachter oons (Bu), Op I meie van dit voar -held z. -hied de ['hys(a)lakhit] 1..
jaor bet .1 do bare NY die boor uat (Op), gezellige, vertrauwehjke amgang thuis
Vroeger, tegen meie an, woren d'r we] Daor is niot vale buselikbiod in haas, ze
vaeko boerden)gies to buar (Obk), Dat bin eon bool vot (Nbk), Daor is niks gien
laand wodt te hare anbeaden (Ow), Len baselikbeid an het is er koud en zakelijk,
buurman kroog et laand in bare (vo) 3. die persoon is thuis bep. niet gezellig of

periode dat men huurt, vastliggend in een
avereenkamst De bare van los Jaand duart
vaeke al zes jaor, on van eon booroplaetso
twaelfjaor (Op), Nag tweejaor, dan bet
do hare omme (Diz), Ankem jaor bet de
bure van dat laand ommo (Op) 4. dienstbetrekking (Np) Ze hebbon een knecht inbuurd, die is daor in do bare (Np), verder
in Die gaot do lange bare in hij of zij
trauwt (Db, Ld, Np, 01-Ni), vandaar I is
van plan mit G. de lange bare in to gaon

warm in de omgang (Np, Ste, Spa)
husien Oak huisien (Sz) et; huisies
['hysin/'hj ... ] 1. klein huis, z. oak buus,
con vri3i husien gezegd als de ouders op
bezoek zijn on de dachter (met evt. andere
kinderen) thuis is, zodat vriendinnen en
evt. jonges kunnen kamen, hetz. als spinmaol (Bdie, 01-NI, Nt, ha: Np, Op): Dan

is Ft bekke van do dammo, bear, as do
ooldo laden van butts binnen en do jeugd
vri7husion bet(01-NI), eon beiljbasien

een gevestigd belang (I) 2. w.c., sams nag
slechts voar een auderwets type, nI. in een
apart hakje buiten of ingebauwd in her
bedrijfsgedeelte van de baerderij, zaals
van 't jaor eon mooie protto laand baron achter op de stal, oak: dat hakje als geheel
(01-Ni), We baron dat laand van jaor tot 1k moot oven naor Ft hasion (Nbk), Th3
jaor (Diz), eon gescbikt boerderi)gien gong even naor 't husien (Nbk), Ft Hasien
baron (Db), Daoromme bet oonzo club [ni. stan vaoke achter in do bloke; pattie bad-

(op)

huren zw. ww.; overg.; huurde, het huurd
['hy:ari] 1. huren van een huis, land en
andere goederen, rechten enz. We konnen

visciub] do vierde woke nog mar weer
vearzes jaor buard(b) 2. iemand huren
U) Doe reisde d'r een zieloraanselder deur
Ft laand om soldaoten to buren U)
hureschuld z. buarschald

den d'r eon deure year en pattie met!

(Mun), ... was vaeke achter in do schare,
soms boven do gioiputte (Pe-DbI), (bij
konstipatie:) 1k lean niot naor Ft busion
(Nbk), Ze gaon met your twelf uro naor It
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husiendeure - husse
busien als ze eenmaal ergens zijn, gaan ze

maar niet weer weg (Ow), ook: ze zijn erg
zuinig, gierig; als men immers niet naar de
w.c. gaat, zou men niet hoeven eten (Dho,
Nbk, Pe-Dbl, Sz, Obk) en: ze bedenken
zich wel twee keer voor ze met iemand in
zee gaan (Obk) 3. in toepassing op een
speelhuisje, een huisje voor huisdieren
c.d., ook: attributen als blokken, oude gordijnen etc. die bij het spelen van kinderen
tezamen een huisje moeten voorstellen,
vgi. ook busienspeulen 4. huisje van een
slak 5. in Die is wiedin cthusiengezegd
van jemand die de benen ver uit elkaar
heeft (Bu) * (als antwoord op een vraag
van het type Waor is dat? terwiji men het
antwoord zou kunnen weten:) In at busien!
(Wol)
husiendeure z. busiesdeure
husienlegen (Nbk, Sz) onbep. w. ['h...It:
gj]] 1. leegmaken van de beerput of privaatton Vrocgermosscn ze husienlegen mit
de krojc (Sz)
husienlit z. busieslit
husienlok z. buuslock

husienspeulen (Nbk, Obk) onbep. w. ['h...]
i. spelen van kinderen waarbij ze een
'huisje' hebben (van bijv. stoelen en oude
gordijnen, blokken enz.) en daarbij het
huishouden en het gezinsleven naspelen
Wij wcrcn vroegcr an It husienspeulen mit

digeJtics met scherven van servies (Obk)
husientonne z. husiestonne
husiesbatte (Np, Nw) Ook husiesbritse
(Dhau) de; -n; ...battien ['hysizbaa
/ ... britsa] 1. houten deksel over de beerput
van een oudex-wetse w.c.
husiesbrille (Diz 01-Ni, Op) de; -n
['hysizb...] 1. bril van een w.c.
husiesbritse z. busiesbatte
husiesdeksel (Op) et; -5; -tien ['hysiz...] 1.
deksel van een w.c.
husiesdeure Ook husiendeure (Ma) de;
-n; ...deurtien [hysizdA:oro/'hysin...] 1.
deur van een w.c.
husiesgoed et ['hysisxut] 1. drekstof, beer

husieslocht (Op) de ['h..Joxt] 1. stank van
een w.c.
husiesmelker ['hysis...] - huisjesmelker
husiesslakke de; -n; ...slakkien ['hysi
slako] 1. slak met siakkehuis
husiestonne (Dhau, Diz, Ma, Nw, Obk,
Op, Ow, Spa) Ook husientonne (Db, Dfo,
Dhau, Ld, Spa) de; -n; -glen ['h...l 1.
privaatton, opvangton in een ouderwets
toilet Do busiestonne badde twie oren en
ston onder do brillc van et husicii; as ze do
tonne verwisselden, kwam d'r een deksel

op (Diz)
husiestuun (Bdie, Nt, Op, Pe-Dbi, Spa)
de; ...tunen; ...tunegien ['husistyn] 1. tuin,
vooral groentetuin, die werd bemest door
de privaatton crop te ledigen Op de hasiestuwy lecgdcn ze vrocger at pleetonnegien; do gruuntcn on cerappc]s grujdcn d'r
best van (Bdie)

huspot (Bdie, Bu, Db, Dhau, Diz, Ma,
Nbk, Np, Nt, Ow, Ste, Sz) Oak Jsutspot
(Dfo, El, Ld, Op), hustpot (Ld) de
['hAspDt/'ltkts.....hAst...] 1. (vaak verki.)
hutspot van het varken, ni. diverse stukjes
verkregen bij het slachten (Bdie, Bu, Ma,
Ow, Ste, Sz) We gongen we] mit can busportion de streak op nao at slaacbtcn; dam
kregcn mccnskon die et war minder badden
wat spullen van at slaacb ten, zoas war ribbogies en een pacr stokkies bloedwost; dat
wodde dan op eon scbao]tien ofin eon cmiii ertien hennebrocht ( Ste), vandaar con
huspottien weggeven (Obk) 2. rommelige,
rare huishouding (Dho, Diz, Np, Ow) D'r
is daor icne zick in buys, at is me daor
toch eon buspot now (Dho) 3. z, hutspot

husse (Mun, Op, Ste, n) Oak kin (Dho,
Diz) de; -n; hussien ['hAs(o)] I. flinke
groep (Dho, Diz, Mun, Op) We hadden
maegiesvesitc, d'r zat can heel bussien in
buus (Diz), D'r was vanmiddag ten belt
basso yolk on et voetbalveld (Op), Zc weten mit een belchus(Dho)2. inHiis we]
dear do basso jacbt hij is van kind af aan

al gewend funk aan te pakken, hij werd

in een w.c. Et husiesgoed wodde we] op kennelijk vroeger goed achter de broek
mockpoten van een peerd smeerd as be- gezeten, is flinke beproevingen gewend
strieding tegen die mock (Np)
(Ste): We mossen in wear en wicnd to
husieslit (Nbk, Obk) Oak Iiusienlit (Db) melken, we bin we] dear de husse jacbt
et; -ten; -tien ['h...lit] 1. deksel van een (Ste), waartegenover Die is niet deur de
w.c. (eertijds rond, ni. van een houten hussejacht (Ste), ook: hij is niks gewend

w.c.)

en kan nergens tegen, heeft snel last van
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husselen - hutteflutten
hutsjcflut (Np) de; -ten; -tien ['hAtsjo
flAt] 1. een enigszins eigenaardige meid
hutspot (verspr.) Oak huspot (Dfo, Dho,
er was veel belangstelling (n)
husselen Ook hutselen (Nbk) zw ww.; Ld, Ma, Np, Nt, 01-Ni, Op) de ['h&tspot
overg.; husselde, het husseld ['hAslu /'hAs...] 1. dooreengestampte aardappelen,
/'hAtsln] 1. hutselen Veurdat ze mit de wortels (of knollen) en uien 2. stamppot
lotteri)e begonnen, mossen ze de lotten van boerenkool (Ld, Spa) 3. z. buspot
even dour mekeer busselen (Obk), An- hutte Ook hut (bet. 3: in verb.; 4: spot.)
dievie, siepels on eeipels busselen we deur de; - n; huttien ['h&t(o)] 1. zeer eenvoudige,
mekeer (Ld), do boel dear niekeer busselen armoedige woning van hout, net, plaggen
e.d.; en wend wel ondenscheid gemaakt tusde zaken verwarren (Nbk)
husseler (Nw) de; -s [hAsir, ..olor] 1. sen een keet in veengebied en een butte
op de hei (Bdie), Da's ok een butte! (Ste),
iemand die alles maar dooreen hutselt Hi
brobbelt en brouwselt al/es mar dear eon oold hutticii (Nw) 2. bouwsel, huisj e
van stokken, takken e.d., door kinderen
mekeer, 't is eon oolde busseler (Nw)
gemaakt om in te spelen Dejongen badden
husselkont z. husselkonte
hussclkonte (Dho, Nt, 01-NI) Ook hus- een butte in de wal bouwd (Diz) 3. schertselkon: (Db, Dfo) de; -n; -ien ['hAsj... ] 1. send voor huis, woning (Nbk, Np, bo: Nw,
iemand die voortdurend aan het knoeien, Op) We gaon mar weer es naor do butte
prutsen is of die de boel altijd door elkaar (Np), D'r bin meensken die altied wel
goenond op 'e but bebben over de vloer
heoft, op cen andere plaats heeft
(Nbk), ffif zit a/tied bij een eer op 'e but
hussemusseltien z. bussemussien
hussemussien (Nbk, Nt, 01-NI, Ow, Sz, (bI), Now is et feest in de butte feest in de
Wol) Oak hussien (verspr. WS, Db), hus- tent (bo: Nw) 4. hut op een schip 5.
semusseltien (Obk) et; ...mussies ['hAso stookhut (verspr.) Wijzatten zommers we]
mAsinl'hAsin/ ...mAsltin] 1. zoodje, husje, de in de butte, dan baj'gien hujzaod in buus
hele boel Wat een hussien is et daor toch (Nbk) 6. houten hok in het veld als
gezegd bijv. van een slordige huishouding onderkomen voor dieren (bijv. lammeren,
(Diz, Sz), zo ook 't Was me daor et pinken), voor jagers, onderzoekers etc.
bussien we] (01-NI), Thor heft hole Vroeger badden ze wel butten in 't ]aand
hussien, hear (01-NI), 7 Is mar zoe'n year do pinken; bi do haast konnen de
hussemusseltien wat ikjow geve (Obk), Et pinken daor in kommen (Nbk) 7. in 't Is
is me zoe'n bussien mit mussien (Np), Ze me daor eon ste] van Jan Hut een slordige,
bin mit heurbiele bussemussien vertrokken armoedige bende (s) * (raadsel:) ¶a Hoolten
(Ow) 2. (g. my.) allerlei soort (slecht) yolk buttien/Mit een keuperen fluttienllvfit een
driyerin 'tgat/Rao, rao war is dat?ni. een
(Nt)
ouderwetse, op schoot gehouden koffiehussien z. bussemussien
molen (Bdie), oak: ...Mit eon kuperen kutIiustpot z. huspot
lien/En eon drier in 't gat/Ra, ra, war is
hut z. butte
huteren (Nbk, Np, Ow, b) Ook hukeren dat? (Nt), ...Een keuperen kuttienlEen
(Ow) ['hytp/'hyk] - huiveren, rillen (van drier an It gat/Ra, ra war is dat? (Dho),
kou (Ste) 3. in D'r was aong vlocbt op 'e
husse er waren veel mensen komen kij ken,

de kou) We stonnen daor mar biy or
busbokkien to huteren (Nbk)

huterig (Ld, Nbk, Ow) Ook huderig (Dho)
bn; -er, -st ['hyt1ox/'hydpx] 1. huiverig
zijnd door kou 2. (van het weer) nogal
koud, koud aandoend 't Is buterig weer
(Nbk)
hutje (Dfo) ['hAtjo], in butje on mutje de
hele boel, het totaal aan spullen: mit zien
hiele hutje en mutfe votgaon (Dfo)
hutjemutje z. huttemuttien
hutselen z. busselen

Eon keuperen puttien/Een slinger in 't
gat/Ra, ra, wat is dat? (Bu), ...Een dnerin
't gat.. (Sz)

huttebouwen (Nbk, Spa) onbep. w. ['h...]
1. het maken van een speelhuisje uit takken etc. door kinderen
hutteflutten (Db, Dhau, Obk) zw. ww.;
overg.; hutteflutte, het hutteflut ['hAtoflAtI]
1. morsen, knoeien met vioeistof, door
schokkende bewegingen te maken War uut
de emmer butte/Jutten morsen, knoeien
(Db, Dhau, Obk)
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huttemetrut - huud
huttemetrut z. huttemuttien
gaon (Bu, Dho, Ow, Ld)
huttemuttien (Spa) Ookhutjemutje (Diz), huttienspeulen (Ow) onbep. w. ['h...] 1.
huttemetrut (01-NI) et ['h&tm&tinI'h2ttjo met een speelhutje spelen of zeif een hut
mAtjo/'hAtomotrAt] 1. de hele boel, bet maken van takken enz. om in to spelen
totaal aan spullen (Diz, 01-NI, Spa) Hier (door kinderen)
bin 'k mit mien bc/c huttemetrut (01-NI), huud de; huden; hutien [hyt] 1. iemand's
Hi is mit zion hole buttemuttien vcr- huid, yei, ook van een dier Die bet eon
dwcnen (Spa), 'k Kan It hole butjcmutjc goeie glaans op 'e huud (Obk), Dat peerd
niet weer vienen (Diz) 2. schorremorrie, bet toch zoe'n mooie, zaacbtc buud (Mun),
allerlei soort (siecht) yolk (Spa) eon groffe buud row (Nbk), eon lone buud
hutteproester (be: Nw) de; -s; -tien (Nbk), nettios op 'e huudkeurig in het pak
['h...prustr] 1. scheidwoord voor iemand (n), mit buud en baor opvreten (verspr.),
die in een minderwaardig soort woning zo ook 7k lusje we1 mit buud on baor kom
woont of ergens buiten de bewoonde maar op als je durft, 1k zal je wel krijgen
wereld
als het meet (Db), 'k Zit niet in con goeie
hutterig (Np) bn.; -er, -St ['1t&trox, huud 'k voei me iusteioos, niet gezond
...tç...] 1. als een nederige, schamele wo- (Np), Die vent zit niet in con gocie huud,
ning hutteng Jieken (Np)
hij kikt zo gelig toe (Dho, 01-Ni), in eon
huttevolk (Bdie) et ['hAtM'...J 1. schorre- verkeerde huud zitten niet gezond zijn, ook
morrie, siecht yolk
al openbaart zich niet aitijd een ziekte,
huttien et; hutties ['hAtin] 1. kleine hut (in kenneiijk ergens aan lijdend (Np, Obk,
div. betekenissen) 2. in huttien bij mut- Wol, b): Die zit in eon vorkeerdebuud, die
(ion met her hele hebben en houden (Nbk), kikt zo gottig toe bijv. gezegd van een
butt/en bij mutt/en leggen ailes bij elkaar tuberculous lemand (Obk), Van laompien
doen, alle spulien bij elkaar leggen, verder of bar hi al wat in do pogge zeten on or
iets samen doen, in het bijzonder gezegd wol ok mar miii luusteron. Krek al zat or
wanneer man en vrouw bij elkaar intrekken bielendal in eon verkeerde buud (b), niet
(Bdie, Dhau, 01-Ni, Op): As we huttien schone op 'o buud wozen niet vrijuit gaan,
NY mutt/en leggen, kuwwe d'r krek kom- al eerder dingen uitgehaaid hebben die niet
men mit do centen (01-Ni), Vooruit, we kunnen, een strafregister hebben (Nbk, Np,
zillIon huttien biy muttien doom dan
kommen wi d'r wel (Mun), zo ook Zie
hebben geliek, zie hebben (eQ huttien en
mullion bijmenaer gooid have en good, al
bun bezit (Bdie, El, Nt, Obk, Sz), Ze
gooien butt/en en muttien biy mekcer doen

Op, Wol, b): Hibooftniotzoveulpraoties
to bebben, want zelf is MY ok niet belemaol scbone op 'e huud (Op), Ze is nog
schono op 'e buud heeft nog geen vrijer
gehad (Db), in eon aandor zion buud
krocpen (Nt), een dikko buud hebben hard,

bun bezittingen bij elkaar en gaan trouwen

ongevoeiig zijn voor wat anderen zeggen,

(Ma), Ze hebben huttien bij muttien /egd voelen of doen (Bdie, Bu, Wol): Die her
on doe konnen ze 't la-ok betaclen al hun zoe'n dikke buud, hiy trekt 'in nargons wat
geld bij elkaar gelegd (Op), Gooi et bole van an (Bu), do buud duur verkopen (Bdie,
huttien en muttien mar biy menaander alle Dho, Diz, El, Op), zo ook zion buud
spuilen (Dfo, Np, Diz), ienc mit zion hole redden (Bdie), Jow bin aorig glad on 'e
huttien on muttien op 'e dieke zetten (Op, buudje hebt je mooie kieren aan (s: Wol)
Spa), huttien 'nit muttien van alles wat, de 2. afgestroopt vel van een dier niet corder
hele zaak, een rommelzootje (Bdie, Nbk, pochen as daj' do huud verkopen (Mun) 3.
Np, Nt, Nw): Wemoe'n et bole butt/en mit !ichaam Et was zo bieto vandaege on He
muttien mar mitnemen (Nt), Daor hej' or hebbezoveulzeupen, dat etkloktme in do
hiele buttien mitmuttien (Np), ?Is daor ok buud(Sz), A'kplat op 'ebuudhgen gao,
eon huttien en muttien een rommeizootje kan 'k zo onge veer beuren waor as zo or
(Ste, mit zion butt/en on mutt/on met al over hebben (y), Et zit Jo spand om do
zijn bezittingen (Bdie, Dfo, Dho, Ld, Mun, huud ni. de kleren (Np), Doe D. do cerste
Nt, Spa, Sz): Thy is mit zion bole buttien dag an ? tuunspitten west was, doe him do
on mutt/on vcrtrokken (Nt), ...d'r vandew- huud aovons good zeer (Bu, Obk), do huud
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huudcrème - huudcrèmc
plaogon zware lichamelijke arbeid varrichten (Nw), Hij bet de buud kepot warkt
door het vole en harde werken is zijn konditie erg slecht geworden, heeft zijn Iichaam te lijden gehad (Diz), ...raomd id.
(Np), Dc hole baud doet mij vanda ego
zoor (Mun), Th3P schout me zo bij do huud
langes (Np), Eon peer man laden bin mit do
naekende baud an 't teren met ontbloot bovenlichaam (v), Th31 bet de baud we] es
van do rogel is wel eens ziek, voelt zich
niet goed (v), Die bet eon dikke buud! eon
dik bovenlichaam (Ste), Dat wark komt
aorig op 'e baud an (Np, Dfo), De baud
moet d'r op inspanning is vereist daarbij
(Np, Nbk, Obk), zo ook: Komjonges, de
huud d'r veur! (Wol) en Kom, de huud d'r
even op zetten! (Dhau, Ma, Ste, bo: Np),
(van een snerpende pun) Et snidt me deur
de baud bonne (Np), zo ook Et schourt me
dour do huud henne id. (Np), eon baud vol
wark hebben veel lichaxnelijk work hebben
te doen (Nbk, Np), Hij kr/st d'r do huud
vol an krijgt or een zware kius aan, hot is
zo'n zware opgaaf dat hij misschien hot
onderspit delft (Np), Zoe'n vremde boor is
et te doen om Jo zoveule mougelik wark
van de huud to haelen om Jo zoveel
mogelijk werk te laten doen (vo), Hij bet
et we] an de buud hij is er stevig, stork gonoeg voor gebouwd om dat werk te doen
(Dho, Nbk), Die vent bet een star/ce huud
(Mun, Np, Pe-Dbl), Die bet eon huud van
iezer en staol eon stark Iichaam (Np, Obk),
k Heb 't in do baud 1k voel me beroerd,
stijf c.d. (Nbk), Die bet ot aorig op 'e buud
bad hij is erg ziek geweest (Nw), piene in
de baud bobben (Np), In do buud was hij
wat scbruten inwendig, in z'n hart was hij
een beetje bang (b), En as die winkelmannen van Wolvege ok mar eon botien
leT in do huud haddon (..) (v), Th3i is in do
buud met verkeordin wezen is 'teen goele
vent (Ste), 1k bebbe niks zegd, mar in de
baud waic d'r op togen eigenlijk, in mn
hart (Ste), ione an do baud veurbijgaon
viak langs iemand gaan (bI), 1k bin mu op
'e huad (Nt), F. is een hadde warker, hij is
slim kwaod on 'e buud pakt flunk aan, weet
van doorzetten (Db), 'k Daenk (..) dat do
vrouwluden do buudaovens mauler hebben
as do manluden (p), Et zit me met lokker
in do baud ik voel me niet zo good (Ste),

Jo lekker in do huud vulon zich good, prettig voelen (v), 'k Bin zo dikke in do baud
'k voel me zo vol, opgeblazen (Diz, Np,
Ma), ? Zit mij zo vol in do huud, ik moot
iederkeor olblaozen (Dhau), 't Zit mij zo
dikke in debuad(Dho), zo ook Hiisstief
in do baud (Np), stief in do baud van It
eten z'n buik rond gegeten hebbend (Np),
de buud op 'a Best bebben id. (Np), Die
koe wodt zo dikke in do baud, die is an
do wiend moet veol winden laton (Dfo),
lone eon palo op 'ehuudgeven (verspr.), zo
ook lone (wat) op 'o baud go von (Diz, Nbk,
Np, Ow), eon pak op 'o baud kn'ogen (Ma,
Nbk, Ow, Wol), zo ook (wat) op 'e huud
kriegon (Nbk, Np, Ow) en my bet bolder
wat op 'o buud had heel wat op z'n donder
gehad (in lichamelijk opzicht) (Dho), Th3
moot do garro over do buud hebben slaag
kriJgen door middel van ( ... ) (Np), lone do
baud vol schellen iemand enorm uitscholdon, schelden en foeteren tegen
iemand (Dho, Nbk, Np, Spa, Wol), ione
aachter do baud zitton achter iemand aan
zitten om to zorgen dat hij haast maakt, hot
relevante work uitvoert (Np), Die hangt
bear mom a/tied om do baud hangt aan
moeders rokken (Np), 't VaaltJe zomar op
'e huud van ziekte, ongemak dat je zomaar
kunt krijgon, bijv. van verkoudheid (Nbk,
bo: Np), zo ook 't Is mizomar op 'ebuud
smoton ni. zonder dat men eon oorzaak of
besmetting kan aanwijzen (Nbk), ione op 'a
baud springon bovenop iemand springen,
bijv. bij eon vechtpartiJ, ook fig.: iemand
aanvallen bij de eersto gelegenheid die zich
voordoet, iemand van alles en nog wat
verwijten (b, Nbk), Hzj is zo dempig, dat
do baud die slat him as eon harmonic/co
(Dmi), Bliefmij van do baud! bliJf van me
af (b), Dat jonk bet eon baud as eon tonne
ze is dik en rond, als eon ton (Np), Die
kerol hot eon baud as eon kalve koe heeft
eon erg log lichaam (Np) 4. laag
vastzittende smorigheid (Bu, Db, Ma, Nw,
Ow, Wol) Hi7 was zo smerig, dat d'r zat
zaver eon dikke baud op (Ow), D'rzit eon
baud in (Ma), D'r zit eon baud in 't wasgood van smorigto (Db), Do baud alt in do
thoedook (Wol) * Jo moo'n do baud niot
vorkopen veurdaJ' do boor schouten hobben
(Db, Np, Op, Pe-Dbl)
huudcrème (spor.) - huidcrème
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huudkankcr - huus
huudkanker (verspr.) - huidkanker
huudklcur (Nbk) Oak huudskleur (Nbk)
- huidskleur
huudschilfer (Nbk) de; -s; -tien ['hyiskil
f1J 1. sehilfer van de huid
Iiuudsklcur z. baudkieur
huudspecialist (1) - huidspecialist
huudtransplantaosie (1) - huidtransplantatie
huuduutslag (spot.) - huiduitslag
huudverzorging (spot.) - huidverzorging
huudwark (b: In) et ['h...] 1. (zwaar) Iichamelijk work
huudzalve (spar.) - huidzalf
huudziekte (spot.) - huidziekte
huug z. boeg
huni (Bu, 01-NI, Ste, Sz) Oak huuie (Dfo,
Dhau) tw. [hy:j/'hy:ja} 1. roep am varkens
of koeien de andere kant uit to drijven

huurkoop (Bu) de; ...kopen 1. huurkoop
huurkosten (I) - huurkosten
huurlaand (Bdie, El, Ld, Op, Ste) et ['h...]
1. land dat men huurt of verhuurt
huurleger (spot.) - huurleger
huurling (I) - huursoldaat
huurmoordener (spar.) - huurmoordenaar
huuropbrengst (spot.) - huuropbrengst
huuroverdracht (I) - huuroverdracht
huuroverienkoinst (spot.) - huurovereenkomst
huurpaand (v) et; ...panen ['h...] 1. huis,
gebouw dat men huurt
huurplaetse (Nbk, Np, Obk) ['h...] pachthoeve, huurplaats
huurpries - huurprijs
huurschuld (Np, vo) Oak hureschuld (vo)
- huurschuld
huursoldaot - huursoldaat
Huuie, buuic, daor nict bonne, jonges huursomme (Np) [hsomo] - huursom
(Dfo) 2. z. buj * Huuj huuj hik/ce, do huursubsidie - huursubsidie
koenen bebben de bookies dikke! geroepen huurtied - huurtijd
door de koebuders, ni. wanneer ze de huurtoeslag (spot.) - huurtoeslag
koeien weer naar huis dreven (Bu)
huurtuestel (spot.) - huurtoestel
huuihruui z hujbruui
huurverhoging - huurverhoging
huuie z. buui
huurverleging - huurverlaging
hunizen Z. huzen
huurweerde (spot.) - huurwaarde
haunder z. buanderd
huurweerdeforfait (I) - huurwaardeforfait
huunderd (b) Oak Izaunder (Dfo, Nbk, huurwet (Np) - huurwet
Np), huner (Np) de; -s [hyndrt/...dr/...nr] huurwoning (Ld, Nbk) - huurwoning
1. iemand die voortdurend sart, met huus et; huzen; husien [hys] 1. bep.
woorden pest Smenge huunder! (Nbk)
bouwwerk: huis Wiy scbrijopen a/tied
huup z. hap II
ommeraek am or wat knap am butts to
huur z. hare
ho/en (b), Dc kiepen ]open cm huus (Np),
huurauto (spot.) - huurauto
eon eien huus Ze wodden baos in eigen
huurbaos (Bdie, Db, El, Np, Obk, Wol) butts (b), huzen kieken (spot.), eon twiede
de; ...baozen; -ien ['h...] 1. degene van wie buus huis alleen voor vakantie of weekend,
men een boerderij, een huis of een deel buus an huus. (van muzikanten) Ze speuldaarvan huurt
den buus an buus et döip dour, een peer
huurbescharming (I) - huurbescherming huzen veerder, Om huus CII beer is ? ccxi
huurbocr (Bu, Nbk, Nw, Obk, Ste) - grate bri)ootrond het huis en in de naaste
huurboer Mit co/dc mdc gongen de omgeving is het erg modderig (Ow), een
buarboeren naor or heerscbop mit do hare butts mit eon goolden dak een huis met een
(Obk)
zware hypotheek (Diz, Nbk, Wol), D'r zit
huurder [...rdr] - huurder
eon zu/veren dak op dat huus Id. (b), et
huurflets (Nbk, Np, Nt) - huurfiets, husien bij de schure Jaoten niet afdwalen
vroeger gebruikt am to leren fietsen
in een verhaal, of: niet moor geld besteden
huurflat (spot.) - huurflat
dan je hebt (Bdie), ook: één en ander moet
huurhuus - huurhuis
wel wat bij elkaar passen (Dho), en: men
huurjaeger (Dho) [h... ] - huisjesmelker
moet niet overdrijven, niet teveel willen,je
huurjaor - huurjaar
moet doen wat je kunt, meet niet (Ste), ?
huurkompesaosie (1) - huurkompensatie
Husien meet bij 't scbuurtien b/ieven je
huurkontrakt - huurkontrakt
moet goed op de kosten letten, het mag
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huus - huus
hadden a/tied medesienen in butts (Nbk),
iene in butts hebbeir We bebben veurJao(gezegd door iemand die wil uitdrukken ron terogge eon kostganger in butts bad
hoe open hij wel is) Wij woven in con (8u), zo ook iene in butts nemen (Ste), niet
glazen butts ieder mag van ons alles weten van buus kunnen (Nbk), arg an butts
en erover meepraten (Sz), ccv lewaai hangen graag thuis zijn (Np), 't Is niet om
schopper in con beg butts gezegd van ie- over naor butts to scbrieven (Nbk), et butts
mand die in een holle ruimte veel lawaai ablienig hobben, Dan is et butts to Vern,
maakt (Nbk), Dat is zo vaaste as eon huus Ur is okgicn butts mit to bouen met name:
is erg zeker (Nbk, b), ook Dat hif hour wat het zijn zeer lastige kinderen, ze zijn niet
ontdee - dat ston zo vaastc as can butts good nistig to krijgen, oak gezegd van
(b), zo hoge as een butts (Sz) 2. iemands lastige personen waarmee niet to werken
waning, thuis Aj' bij oofde S. do lots valt, waarmee niet vail om to gaan (Dho,
tegen It huus zetten, stak et stuur boven do Np, Spa, Sz), zo oak Dr is vandaege gion
gcute uut! (Sic), Dommiet moej' naor butts mit to bolen, zo kribbig is M
scboebe en ik wiiJo niet mit do loge macge (01-NI), Et maegien is nog in butts, do
or butts uut hebben (v), zion ooideriikc Jonge woont op kaemers in do stad (Nbk),
butts (b), naor huus brengen (b), naor huus Zo is hi bij Zion vo/k wat in butts b/even
toe, op butts an naar huis, van huus niet U). Doe was hij uut butts gaon on bij bad
thuis (Bu, Nbk): AJ' wait van butts bun besteed bi eon boor in do Westbock
bebben, moeJ' bij meensken in de kost (Obk), Th3 is d'r kiend an buus (Nbk), van
(Dfo), eon naacht van butts wezen elders huus en heerd (verdreven) (Bdie, Dhau,
slapen (Nbk, Obk), Kom even mit in huus 01-NI), eon butts van hoof-an z. onder
Jo loop even mee naar binnen (Np), HiJ hoof-an (Bdie), eupen buus ho/en (1), Hij
wol et butts niet in niet hot huis binnen hot heur et butts uutjacbt (Nbk), Ze mag
gaan, binnenkomen (bi), Hij kan niet van morgen weer naor buus wordt dan nit het
huus hij heeft snel heimwee naar huis ziekenhuis ontslagen 3. huisgezin van buus
(Np), in buus gaon, mit de deuro in buus uut Van butts uut was hij eon gocie vent
va/en, ...in et butts valen (Bdie), Hi7 zit (Np, Nbk), hattelike groeten, van butts tot
aitied op 'e kop in butts hij zit altijd thuis, butts van ons huisgezin naar het jouwe
komt er nooit eens nit (Nbk, Wol), veer (Dho) 4. in or Huus van Oranje (verspr.),
van butts, Dan bin we nog veerder van le moe'n van goeie buze wezen aJ' me dat
buus, W kwam even in buus binnen weer oflcriegenje moet tot heel wat in staat
(Obk), Die komt ok raermit do kiompen in zijn (Sz), ook van goeio buze kommen id.
buus hij maakt rare opmerkingen (Np), Zo (Np), ook: nit een goede familie, met een
tegen do aovend kwa,n ze bij D. on J an, goede achtergrond (Np) 5. huis van een
waor ze a/tied in huus kwam aan huis sehop e.d. (verspr.) Do staebe komt in et
kwam U) et huus in do braand stikken butts van do scboppc, dtts bi5 or biad (Bu),
lett., ook, naar verluidt, wet gedaan om aan Die scboffei is bij et butts kepot waar de

niet to duur warden (Spa), in eon glaczen
buus won en (Np), ...busien... (Ste),

geld van de verzekering to komen, oak
fig.: tegen zn huis urineren (k: Ste), argens niet meer in butts kommen or niet
meer welkom zijn en er daarom niet meer
komen (Nbk), argens (nog) niet in huus
kommen in het bijzonder van een jongen
die (nag) niet bij zn meisje thuis komt of
mag komen (Nbk), ccv maegien naor butts
brengen met name door een jongen, na een
feestje, een dansavond e.d., zodat de
gelegenheid voor nadere kennismaking
zich voordoet (Nbk, vo): Bij de /aeste
daans vrettg H of hiy heur naor butts
brengen moch (vo), in buus hebben: We

stok in de schep gaat is hij gebroken (Np),
Do static van do schoppe is bij 't butts ofknapt (Op) 6. in 1k brenge Jo nog eon
koppien koffle; van et butts door do zaak

aangeboden (v) 7. adres waar men moot
zijn om to werken, klusjcs to doen, te
verkopen, e.d. Th) wits Zion busies wel to
vienen, waor ze van meziek huRon (j), con
busien van boo/-an een huis(je) waar

iedereen binnenvalt voor een gezellig
praatje: Mien grootmoeder badde vroeger
eon husien van bouw-an (Sz) * (gezegd als
btijk van gastvrijheid:) Mien butts is Jim
butts (Ste), Qo/de huzen bin krttzen leveren
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huus-an-huusblad - huusholing
steeds vervelende toestanden op (Pe-Dbi),
leder husien her zion krusien (verspr.), Icder huus bet zion eigen kruus Id. (Nbk),
ook Elk buus bet zion kruus (Dfo, Diz, Np,
Obk, 01-Ni, Ste, Sz), leder huus... (Dho,
El, Op, Pe-Dbl, Wo!), Glen buys zonder
kruus (Op), D'r is... (Diz, Elk huus bet
zion scbaad (Obk), loder huus Is as een
nest: et cigon Is ot best (Mun), Oons huus

huusbi'je z. voedster
huusbuedei (verspr. OS, Bu, Dho, Np, Nt,
Nw, 01-Ni) Ook huusboel (verspr. WS,
Ld) de; -s; -tien ['h... J 1. huisraad
huusboel z. buusboedel
huusdeure de; -n 1. huisdeur
huusdier - huisdier
huusdoeve (verspr.) de; -n; ...doeflen
['h...] 1. tamme duif, in de kamer gehouden
is cons thuus (Op), As do katte van huus duif, veela! torteiduif Huusdoeven badden
is, daansen de moezon (Spa, Dho), Grote zo in do kaomer in de kauwe (Nbk)
buzen en glen laand, dikke koppen on glen huusdokter de; -s ['h...] 1. huisarts Kocverstaand ( Dho, Diz, Ow), zo ook Grote Zen trekken dee de buusdokter vroeger ok
buzen on weinig laand, dikke koppen en wol (Obk, Spa, Np)
een Hain verstaand (Nbk) en Grote buzen, huusdrokkeri'je (spor.) - huisdrukkerij
weinig laand'Dikke koppen, (en) gien ver- hunseigener (spot) - huiseigenaar
staand ( El, Np, Nw), ...Grote moon- huusgenoot ['hysxono:ot] - huisgenoot
skonlEen Vein verstaand (Nw), in (medebewoner, partner met wie men
vergelijkbare betekenis: Huzen as kes- samenwoont) Hij woont aiJaoren bij oons
telon/Luzen as keinelan (Nw), (gezegd van in; 't is gion femilie, mar we boscbouwon
een gezin dat de zaakjes uiteindelijk mooi him we] as huisgenoot (Db), Die man is
voor elkaar heeft, goed zit, terwijl de daor buusgenoot mit wordt daar bevrouw ernstig ziek wordt en evt. komt te schouwd ais huisgenoot, is huisgenoot van
overlijden:) Et huus groot en do vrouw die mensen (Np)
dood(Nbk), (optimistische uitdrukking van huusgenote (Mun, 01-Ni) - huisgenote
een bep. speeiman van weleer:) Duzend huusgezin (verspr.) et; -nen 1. huisgezin:
buzen, duzond centen (s: Wol), (raadsei:) de gezamenhjke leden van een gezin
Eon boolten husien/Mit een kouporen huushemmelen (Db, Diz, El, Np, Nt, Obk,
krusien/(Mit) eon drier an 't gat/Ra, ra, 01-Ni, Ste) zw. ww.; onoverg.; huuswat is dat? ni. een ouderwetse, op de hemmeide, het huushemmeid ['h...] 1. de
schoot gehouden koffiemolen (Dho, Ma), schoonmaak doen, in het bijzonder de
zo ook ...Een dnerin 'tgat.. (Spa), ...Een haifjaariijkse schoonmaak van het huis Of
keuperen krusicn/Een dnomm' in 't gat.. bin Jim an 't huushommelen! (Ste)
(Obk), ...Driommein '(gaL.. (Diz), Hool- huushen z. huusbenno
ton busien/Kouperen krusion/Drier an 't huushenne Ook huushen (Ma, Mun, Nt),
gat/Rao, rae wat is dat? (Dfo), 1k ken eon huushinne (Np, Ste) de; -n; -gien ['hys
busion/Mit eon keuporen krusien/Mit een hcn(o)/ ...t ...] 1. iemand die aitijd thuis zit
stinger an 't gat/Rao, rao wat Is dat? (Bu) (meestal in positieve zin bedoeid; ook wel
huus-an-huusblad - huis-aan-huisblad gezegd van mannen)
huusadres (verspr.) - huisadres
huushinne z. buushenno
huusansluting (verspr.) - huisaansluiting huusholen I z. huusboling
huusbaos (verspr.) - huisbaas: huiseige- huusholen II - huishouden: tekeergaan Do
naar
storm her in oonze ceder zo huusholen, die
huusbelle (Db) - huisbel
moet echt even tied bebben om te beginnon
huusbewaercjer (Op) - huisbewaarder
(Db)
huusbezcuk z. huusbozuuk
huusholige z. huusboling
huusbczoek z. huusbozuuk
huusholing (verspr.) Ook haushoolding
huushezuuk Ook hausbezoek ( Mun, Nbk, (spor.), huusholige (Bdie, Nw, Ste),
Nw, Wo!), huusbezeuk (Spa, Sz) - huis- huushooidige (Ste), huushouwing (Spa),
bezoek (van predikant, pastoor) De do- huusholen (Np, Obk), huushoiinge (Diz)
mince hot op huusbezoek west (Nbk), Do de, et (bij huusholen); -s; ...holinkien
pastoor komt op huusbezuuic ( Ste), Do do- ['hysho: lttj/...ho: Id.. .1. .. 1(d)axo/ ... hoM 11)
mince doet huusbezuuJc (Bdie)
/ ... ho:11?J ... tclxa] 1. huisgezin As do moon-440-

huusholingc - huusmocs
sken vroeger an do draank weren, mos do
buusholen et vacke beliodon (Obk), Daegs
as W. naor 't wark is, boroddet ze et
kM/no lnwsbolen (v), Et is daor ok aorig
groczik in dat buusbolen (Np), Do b/ale
buusboling hot d'r naor toe west (Nbk), Ze
badden nogal eon hole buushooldigo een

groot gezin (Ste) 2. dagelijkse zorg voor
huis en bewoners Zion mom (..) zol Web
n/ct best at huusholen out banen geven
tv/lien an eon antrou wdo U). Gaon Jim mar
in do huusholing, daor heuren Jim, en as ze
Jim thuus n/ct broken kunnon, zie dan mar
daJ' eon d/onst kriegen (b)
huusholinge z. huusboling

hwzshontien (Ste) et; ...honties ['h...] 1.
klein hondje dat men steeds in het woongedeelte houdt, schoothondje
huushooldapperaot (spot.) - huishoudapparaat
huushooldheurs (spot.) Ook huushoudbonn (Sz) - huishoudbeurs
huushooldboekien (verspr.) - huishoudboekje
huushooldelik [hys'ho:1dak] - huishoudelift, in Zion yrouw zit to breien of dot ocr
huusbooldolik work werk in, t.b.v. de
huishouding (b), huusbooldelikc apperaoton (1), con huushooldclikriogolment(l)

huushooldgeld (verspr.) - huishoudgeld
huushooldige z. buusholing
huushoolding z. huusholing
huushooldjam z. huushooldsJem
huushooldkundig (Dho) - huishoudkundig
huushooldkundige (1) - huishoudkundige
huushooldlereres(se) (Nbk, Obk) ['hy... ] huishoudlei-ares
hunshooldonderwies (Nbk, Obk) ['hy... ] huishoudonderwijs
huushooldschoele - huishoudschool
huushooldschulk(Nw) de; -en; -len ['h...]
1. schort die men gebruikt in bet dagelijkse
werk van de huishouding
huushooldsjem (spot., I) Ook Iiuushooldjam (spot., I) - huishoudjam
huushooldster z. huushoo/stcr
huushooldtrappe (Nw) - huishoudtrap
huushooldziepe (Nw) - huishoudzeep
Huushooldziope haJ' om do hanon mit to
waskon bovon et aanrocht on zo, mar ie
dodon et ok in do zicpekloppor your do
ofwas (Nw)
huushoolster Ook huushooldner (spot.),

huusliouwsten (WH) de; -5; -tien
[ ... ho:l(t)stç/ ...hoMstf] 1. huishoudster (ter
vervanging in een huishouding)
huushoudheurs z. buusbooldbeurs
huushouwing z. huusholing
huushouwster z. huusboolstor
huushure (Dfo, Nbk, 01-NI) de; -n ['h...]
1. huishuur Do huushuron bin tegenwoordig wol hid] poperig (Dfo), Hoevulo
buusburo betaelcn Jim? (01-Ni)
huuskaemer Ook huuskamer (WH) de;
-5; -tien ['h...] 1. woonkamer, huiskamer
huuskamer z. buuskaemer
huusknecht (Obk, Sz, b) de; -en;
...knechien 1. huisknecht
huuskommen z. tbuuskommen
huuskomputer (spot.) - huiskomputer
huuskundig (Bdie, Ma, Ow) bn.; -er, -st
[h........k...] 1. bekend met de huizen ter
plekke, met de famiiie(s) die er woont/
wonen (Ma, Ow) In Else bin 'k ok wol
buuskundig (Ow) 2. in huuskundig
macken bekend maken (Ow) 3. een flinke
huisvrouw zijnd, goed werkend in de
huishouding (Bdie)
huuslikhied z. husolikbiod
huusloek Ook huuslook (Bdie, Nbk, Sz),
huusloof (Spa), linus/ok (fp), husienlok
(fp) at ['h...lu(:)kJ...lo:k/ ...io:f/...lokJ...] 1.
huislook, dakiook (op bet dak groelend zou
bet beschermen tegen blikseminslag:) (bo:
Nw) Vrooger hadden eon boel meenskon
con polio buusloek op dak; ze bruukton et
year zwollen on zero vingors, et was
b/ocdzuvorond (Nbk), D'r woddo vroegor
zogd dat ha usloof ring vuur goneest (Spa)
huuslok z. buasloek
huusloof z. bausloek
huuslook z. huuslook

huusman (verspr.) - huisman (tegenhanger
van huisvrouw)
housmannen (El, vo) zw. ww.; onoverg.;
huusmande, het huusmand ['hysmai:] 1.
(van mannen) de noodzakelijke dingen in
de huishouding doen R. hadde bier eon
halfJaor allionig huasmand, now on dan
was ie at wel (vo)

huusmoeder (Nw, Ste) - huismoeder:
huisvrouw
huusmoes (verspr.) Ook huusmuus (WH),
huzemoes (Nw) de; ...moezen; -ian
huismuis
['bysmus/ ...mys/'hy:za ...] 1.
(verspr. OS, Diz) 2. iemand die aitijd thuis
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huusmure - huuswercn
zit (Nbk, Ste)
huusmure (spor.) - huismuur
huusmuske z. huusmusso
linusmusse (Bu, Dho) Ook huusmuske
(Ma) do; -n; ...mussien ['hysnmsa/
...m&sb] 1. iemand die attijd thuis zit
huusmuus z. huusmoes
huusnacme (Op) de; -n; ...naempien ['h...]
1. achternaam
huusni'jstcr (Nw, Obk) - huisnaaister
huusnommer (Nbk, Ste) Ook huusnummet (Db) - huisnummer
huusnommering (1) - huisnummering
buusnummcr z. huusnommor
huusofval (spor.) - huisafval
huusorgaan (spor.) - huisorgaan
huusorgei (I) - huisorgel
huusorkest (spor.) - huisorkest
hunspasseniel (1) - huispersoneel
hunspermanent (14w) do ['h...] 1. permanent die zeif, thuis is aangebracht
huusplagge (Bdie, 01-Ni, Pe-Dbi) do; -n
['hyspiago] 1. oen der piaggen op een
rieten dak met de funktie van vorstpan
huuspraktiek (spor.) - huispraktijk
huusraod et ['h...] 1. huisraad, inboedel *

Db), ...uutnjeton (Np), Dat hiem zit flog
we] eon huussstee in vow- eon arbeidor, dan
hobbon zo die mooi kot bij do baand, zoas
mit koekalvoüje en zo (Ow), Wiy badden
nog eon buussteo, on daor bewwo op
timmord (Np), Daor ligt nog eon buusstoo

(Ste)
huusstof (1) - huisstof
huusstofallergie (spor.) - huisstofallergie
huusstofmiet (I) - huisstofmijt
huustillefoon (Wol) do ['h...] I. telefooninstallatie met behulp waarvan men binnen
hot huis kan bellen
huusvaaste (Dfo, Dhau, El) Ook huusvast
(Sz) [...t..] - honkvast
huusvader (spor., Ste) Ook huusvaede,
(Ste) de; -5; -tien 1. huisvader
huusvaeder z. buusvador
huusvast z. buusvaaste
huusveegselblik z. huusvogorsbfik
huusvegersblik (Op) Ookhuusveegselblik
(Np) et; -ken; -kien ['hysfcgzbIik /'hys
fi:xsl ...] 1. stofblik
huusvesting (I) - huisvesting: hot doen
huisvesten
huusvredebreuk (Op) - huisvredebreuk
Ft beste stat hwzsraod is eon good wuaf huusvriend (Op) - huisvriend (persoon)
(01-Ni)
huusvrouw - huisvrouw: vrouw des huizes
huusriegels (1) - huisregels
* D'r bin loop vrouwen, koopvrouwon en
huussehilder (Nw) - huissehilder
buns vrou won, mar do laoston bin do boston
huusslaaehten (Np, Obk) onbep. w. [h...] (Sz en cost. van Wol, b: lm), ...nlar do
1. het uitvoeren van de huissiacht Vroegor loston he 1- et Jiofste (Dho)
bi5 't huusslaachten kwam do slaachter huusvuil (Nbk) - huisvuil
aovons to oJhou wan (Obk)
huusvuilauto (Nbk) - huisvuilauto
huusslaachter (OS, Bdie, Bu, Np, Nw, huusvuilzalc (Nbk) - huisvuilzak
01-NI, Ste) Ook huusslachzer (Pe-Dbl, huuswaark z. buuswark
Op en verspr. west.) de; -5; -tien ['h ...] I. huuswaeren z. buusworon
hij die de huisslacht uitvoerde Do huuswark (Nbk, Np, Pe-Dbi) Ook haushuusslaachtor kwam bi Jo thuus to waark (01-NI) - huiswerk (work in het
slaachton (Nbk)
huis of voor school) It bin vandaege niet
huusslachting (01-NI, Ow, Pe-Dbi) do good mit othuuswarkklaorkommon (Nbk),
{'h...sJaxtt] 1. het gesiachte vee (01-NI) AJ''t huus wart olknooien, mooJ' ?
Morgon kriogon we do huusslacbting thuus ovcrmaokon, zoo do wooster (Pe-DbI)
(01-Ni) 2. het slachten thuis (Ow, Pe-DbI) huuswarkbegeleiding (1) - huiswerkbeBi do huusslachting van eon vaarken geleiding
maokton zo vacko blood wost (Pe-DbI)
huusweren (OS, ho: Bu, Nw) Ook huushaussleutel - huissleutel
waeren (Mun, Np, 01-NI) zw. ww.; onhuusstee (OS, Diz, Np, Ste) et, do; overg.; huuswoerde, het huusweerd ['hys
...stoden; ...stegien ['hysti:] 1. plaats waar wt:nrl)/ ... wc: ...] 1. op het huis, do kinderen
een huis heeft gestaan of komt te staan, en hot vee passon bij afwezigheid van de
d.i. daar waar de funderingon zijn, waar bewonor(s), de huiselijke plichton waarbouwterrein is voor een huis, boerderij Ft nemen Wij mosson vaoko buusweron bij
huusstoo is vioden woke uutgrovon (Ow, do buren, as die vot woron (Bu), Hej'm
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huuswien - Hz.
huwliksgelok (1) - huwelijksgeluk
huwliksjaor (I) - huwelijksjaar
huwliksleven (1) - huwelijksleven
huwliksperbleem (spot.) - huwelijksprobleem
huwliksplechtighied (spar.) - huwelijksplechtigheid
huzaar Oak huzaor (s: cost.) [hy'sa:r
/ ... o:orl - huzaar (bep. soldaat)
huzaor z. buzaar
huzaresalade (verspr.) - huzerensalade
huzebezit (spor.) - huizenbezit
huzebouw (spar.) - huizenbauw
huzebouwer (spar.) - huizenbauwer
huzemark (spar.) - huizenmarkt
huzemoes z. buusjnoes
huzen Oak huuizen (Nbk, Obk) zw. ww.;
anaverg.; huusde, het huusd ['hy:zi/
'hy:j...] 1. angetrouwd samenwonen Eon
boef jonge meensken trouwen met, die
huzen (Wal), HI) buusde mit de dionstmeid(Spa), ...mitzion moeder(Sz) 2. Wanell, voor een langere tijd z'n verblijf
Jesse toch an, 10 staon daor mar to huveren hebben (Nbk, Nw) Waor buust die tegen(01-NI), Hij huverde van koorts (Wol), 't wang? (Nw)
Is arg koold, wiy huveren d'r over (Bu), huzenhoge (Db, Np, 01-NI) [aks. wisselt]
- huizehaag 'k Zie d'r huzenhoge tegenVan dat verbael mos 1k huveren (Obk)
huverig ['hywox, ...warox, ...v ...] - huive- op (01-NI), Th3 sprong huzenhogo (Np)
rig, huiverig makend 'k Kon we/ grieperig huzeverkoop (Db, Ste) de ['hy:zafaka:p] t.
wooden, want 1k bin zo huverig (Np, Spa), de verkoap van huizen In do buzeverkoop
1k bin a/tied wat huverig veur moensken zit do k/adde in (Db, Ste)
die eta/tied zo goed weten (Db), 'k Bin d'r hydraulisch (spar.) - hydraulisch: van
huverig veur om aovcns de Haulerdiek kranen e.d., aak in con hydrauliscbo pers
langos to gaon (Dhau), huverig weer (Nbk, (spar.)
Np, Obk, Spa), 'I Kon wo/ vreuren hebben, hyena - bep. raafdier: hyena
hygine (verspr.) de [...j .....] 1. het bywant et is zo huverig buten (Op)
gienisch, zindelijk zijn
huw z. how
hygWnisch bn.; -er 1. zindelijk, oak: vathuwelik z. huw/ik
huweliksadverteensie (spar.) - huwelijks- gens hygienische apvattingen: Dat is met
hygiJnisch, aj' dat waswaetcr ok nog weer
advertentie
huweliksankondiging (Nbk) - huwelijks- your wat aanders bruken (Nbk)
hypergevulig (spar.) [aks. wisselt] - hyaankandiging
huwlik (Nbk, Obk) Ook huwelik (spot.) pergevaelig
['hyMIokI'hyMa ... ] - huwelijk: echtver- hyperkorrekt (I) - hypercorrect
eniging, haofdzakelijk in eon goed huwlik hyperkorrektie (1) - hypercarrectie
(Nbk, Nw), eon s/echt huwlik(Nbk), Dat is hypermedern (I) - hypermodern
hyperventilaosie (spar.) ['h...lo:asi] eon kiend uut zion eersto huwelik (Nbk)
huwlikshemiddeling (I) - huwelijksbe- hyperventilatie
hypotheek z. hiepeteok
middeling
hysterisch (verspr.) - op hysterische wijze
huwliksbero (spot.) - huwelijksburo
huwlikshotien (spot.), in in et huwe/iks- opgewanden Watgaot datmeonske tekeer,
ze kon wol hystcrisch wozen (Nbk)
botion stappon
Hz. - aficarting van Hortz
huwliksfeest (spar.) - huwelijksfeest
daor huusweerd? (Nbk), van iemand die
weduwnaar is geworden: Now moot hi
zelfhuusworen (be: Bu, Nw)
huuswien (spar.) - huiswijn
huuszegen (ZW) de; -s [hyst:g] 1. bep.
zeer Lang, ouderwets gebed waarin men de
zegen vraagt voor kinderen, huis, werk,
inzake oorlog etc.
huuszittende (be: Bu, Nw) bn. [aks. wisselt] 1. huiszittende: een eigen huishouding
hebbend, oak zelfst.
huuszoolder (Nbk, Ow) de; -5; -tien ['h...]
1. zolder boven het woongedeelte van een
huis, met name boven woonkamer(s)
huuszwelver (1) - huiszwaluw
huve (Dfo) de; -n; hufien [hy:wo] 1.
ijzeren omhulsel met een zak erom: voor
de hoef van een paard, am wegzakken in
veengrond te voorkomen
huver (v) de; -s ['hywç/'hyvç] 1. huivering
Dc hovers gaon me d'r nog van over de ledon (v)
huveren ['hyw, ...vp2J - huiveren Doe de
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i de; -'5; -gien [ih] 1. de letter i, de klank
'ie' (vgl. Plot), of 'i' (vgl. pitte) etpuntien
op 'e I zetten (Nw), do panties op... de
aflerlaatste korrekties aanbrengen, de nag
overgebleven foutjes, vergissingen verbeteren, wegwerken (verspr., Nbk), 'k Zal 'm
de panties even op do i zetten hem de
waarheid zeggen (Bu) 2. aanduiding van
woordreeksen e.d. die met een i beginnen
I de; -'5; -gien 1. Romeins teken voor het
getal 1 2. ter aanduiding: op, boven informatieborden, met name inzake plattegronden 3. (op auto's) symbool voor Italie
4. aanduiding voorjodium
i'j I de [Li (OS, WS: zuid. van de Lende,
elders spor.)/cj (WS: noord. van de Lende,
elders spar.)] 1. letterkombinatie die, naar
gelang het dorp of de streek, staat voor de
uitspraak [u] dan wel voor [cj], z. voor
enkele nuances evt. de Aanwijzingen voor
het gebruik
l'J II (OS; in Bu, Dho, Nw e.o. thans niet
of nauwelijks meer gebezigd) pers. vn.; 2e
pers. enk. [U] 1. jjj, z. voor de verhouding
met ic onder dat lemma 17 lain opje doom
we! naoteien, dat zo/cke praoties niet waor
binnen (Db), Over 't algemien spreken wi
ze a/lemaole an mit i (Dfo)
-i'je Oak de vorm - i) dus zonder slot - e
komt voor; in dit woordenboek wordt in
beginsel steeds de vorm - ije gehanteerd;
-ije treedt ook op in de vorm van - erij4'e),
- den('e), - difr), - e(r)ni(e) en -nije,
waarvan in dit woordenboek in beginsel
steeds de vormen met slot -e zijn gehan-

teerd; bep. achtervoegsel ['tja (OS, WS
mid. van de Lende), %jo (WS noord. van
de Lende), z. voor enkele nuances evt. de
Aanwijzingen voor het gebruik] - Ned. -ij
(en var.) (achtervoegsel)
i.b.o. - afkorting van in dividueel beroepsondenvies
Lb.v. - afkorting van in bezit van
i.g.st. - afkorting van in goeie staot (in
advertenties)
i.h.g.st. - afkorting van in hiclegoeie staot
(in advertenties)
i.h.n.o. - afkorting van individucel huushoold- en nijverbiedsonderwies
L.K.O.N. - I.K.O.N.
I.K.V. - afkorting van Interkarke/ik
Vredesberaod

Lo. - afkorting van in opriebting, in opdracht
i.p.v. - afkorting van th p/acts van
i.pl.v. - afkorting van inpfaets van
Lpr.st. - afkorting van in prima staot (in
advertenties)
i.q. et; - 's 1. intelligentiequotient (afkorting)
I.R.A. - I.R.A.
LS.B.N. - I.S.B.N et LS.B.N-nommer
i.s.m. - afkorting van in saemenwarking
mit
LS.S.N. - I.S.S.N. ctj.5.5.N.-nommer
i.t.o. - afkorting van in di viduee/ technisch
onderwies

i.t.t. - afkorting van in tegonstdiing tot
i.v.m. - afkorting van in verbaand mit
I.V.N. - I.V.N., afkorting voor Institnut
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i.v.u. - Moot
Vow- Netuurbescbarmingsedukaosie (1)
Lice. - i.v.o. (individueel voortgezet onderwies)
LW.H.O.W. - aikorting van Intergemionto/ike warkgroop biemkunde in Oost- on
West-Stollingwarf di. de door de ge-

meentebesturen van Oust- en West- Stellingwerf ingestelde werkgroep die het
onderwijs in heemkunde stuurt en begeleidt
en zich daarbij in de eerste plaats toelegt
op de produktie van lesmateriaal
Ia - ia
ianen (spor.) ['ija:ii ----a:dl?] - iaen
ib. - afkorting van ibidem
Jberisch (I, in at Jbcrisch schiercilaand
ibid. - aficorting van ibidem
ibidem (1) - ibidem
idee et; idenen; idegien [i'th:] 1. denkbeeld

guur
identiflkaosienommer (spor.) - identifikatienummer
identitikaosieplaete - (spor.) - identifikatieplaat
identifikaosieplieht(1) - identifikatieplicht
identiteitsbewies (spor.) - identiteitsbewijs: persoonsbewijs
identiteitskaorte (I) - identiteitskaart
identiteitspepieren (1)- identiteitspapieren
idiaal I Ook idiaol (spor.) et; idialen [idi
'ja:I/...'jxal] 1. hoogste plan, doe dat men
graag verwezenlijkt wil zien Ft Was zion
idiaal cm at Stellingwarfs woordeboek of
to macken (Nbk) 2. de ideale man of
vrouw (die men begeert) (Nbk) Ziy was
zion idiaal (Nbk)
idiaal II Ook idiaol (spor.) bn.; idialer,
idiaalst 1. niet nog beter kunnend do
idialo man, ... vrouw, Et is idiaal, at idiaal

Do idonen over do opzet bin nog wol as
voraandordin do loop van do tied (Nbk) 2.
inval, kreatieve vondst Dat was nog met
zoën rear idee (b), 'k Hob idenen van eren
opdaon (bi), op eon idea kommen (Nbk),
eon idee kriegen op een goede gedachte
komen (Nbk, b) 3. gedachte, opvatting Dat
was zo mar eon idea van n (Np), Et
plokvet wodde as earste opmaelct, mit at
idea: at baste mar tot laest bowaoron (Ste)
4. benul (Np) Hij hot gion idea dat ik bi5
him kom (Np) 5. voorstelling, beeld van
iets argens gien idee van hebben geen

vien en
idiaalbeeld (I) - ideaalbeeld
idiaalbore (Ld, Ow) de; -n [...'j...] 1.
rechte spade, boor, speciaal voor het
uitgraven van boomstronken
idialiseren (spor.) [idija1i'st:ari] - idealiseren Wornoe'n vroegorniotidia/iseren, zo
mooi was at lang niot a/tied (Nbk)
idialisme (verspr.) et [...'l...] t. het streven
naar verwezenlijking van bep. idealen Hiy
was uut idialisme bij at I.K. V (Nbk), Do

voorstelling hebben, kunnen maken van
jets: Jo hebben d'rgien idea van hoe zoks
gaot (Nbk), Sommigo ore jongeron kregen

meensken die vraogen beantwoord hebben
your et Stellingwarfs woordobook, bobber
dat moerst wit idialisme daon (Nbk)

die kaans minder, boYc wel es at idea bad

idialist (spor.) - idealist: nastrever van
idealen
idialistisch bn.; -er [...'l...] 1. idealen,
hogere doelen nastrevend, soms met de
bijgedachte dat realiteitszin ontbreekt Mar

(j) 6. plan 't Was a/tied hour idea a] west
om wiokzuster to woddon (Np), iono op
eon idea brengon, Jo moo Fn dat beslist niot
numon, ie brengon zo allienig mar op eon
idea nI.: dan gaan ze ook zoiets doen, zich

ermee bemoeien (Nbk)
ideeI (1) [idi'ji:l] - ideeel (inzake de verwezenlijking van een ideaal)
idem (spor.) bw. ['id5m, ...dip] 1. idem
idem dito (spor-)
idenenbusse (spor.) [idt:(d)i:...] - ideeenbus
idenenwereld (spor.) - ideeënwereld
identifleeren (I) [...'suorn] - identificeren:
de identiteit vaststellen of aantonen
identifikaosie (1, spor.) [...ko:osi] - identifikatie: de vaststelling van de identiteit
identifikaosiefeguur (I) - identifikatiefi-

misschion bin we we] wat al to idialistisch
an de gang (Nbk)
idiaol z. idiaal 1, II

idiolekt (1) - idiolect
idioom (I) et [idijö:m] 1. idioom in bep.
taalgebruik of bij een schrijver
idioot I de; idioten [idi'jo:ot] 1. (scheldwoord) iemand met idiote ideeen, opvattingen, met een belaehelijk, verwerpelijk
gedrag
idioot II bn., bw.; idioter, -st I. bespottelijk, erg gek, onzinnig Dan bif toch
ic/iccf aj' zofle dingen doen! (Nbk), Doe
toch met zo idioot! (Nbk)
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idiotikon - iedcriene
idiotikon (1) et; -s, -nen [idi'jo:tikonJ 1.
woordenboek met alleen woorden en verbindingen die als typerend worden besehouwd voor de desbetreffende taal
Wool (verspr.) et; idolen [Pdo:ol] I. aanbeden popster e.d.
idylle (spot.) de; -n, -s [i'dib] 1. idyllisehe situatie Ze leefdcn zo gclokkig on
huien zo van mekeer, or was gewoon ccii
idyie (Nbk)
idyllisch (Nbk) - idyllisch: bekoorlijk ccii
idyiiscb platklcn (Nbk)
ie I de; -'s [i, i:] I. de vaste letterkombinatie ic, die voor een lange of een
korte kiank staat (de hoogste, ongeronde
voorklinker)
ie II Ook 7 in verb, en dan vast aan het
voorafgaande woord: aj'als Jo, tuj'kun je
enz.; pers. Va.; 2e pers. enk. [i] 1. jiJ; geldt
in Nbk en oost. bij sommigen als beleefder
dan het 'vertrouweliJker' 1.) waardoor Ic
dan vergelijkbaar is met u; ook de omgekeerde situatie komt daar voor; oost. 15
wordt ook gebruikt zonder Ic ernaast en
omgekeerd wordt Ic gebruikt zonder I]
ernaast; in Nbk en west. is Ic de gewone,
vertrouwelijke vorm en is jow vaak de
pendant van 'u' (noord. van de Londe); in
WS: in met name Np, Op, Diz, 01-NI, Wol
wordt ie vaak als nogal informeel ervaren,
on is jow zowel voor 'U' als voor 'Jij' in
gebruik; in WS zuid. van do Lende zegt
men vaak Ic voor 'Jij' en voor u (en geen
jow of evt. joe); in de recente Stellingwerfse literatuur staat Ic voor 'je, jij' en
jow voor 'U'; in die funktie hoort men jow
ook steeds vaker oost. Ic kun bier we! even
kommcn (Nbk), Aj' boor bunnen wart Ic
mar en ploeter Ic mar, mar et verdienst is
nict zo best (Nbk) 2. z. hi] * (inzake
knollen) Ic den zo bi] It pannevol en
schietcn zc bi] 't wannevol (b)
ied (OS, Bu, b) Ook ad (WS, spor. OS)
de; -en [i:t/i:t] I. cod Zemosscn n de cod
vcurzeggen (Diz), It dun d'r ccii led veur
docn ik ben er zo zeker van, ik zou er een
eed op durven afleggen (Ld), zo ook Daor
wi'k ccii led op doer, id. (Ma), Waor 't an
lag, wfk glen led op docn daar ben ik niet
bep. zeker van (b), Daor tan 't ccii led op
docn (Ma), de led oflcggcn, 'k WIl d'r wel
ccii cod veur olleggen ni. om to laten zion
dat bet waar is (Dho, Op), Hiy bet d'r ccii

led op oflcgd heeft het gezworen (Nbk),
(verb.) onder cdc staon (Ste), op ccii led
vargcn eisen dat de ander het onder ede
verklaart (Np, b): Ze vargden me eerst op
'e ied (Np), As d'r ienc zundigd het tegen
zien naoste en as die him op ccii led
vargt... (b)
jedel (bet. 1: niet WH) Ook ijdel (bet. 1:
Wm, ledelig (bet. 2: Np) ['idj/'ejdl/'id1ox
1. ijdel, trots op zichzelf Die meld Is zo
iedel, ze staot altied veur de spiegel eigenwijs (El), Wat is dat ccii ledel ding
(01-NI), Hi) is me wat to ledel te hooghartig (Ste) 2. dartel, overdreven doend,
door druk te zijn aandacht vragend Die
nnaegies van ccii jaor of zestlen bin we] es
wat icdel (Ld), It Is ccii icdel persoon hij
doet steeds druk en overdreven (Wol), Hi]
ton we] es zick wodden, want hi] is zo
Icdcl on drok (El), eon icdcl font [meisje]
(Nbk), zo ook Wat ccii ledel dhnkien (Ld),
cen ledel peerd een druk paard (Spa) 3.
koortsig (Bdie, Sz) Th7 bet koorse, hi] is
iedel (Sz)
iedelhied (spot.) Voor -held z. -hied de
['idjhit] 1. hot iedcl zijn in bet. 1, 2
iedelig (Np) bn.; -or, -at ['idjox] 1. een
beetje onnozel, simpel (Np) Dat mecnske
Is ccii bcticn icdcli (Np) 2. z. icdcl
iedeltuit z. iedeltute
iedeltuite z. iedeltute
jedeltuitien z. iedeltute
iedeltute (Bdie, Nbk, Np) Ook iedeltuitien
(Obk), iedeltuit (Dhau, Ld), iedeltuite
(Nbk, Np), sjdeltui: (Spa) de; -n; ...tutien
['i... tyta/... tjtinJ 1. ijdeltuit 2. meisje dat
voortdurend giechelt (Obk) 3. druk en
beweeglijk kind (Nbk, Np)
ieder onbep. vn. ['id1J 1. (bijvoeglijk)
ieder, elk Die toe komt iedere dnie woken
wecromme, et is ccii brulder (Dfo), Th)
tan bier icdcr moment wezen (Np), in
ieder geval, iedere dag (ba) 2. (zelfst.)
ieder ccii ieder vragt (bI), ieder van hour
(Nbk), Hujlacden is iedcrs wart niet
(Pe- Dbl) * Onder ieder koren zit kaf(Op),
leder zien meuge, zee de jongc, on hi]
nam vicgen vcur do dust (Nbk), ...at...
(Nbk)
iederiene Ook elkeniene (Ld, Nbk, Obk,
bI) onbep. vn. [id'7:no/s1()kj]T:no; aks.
wisselt] 1. icdcrccn 't Is ccii toer on, ct Icdcnienc naor It zun to macken (Wol),
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iederkeer - iekenbooltcn
Jederiene her tegenworig baost eon auto

(Obk), Hij kern mit iederiene ommegaon
(Ld), Jodoriene kan d'r an mit doen (Spa),
Dat kan icdcriene met! (Nbk), (van een
vrouw die met allerloi mannen vrijt:) Die
leer/lets is grout mit iederienc (Np), Geef
him mar wat moor, bij is ok iedoricne nict
(Dfo, Nbk), Jo bin iederiene ok met (Ma)
iederkeer Oak icierkeren (Ma) bw. ['idç
kcor/...kt:op; aks. wisseit] 1. steeds Ze is
de lopspene iederkeer kwiot (Wol), Hi5 dot
et iederkeer weer (Ld), Dacnk d'r omme
daj''t Weis iederkeer even ommokeren

(Dho)
iederkeren z. iederkeer
iedcrreize (Obk) bw. ['idrcjzo; aks. wis-

in de bos staon om to dreugen (n: Ot), War
zollen ze mit et iek daon bebben? ( Ste) 3.
z. iekenboom
iekappel (Bu, Man, Ma, Op, Ste, Wol) do;

-s; -tien ['i:kapj] 1. galappel, galnoot
ieke z. ickenboom
lekeblad z. iekenblad
ickeboom z. iekcnboom
ieken bn.; attr. ['i:kjj] 1. van eikenhout eon
icken tao/el ('Ma, Op, Ow, Pe-Dbl), ...steel
(El), eon ooldieken kammenet(Op), ieken
keukens (Np), Die stielen bin k/a ore icken

korrel bostaan voornamelijk (nog) nit do
kern van eikenbomon (Ste) 2. z. iekenboom

iekenbaste (Op, Pe-Dbl, Wol) do; -n;
selt] 1. steeds Die kerol is bier iederreize, .,.bassion ['i...] 1. schors van do eik
wat M bier doen moot, weten we met iekenbient (El) de; -on ['i:...] 1. boomstam van, paai nit eon eik bestemd voor
(Obk)
iegel (OS, verspr. WS) de, et; -s; -tien hot bintwerk in eon baorderij Vroeger
[ixl] 1. (vaak york!.) klein, bijdehand en woddon de ickonbionten bebakt om ze
pittig kind, vooral gezegd van eon meisje, kaant te macken (El)
oak van bijdehante en evt. vinnige vrouw ickenbiad (Bdie, Nbk, Np, Nt, Obk, Op)
(OS, verspr. WS) zo oak 't Is wat con Oak iekeb!ad (Db, El, Np) et; ...blaoden;
kwaod iegcltion eon pittig, bijdehand ...blattien [i:kjj'blatl'i:ko...] 1. blad van eon
meisjo (Diz, Ma), Eon iegol kan bij al/c eik Aj'gciten an do scbietorije haddon, gal
gatten langes redt zich overal nit (Ste) 2. ie ze een iekonblad (Np)
kleino, lastige jongon (Ste, b: in), iekenbonegarre (Op) do; -n; -gion [...b...]
ondeugend kind (Np) 3. grate, sterke, 1. eikohouton bonestok
handige en alerte man (Sz) 4. pittige iekenboom (Bu, Man, Ld, Ma, Nbk, Np,
persoon, vinnig iemand, iemand die snei Ste, Wol) Oak iekeboonz (Diz, Ste, Sz),
van zich afbijt (Dho, Diz, Ld, Np, Op, ieke (El, fp), iek (Db, Nbk, Np, 01-NI,
Spa) Dat is eon kwaod iegol een pittig Op, Pe-Dbl), ieken (Dfo, Ld, Nbk, Ow),
kereltje, met name: dat veei werk doet ekkelboom (Dho, Mun, Nbk, Np, Nt, Spa)
[i:k'bo:&'i:ko ... Ii:k(o)/i:kI'skj ... ] - eiko(Diz)
Tegypte (Nbk) Oak Egypte ( spor.) et [igp boom Daor staot ok nog eon ieken tussen
to!.. ... ]l. hot land Egypte (van eon paartje (Nbk)
dat nag met genoeg geld bezat am zichzeif iekcnbos (Bu, Np) do; -son; -sion ['1...] 1.
to bedruipen:) Dat et [oet] mit mekere wel oikonbos
wat out depot van legypte, je ze krijgen iekeneute (El) do; -n; ...neutien ['iko...] 1.
wel 't een en ander van do eigon familie oikol
ickengarre (Ld, Ow) do; -n; -gion
(bi)
leje pers. vn.; 2e pers. onk. [ija] 1. na- {i:kp'gara] 1. eikon stok, twijg, am moo op
drukkelijke vorm van ie, z. aidaar Do ge- to drijven en/of to siaan, vaak am harder
daacbten d'r bi5 ho/en, ieje! (Np), feje moo to kunnon slaan clan met eon gaire van
jowen en rkke mien en ieder z'n eigen (Bu), andor bout Eon iekcngarre daor kreej'
vroegcr mit op 'e bcor/ig...! (Ld)
Doe ik zojong was as ieje! (Nbk)
iek (Ste. n: Ot) do, et (Ste: bet. 2) [i:k] 1. ickcnhakhoolt (v) et [...'hak ... l 1. hakhout
hot oikschiilon, het soizoon daarvan (n: OL) bestaando uit oikon
Nao Wolvegaoster mark gongen ze do iek ickenhoolt Oak iekenlwut (WH) ['i...] in (n: Ot) 2. hot bout of do schars van do oikohout
eik (Ste. n: Ot) Do ick die losmaekt was, iekenhoolten (verspr.) bn.; attr. ['I...] 1.
wodden ok bossies van maokt; die b/even

van oikehout con ickenboolten kaasto
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iekenhout - ielcgaal
(Diz), ecn zwaorc, ickenhoolton dcurc (b)
ickenhout z. ickcnhoolt
iekenlaene (v) de; -n; ...laentien [...i...] 1.
laan met aan weerszijden eiken
iekenschelle z. ickschelle
iekenschossc (Dho, Diz, Obk) Ook lekeschosse (Obk), iekeschos (Ld, Spa, Ste,
Sz) de; -ii; ...schossien [i:kt]skosoli:ko... ]
1. eikeschors
iekenstamme (Op) Ook iekestamme (Db)
['i:... } - eikestam
iekentakke z. iokontocke
iekentoeke (Ld) Ook iekenlakke (verspr.),
eklcellakke (Dho, Mun), ieketakke (Dho,
Diz, 5; Wol) de; -II; ...toekien ['i:... ] 1.
tak van een eik
iekenwal (Nbk, Np) de; - len; - iegien
[...wal] 1. houtwal of evt. strook anderszins, bepiant met eiken
ickeren (Nbk, Nw, b, k: Ste) zw. ww;
overg., onoverg.; iekerde, het iekerd ['ikrn]
1. ijken (van weeg- en meetinstrumenten
en -gereedschappen) E. hat/dc con
ha Jim ingol in dc culiebusso; dat halfmingcl
mos ickord woddon (Nbk), Ic mossen d'r
mit naor Borkoop of Oosterwooldc henna
to iokeron, om do twie jaor (Nbk), Bij do
kop your de bonen (1 1/2 pond) en do
vuufkop your do ceipels mos ok ickerd
woddon (Nbk), Do kwatmaotc en do
vuulkop mossen ickerd wodden, we
mossen d'r mit naor Noordwoolde om to
iokeren (Nw)
iekerig (Nt, Sz) bn., bw.; -er, -st ['i:kçox,
...kor... ] 1. wrang, erg zuur smakend Die
robarber smaakt ickorig (Sz)
iekermeester (k: Ste) de; -s ['1k1...] 1. ijkmeester
iekeschelle z. iekscbcllc
iekeschellen z. iokschellon
iekeschos(se) z. iekenscbosso
iekcstamme z. ickonstammc
ieketakke z. iekentocke
iekhakken (k: Ste) onbep. w. ['i:k] 1.
bast van de elk fijn hakken
iekhakker (k: Ste) de; -s ['i:k... j I. degene
die de bast van de eik fijn hakt
iekhoorn (Bu, El, Ld, Nbk, Np, Nw, Ste,
bi) Ook eekhoorn, iekoorn (Nbk), eke,(Mun) de; -s; -tien ['i:k ...Pt: ... --- - :kr] 1.
eekhoorn
iekkloppen z. iokscbollon
iekklopper z. iokscheldcr

iekmeulc (k: Ste) de; -n ['i:k...] 1. moien
die de fijn gehakte bast van eiken fijn
maaide, nag bekend nit Stien wick
ickinulder Ook iekmuller (bo: Nw) de;
-5; -tien ['i:kmAidf/...mAlf] 1. meikever 2.
kieine persoon (Nw)
iekmuller z. ieknnulder
iekoorn z. ickboon,
icksehelder (verspr.) Ook iekscheller
(spor.), iekklopper (Bu, Ste) de; -s; -tien
['i:kskcidr/...skir/...k1opr] 1. eikschiiler
Hier biy ommo kwammon vrocgor bkscb elders van do Veluwe, die nuutnden we
ok we] do Geldersen (Nbk)
iekschelle (verspr.) Ook iekeschelle (Diz,
Spa), iekenschelle (Ld, Nbk, Op, Ow) de;
-n; -glen ['i:kskeio/'i:ko... ] 1. eikebast,
eikeschors
iekschellen Ook iekeschellen (Np), jekkioppen (Ste) ['i:k(o)... ] - eikschillen
iekscheller z. iokscboldor
iekschelleri'je (n: Or) de [...'rej] 1. het
eikschillen Do lacsto iokschclloric in Van
Gb/Ton's bos in Ooldotriono was in
1939/1940 op gozag van do Staot (n: Ot)
iekwet (1) ['ikwet] - ijkwet
iekwezen (Nw) et ['ikwt:zi] 1. ijkwezen
We kregcn van et iekwozcn bericht dat we
kommon mossen (Nw)
id (verspr.) Ook eels (flu, Dho, Ld, Mun,
01-Ni, °p, Spa), jell (Ld, Obk, Ste, Wol,
b) et [il/cIt/itt] 1. edt icl in do haneji
hobbon (verspr.): Dat is ok eon dikkc
waarkor, bi5 hot et fol dikko in do hanen
(Obk), Thy hot bulten iel in do hanon
(Diz), D'r zit aorig colt an do bakken
(Dho), We he/then iel onder do vooton
(Dhau), Hi3 bet iel op 'o vingers van 't
centotel/on is erg gierig (Np) * Icl in do
hanon is gion schaande mar eon token daf'
wat doen! (Db), Eolt in do hannon is
corvollor as goudon ringon om do vingors
(Spa)
ielbulte (El, Nbk, Ow, Sz) Ook eeltbulte
(Dho) de; -n; ...buttien ['1...] 1. eeitknobbel
'k Hebbo con ie/bultc onder It been (Sz)
ietegaal Ook illegaol (vo) bn.; ielegaier,
-st [ilo'ga:l/... ga:oi] 1. illegaal, verboden
Die moonskon bin bier iolegaaJ (Nbk),
(zeifst.) iclogalon illegalen 2. iliegaal
tijdens de Duitse bezetting eon iclogalo
kraanto, (zelfst.) do iolegalcn de mensen
die in het verzet zaten (Nbk), do i//cgaolc
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ielegaliteit

blatties nl. van het verzet in de tweede wereldooriog (vo)
ielegaliteit (Nbk) [ilogali'tejt] - illegaliteit:
het illegale verzet, de illegale verzetsorganisatie tegen de Duitsers in de tweede
wereldoorlog Zo zatten in c/c ielegalitoitze
maakten deel nit van (...) (Nbk)
ielcgat z. ic/pt
iclen (Bdie, Dfo, Dhau, El, Mun, Np) Oak
ijien (verspr.) ['iliJ'cjin] - ijien (bij koorts)
Hi hot bogo koorts wit do griep en hot de
bide naacht bid (El), Zie hj mar wat to
ielen, 't is met best mit hew (Bdie) Hij bet
hogo koorts mit do griop en hot do hiele
naacht bid (El)
ielestiek (vcrspr. OS) Oak Izielestiek (Bu,
Dhau, El, Np, Ow, b: In), helestiek (Dho,
Di; Mun, Woi), elestiek (Bdie, 01-Ni,
Spa) et ['ilostikf'hi.../'ht:L. lu ... ; aks. oak
wet op de laatste iettergreep] 1. elastiek
(strook-, band- of koordvormig, evt. omkleed met stat) 1k moot even bielestiok in
do kniekouson doen (Dhau), Die bet 't
iciostiok ok out do broth, want hi5 zit mar
te bolen en to keren (Dfo), 't Heiostiok is
out do brook knapt(Diz), ni] oiostiok in do
brook zotten (Ld, Spa), 't Holostiek is do
rok out (Bu)
ielestieken (Nbk, Np) Oak elestieken
(01-Ni), helestieken (Diz, Ste), Metestieken (flu) bn.; attr. ['ilastik, ...'s.../...j
1. van elastiek helestiokon kouson (01-NI,
Ste), iciostiokon kniystokken (Np)
ielcstiekien (Nbk) Ook i/lest iekien (Nbk),
hielestiekien (Mun), hetestiekien (Wol)
['ilostikin, ...'s.../'il ----.... s ... / ... ] - elastiekje
ielgat (Bdie, Db, Dfo, El, Nbk, Obk, Op,
Pe-Dbl) Oak ielegat (LU, Ow, b: In, bs:
Dfo, El) et; -ten; -tien ['iigatl'ib...] 1.
ijlgat, vlieggat in bijenkorf of -kast Mit
siecbt woor kommen do bi5cn met tot et
ioigat out (El), Do ioigatton mossen nog
eupenmaokt wodden (Obk), Do raand van
et ioigat wodde we] es wit varfd, dan
zolion do bijon oat viieggat botor weorommovionen kunnon ( bs: Obk), wat am
dezelfde reden ook wet eens word uitgevoerd in geel of blauw (bs: Dfo), Et
icigat ontstaot dew-dat d'r oven eon stokkion out do waoio snodon wodt (rochthoekig,), wiols et stok daor ofsnoden is,
goedmit spioute om wunnon wodt; ot ioigat
mag niot kIoindor wezen as 6 mm, mar ok

-

iemkerskappe

met a] to groot want d'r mag bigiioks Zion
moos in kommen kunnon in de winter (bs),
vandaar 815 do winter macken de bijen
zois hour ieigat al wat kieindcr om de
koolde uut do körf to baoicn; ze doen dat
mit was ofpropoiis (bs)
ielknobhel (Obk) Ook ieitknobbel (Obk,
01-NI, Op), eeltknohbel (14, Sz)
['iL. /lilt... .....It...] - eeitknobbel
jell z. id
ieltknobbel z. ioIknobboi
ieme (Db, Nbk, Np, Ow, Pe-Dbl, b, p, j)
Ook imine U) de; -n; -gien ['imo/'tmo] 1.
honingbij Dc icmon goonzon (Np), De
immegics kwarnmen al in do bedering, en
gongon a] op do beidebloempies U)
iemekörf (Np) de; ..kdrven; -ien ['
1.
bijenkorf: korf voor, met honingbijen
iemenpikker (Db) Ook iemkepikker
(Mun) de; -s; -tien ['irn:ptkr/'imka...] 1.
koalmees
iemertien (verspr.) Oak kiemertien (Bdie,
Dho, Ste, Sz, Woi), henieltien (LU, bl),
henienien (Op), imkertien (Nbk), z. oak
home] et; iemerties ['i(:)mr ... -/ ... nir... 'tmk1tin] 1. huiskrekel, bakkersbeest t Hiemortion zat kot bi5 do bakkersoven (Pe-Dbl), Vroogor hadde ze bi5
do bakkor iemertios onder do oven (Spa),
Hour do iomertios es sji]pen (Ma), Vroegor
liaj we! es iemcrtios onder do vioer
(01-NI)
iemkepikker z. iemenpikkor
iemker Oak imker (Bdie, Dho, Nbk, Obk,
Op, Spa, Wai) de; -s; -tien ['imk/'m.j 1.
iemker, bijenhouder * Eon rioke icmkcr
wodt nook aarni een imker zal zich nimmer hoeven to vervelen (bs: Op. Ow),
...nict aarm Id. (bs: Up, Ow)
iemkeren (verspr.) Oak imkeren (Nbk)
zw. ww.; iemkerde, het iemkerd ['imkp
l'tmkp] 1. bijenhouden, de bijenteeit
uitoefenen Et was con minne zommer om
to iomkeron (Db)
iemkeri'je (verspr.) Oak imkeri'je (Nbk)
de [.'r...; z. -i'je] 1. bijenteelt Die iomkene bet 'in met voulo opbrocht (Op), 0.
out Appoisohe dee vroegor eon protte an
iomkerijo (Db) 2. bij enkorven en andere
benodigdheden voor de bijenteeit (Dhau)
Die man maekt Zion iemkone ok al weer
your mekeer ( Dhau)
iemkerskappe (Np) - imkerkap
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ifl.]

ien - jene
ien Z. lent II
len-meifeest - een- meifeest
ien-twie-drie - een- twee- drie Dat kuj'zo

len- twie- dde mar met doen (Nbk)
ien-twiekomhinaosie (I) - een- tweekombinatie
ienakter - eenakter
ienceHig (1) - eeneellig
iendaegs (Nbk) - eendaags: een dag durend can iendaegse relze
lendagskuken z. lendagsplelclen
ienda;spiekien (vo) Ook iendagskuken

Nt) ['i :ndaMpikin] - eendagskuiken
lender (1) ['i:ndç] - eender, in

't

Is mi

frek lender het maakt me niet nit
iendiels (Pe-Dbl) - eensdeels, in DaYc van
buys west bin, daor bin 'k lendleis bliede

omme (Pe-Dbl)
iendracht (spor.) bn. 1. eendracht * len-

dracht maekt n,acbt (spar.)
iendrachtig (verspr.) - eendrachtig
iene I de; -n; ientien [Lno] 1. bekend cij-

ferteken, vgl. ten Romeinse lene 2. één als
rapportcijfer e.d. ten lent op 'e riopetlsle
year wiskunde 3. één op kaarten, dobbe!stenen e.d. een lent goolen, oak: de desbetreffende kaart e.d.
lene II In verb, oak len tejw. 1. één (op.

sommend) len(e), hvleOe), drle(fe,), vier(e)
(..) enz., (geroepen bij een start, bijv. van
hardlopen:) Zen, twit, drie, oft (spor.),
lent app el wodt al een betlen rotterig
(Nbk), Die lene man wol hier we] benne
(Nbk), 1enfr, keer. Die lene keer wollen ze
nog we] kommen (Nbk), 'k Zeg et nog len
keer, en dan is ? out (Wol), Dat was len
keer, mar noolt weer (Spa), In len keer
MY scbeut him d'r In len keer In (Nbk), 't
Rb/len van mien lene vinger Is ia-oem
gruid van één van m'n vingers (Op), niet
lent niemand, Ien(e) van belde(n) ? Is
lone van belden, ofiegaonje now wasken
ofIc gaon drekt op bedde (Nbk), lent van
de groep kwam bij oons (Nbk), Net, 1k
weet zeker, et weren d'r meer as lent
(Nbk), de bleten op iene zetten de nj

de snuggersten, an elke vinger lent bebben

(spar.), It Komt op lene met an gezegd
wanneer men ergens veei van heeft, bijv.
van een boer met veel koeien (Nbk), bij
lenen bijna éân uur (Nbk), in lenen aan óén
stuk, zonder onderbreking: In lenen dearfietsen (Ow), As we de kofuie op bebben,
zuilen we dan In ienen deurgaon? (Bdie,
01-NI), Oonze buren gongen In lenen dear
naor Kannede (Ld), flat vervelende lewaal
gong mar in lenen dour (Op), In ienen
deunvarken ni. zodanig dat men het af
krijgt (Ste), an lenen'. aaneen, in een
gestage stroom (Obk): As It draeven is In
Woivege rieden de auto an lenen dear
(Obk) 2. in tegenstelling met aander, vgi.
De lent woi dit, de ere wat aanders (bi), de
len of aander, et len of aander, Niet om 't
len of aander, mar (..), et len en aander,
Van Ft len op Ft aander: hoe daenk le &r
over? a propos (p, Nbk) 3. eerste nommer
lent, beafdstok lent 4. hetzeifde, één
geheel vormend onder len dale wonen, Die
vrierie onder len dak van ze mar vetveiend (b), lene Bin trekken, ion en dezeidt Ft Bedrlef was altled uutvoerd dear
len en dezeide femihe )' ...en etzelde, as
len man (Nbk), Ze gong In len aodem dear
(Nbk), ? Gaot an ion weg dear aan één
stuk (Nbk), ...an lent draod weg.. id.
(Nbk), in len woord Ft Was in len woord
geweldi (Nbk), an len stok dear. We bin
an len stale deurgaon (Spa), 'k He? an Yen
stok dear maekt (Nbk), Hij jammerde an

ion weg dear aan één stuk door (Nbk),

Now J., war zlef dFr nut, Ft lsja len bloed,
aliegere bloed (b), ion en al Ft Was ion en
ai netaar om oons benne (j) Ft Was lene
bonk waeter mit die regen een en at (Nbk),
t Regent an len stok dear (Nbk), 'k Bin in
iene rok deurgaon (Np), 't Is ion toet mom
het komt op hetzelfde neer (Nw), It Is len
pot nat id. (Nbk), ..,lene pot.. (Np), Et is
mly lene biote konte het maakt me niets

uit, het is me eender (Np) 5. één geheel Et
dörp Is iene een hechte, eensgezinde
bieten uitdunnen, nI. zó dat er zo'n 25 tot gemeenschap (Np) * De lent dienst Is de
30 cm tussenruimte is (verspr.), zo oak aandere weerd (Bdie), Twieje kim meer as
..op lenen zetten (El, Nt, 01-Ni, Spa), D'r lene (Nbk), ... weten meer as... (Nbk), Elke
is lone van de vufe op S loop hij is een gulden is dFr weer lene (Nbk), Ic lain Ft
beetje onnozei, een beetje gek (Nw, Np), 't lent doen en et aandere met iaoten je zou
Is nlet icnt van de vlogsten hij is niet bep. beide dingen kunnen doen (Nbk)
lenig, snel e.d. (Nbk), Ft Is niet lent van lene III onbep. vn. 1. iemand, een Het dFr
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ieneiig - ienigst
ok iene west, vandaege? (Obk), Is d'r
misschien ok iene, die mi even helpen
kan? (Op), Is d'r iene (an de deure)?
(Wol), iene van heur, Mar a'k d'r iene
kriegen kon [ni. een huishoudster of
vrouw], die zol et goed bij mij hebben (j),
iene van niks iemand die niks voorstelt,
waarvan niemand jets hoeft te verwachten
(Nbk, Np), iene aanders, wat veur iene wat
voor iemand zoe'n iene zo iemand, H stan
d'r as iene bij die een slag mit de maelpoede had hadde, en dee al/es verkeerd wat
H him bestelde (j), Zol d'r ok iene wezen
die mij even he/pen kan is er zo iemand
(Nbk), ook: kan iemand van u (Nbk),
(zelfst.) een flu veren iene, een vremden
iene en soortgelijke konstrukties 2. één of
andere persoon, wie dan ook Hij wol niet
dat iene et zien zol, As d'r now icnc was
die niks van de karke en a] die fiene
rommelhebben mos, dan was 't A. 11. we]
(b) 3. de mensen, men Ze kun iene et soms
knap lastig maeken (Nbk), ook ... et iene...
(Nbk) 4. een zeker iemand die men niet
nader noemt Jene reisde mit de witkalk bi
de meensen langes er was iemand die met
witkalk langs de huizen ventte (Sz), 1k ken
we] iene die dat doen kunnen zol ni. jij
(Ste) 5. een bijzonder iemand Aj' zoe'n
baene hebben, dan bi.'f' temeensen iene dan
stel je tenminste wat voor (Nbk), Dat is me
d'r ok iene! Die lat me hier gewoon staon
een raar iemand (Dhau), Dan daenk ie dat
et niet klaor komt, mar dan warkt hij dag
en naach t dour. Et is me d'r iene, heur!
(Nbk) 6. een exemplaar van jets Die app els
bin niet zo goed meer, mar zuuk d'r mar
een mooien iene uut(Nbk), Za'kje d'rnog
iene insehinken? ni. in het drinkglas:
koffie, een borrel enz. (Nbk), ook (meestal
van een borrel) Schink me nog mar icne in
(Np, Nbk), D'r is iene bij him op 'e loop
hij heeft nauwelijks verstand, hij is een
beetje onnozel, een beetje gek (b), zo ook
D'r speult iene deur de goeien henne (Nw),
D'r v]eug... (Nw), wat vcur icnc wat voor
soort exemplaar, zoe'n ienezo'n exemplaar,
hoen iene wat voor een, (zelfst.) een
langen iene een goeien iene, (van b ij v.
appels) een rotterien iene en soortgelijke
konstrukties
ieneiig (spor.) - eeneiig een ieneiigc twicling

ienendattig [T:11:...; aks. wisselt] - eenendertig
lenendattigen (Np) [...'datj:] - een bep.
kaartspel spelen
ieneneenhalf z. Yen enhalf
ienenhalf (Nbk) Ook ieneneenhalf (Nbk)
[i:çih ... /i:nci:h ... ; aks. wisselt] - anderhaif
ienennegentig [Tir....aks. wisselt] - eenennegentig
ienentachtig - eenentachtig
ienentwintig - eenentwintig
ienentwintigen (spor.) - eenentwintigen
ienenveertig - eenenveertig
ienenvieftig (Nbk, Ow) Ook ienenvuuftig
(Nbk, Np, Obk) - eenenvijftig
ienenvuuftig z. ienenvieflig
ienenzcstig - eenenzestig
ienenzeuventig (Nbk, Np) Ook ienenzui'enzig (Nbk) - eenenzeventig
ienenzuventig z. ienenzeuventig
iengezinshuus (spor.) - eengezinshuis
ien gezinswoning (verspr.) - eengezinswoning
ienhaans (verspr.) bn.; attr. ['t:nhA:s] 1.
(vaak zelfst.) gezegd van een dikke boterham, een dikke snee roggebrood (i.t.t. een
twiehaans, een dunne boterham: die men
daarom met béIde handen moet vasthouden)
ienheufdig (spar.) [aks. wisselt] - eenhoofdig: met één leidinggevende persoon
ienhied Voor -heid z. -hied de; ...heden
['i:nhit] 1. het van dezelfde soort zijn
ienhied van pries (Nbk) 2. harmonje, eensgezindheid Was d'r mar es wat meer
ienhied onder de meensken (Nbk) 3. eenheid door interne samenhang Stel]ingwarf
is nog we] een ku]turele ienhied, mar zo] et
niet ok nag es weer een adminstratieve
ienhied wodden kunnen? (Nbk), de mabic]e ienhied (1)
ienhicdsbesef (1) - eenheidsbesef
ienhiedsgevuul (spar.) - eenheidsgevoel
ienhiedspries (1) - eenheidsprijs
ienhied sstaot (1) - eenheidsstaat
ienhoevig (1) [T:nhu:wox, ...vox; aks.
wisselt] - eenhoevig
ienig z. iernst
ienigst Ook ienig [1:nox(st)] - enigst de
icnie in de hick buurte die d'r een
stamboom op nao hu] (b), 't Ienie wat hij
opbrcngcn kan biy een eer zien ongelok is
behaegen (b), As ienlgste dochter was dat
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ienjaorig - icnperig
hair toekommen (v), 't Was zion ienigst
kiend (Nbk), ? Was zion ienigste hebben
en bolen (v), (zelfst.) We bin de ienigsten
met or zijn (hens) wel moor die ermee te

maken hebben (Nbk, Np)
ienjaorig - eenjarig
ienkaemerwoning (spor.) - eenkamerwoning
ienkeer bw. ['I:ij ... } 1. één maal, bij één
gelegenheid Dat heic nog mar ienkeerzien

(Nbk) 2. op eon bep. tijdstip As et mar
ienkeer zo wied is! (Nbk) 3. niat moor to
veranderen Die he'lc now ienkeer
mitnewnen (b), Zo bin do wetten now
Jenkeer (Np)
ienkennig Ook inkennig (App, b), eenkennig (Spa) [i:'kenox/iij.../i: ...] - eenkannig
ienkoesvreten (Ste) at [T:ijkus'fn:tn] 1. hat
voer voor één koe in de winter (aan hooi;
plm. vier vrachten)
ienlettergrcpig (1) - eenlettergrepig:
monosyllabisch
ienlik (Dhau, El, ZW, Wol en west., bi)
bn., bw.; -er, -st ['i:lak] 1. in eenzaamheid
zijnd, alleen Mien beppe vuult hour zo
ion ilk (Dhau), Dat vrouwgien woont daor

verkocbt (Ow, Nbk) * Ienmaol komt an
ailes eon aende (Obk), Ienmaol gaon we
allemaofe eons sterven we (Nt)

ienmaolig (Bdie, Nbk) [i:m...; aks. wisselt]
- eenmalig eon ienmaohge anbieding
(Nbk)
ienmetorig (spor.) - eenmotorig
ienmocd (verspr. OS, Bdie, Bu, Op, Ste,
Sz, b: In) de ['T:mu(:)t] 1. ernst 't Is mi
ienmoed, daor moef niet om lachen hat is
me ernst, neem het s.v.p. serious, het is
menens! (Nbk, Ste), 'Ic Wil bier dudeiiic
zeggen en It is miy ienmoed: as i/it veurstel
anneurnen wodt, bedaank 1k as veurzitter!
(0p) 't Wodt !rn now ienmoed, ff5 zet
now dour! (El)

ienoge - eenoog: persoon of dier met
slechts één oog
lenogig Ook eenogig (Spa) [aks. wisse!t] eenogig (ze!fst.:) een ienogige eon eenoog
(Pe-Dbl)
ienooldergezin (I) - eenoudergezin
ienoolderottrek (!) - eenouderaftrek
ienpaerig Z. ienpeflg
ienpeerdshedrief(verspr.) et; ...bedrieven;
ien [ ... bo'drif, ook wel 't:m... ] 1. k!ein
boerenbedrijf, nI. met slechts één paard
zo ienlik midden no 'e heide (Wol), We ienpeerdsboer (verspr.) do; -en; -tien
woonden jaoren in eon huus dat ieniik [...'b...] 1. (vaak verkl.) k!eine boer, ni.
ston, mar we mochten a"r graag wonen met slechts één paard op z'n bedrijf
(Sz)
ienpeerdsdissel (Dfo, Ld, Ma, Ow) do; -s;
ienling Ook eenling (Spa) [Plt/... ... } - -tien [...'d...] 1. dissol bij éénspan
eenling Jan ienling een man die alleen ienpeerdshujmesiene (Nbk, Ste) do; -n, -s
woont (Ld), 't Is eon ienling eon enigst [...'h...] 1. hooimachine getrokken door één
kind (Nbk)
paard
ienloopsgeweer (Nbk) .... .... ...ga'w...] - ienpeerdsleide (Dhau, Ld, Nbk, Np, Obk,
eenloper
Op, Ow) Ook ienpeerdsieiilsel (Bu, Db,
ienloopsjachtgcweer (Op) et; ...geweren; Dho) at; -n [...'l..., ... ...] 1. leidsol voor
-tien [...j...] 1. jachtgeweer met édn loop één paard le hebben eon ienpeerdsleide en
ienmaansaktie (1) - eenmansaktie
eon dubbeileide(Ld)
ienmaansbcdrief(spor.) - eenmansbedrijf, ienpeerdsleidscl a. ienpeerdsleide
met name van eon boerderij
ienpeerdsmesiene (Db, El, Nbk, Np, Obk)
ienmaansfraktie (spor.) - eenmansfraktie do; -n, -s [...'si ...] 1. machine getrokken
ienmaansschoele (spor.) - eenmansschool door één paard (met name maaimachine)
ienmaanswark (Nbk) - eenmanswerk Ze ienpeerdsmi'jmesiene (ZW, Op, Spa) do;
hebben daor inbreuken, et leek gien ion- -n, -s [...'m...] 1. maaimachine getrokken
maans wark (Nbk)
door één paard
ienmaanszaeke (spor.) - eenmanszaak
ienpeerdsvoer (ZW, Dhau, Nt, Op, Ow,
ienmaol (verspr.) bw. ['i:ma:ol] 1. één keer Sz) et; -en; -tien [...'f...] 1. voer hooi,
'k Hebbe dat ienmaol daon, mar dat doe 'Ic mast e.d. door één paard getrokken (dus
nooit weer (Op), Ienmaol &jaors komt biy niet zwaar, hoog beladen) eon ienpeerdsom do hure (Np), En doe op ienmaoi...! en voer dong mast (Dhau)
toen inééns (Nbk), Ienmaol, aandermaol, ienperig (verspr. OS, Bu, Dho, p) Ook
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ienpersoons - ientien
ienpaerig (ZW, verspr. WS noord. van de
Lende), eenparig (WH) [1:mp:orx/ ...E:...
/i:mpa: ... ; aks. wisselt] - eenparig: onderling gelijk
ienpersoons Ook eenpersoons (WH) bn. 1.
eenpersoons Dat bedde is mar ienpersoons
(Nbk), overigens voornamelijk als eerste
deel van een samenstelling
ienpersoonsbedde et; -n; -gien [...b...] 1.
eenpersoonsbed
ienpersoonsdeken (Nbk) [...'d...] - eenpersoonsdeken
ienpersoonskaemer (Nbk) {...'k...] - eenpersoonskamer
ienpersoonsledekaant (Nbk) [...'k...] eenpersoonsledikant
ienperti'jstaot (1) - eenpartijstaat
ienpitsstel (spor.) ['T:m .... .... St ... ] - eenpitsstel
ienpolig (1) - eenpolig
ienponder (spor.) - eenponder: bep.
produkt of voorwerp van een pond
icn rich tin gsverkeer - eenrichtingsvcrkecr
jells I bn.; pred. [i:s] 1. eens Zien dawwe
't vanaovend weer wat iens wodden kunncn
(Obk), Dat bin 'k nict mitjow lens (Diz),
Daor kan 'k 't mit iens wezen (Ste), Ze bin
't d'r over iens wodden zijn tot een akkoord gekomen (Ste), We kun 't we] iens
wodden we komen zeker wel tot overeenstemming, ook: we kunnen het goed met
elkaar vinden (Nbk, Ow), vandaar: Kuj'm
't wat iens wodden, tegere? (Nbk), Ze bin
et iens wodden (Nbk, Np), ook: ze hebben
het plan opgevat te gaan trouwen (Nbk,
Np)
lens II bw. 1. ooit, eenmaal lens za! 't wel
uutkommen, wie de scliuldige is (Bu), lens
in 't ]even kom ie d'r allemaole zo veur te
staon (Pe- Dbl), Da 's iens mar nooit weer
(Dho, Nbk), iens en veurgocd (ba), veur
iens en altied (Nbk) 2. in niet iens Ze
wussen et niet iens (b), ...iens niet (Dmi,
Nbk), Wij kieken iens niet naor dc prics
(b), Hij kwam lens niet opdaegen (Nbk)
iens III (b) bez. vn. 1. z'n, ni. bij men, in
zinnen als Men is langer [zo langzamerhand, de laatste tijd] in geveer van iens
Jeven, aj' op 'e we,,- binnen (b)
ienscherig (OS,ZW, Diz) Ook ien.sc/zaerig (Diz) bn. [i:skt:orox/ ... sk:rx; aks.
wisselt] 1. eenscharig een icnschcrigc
ploeg (Ma, Ld)

iensen (Nbk, b) ['T:sii], in niet iensen niet
eens Zoveer hadden ze 't now dus al brocht
dat de manluden niet iensen gien kaans
hebben om dat baentien te kriegen (b)
iensgelieks z. insgelieks
iensgezind Ook eensgezind (spor.)
[i:nsxsnt/i:ns ... ; aks. wisselt] - eensgezind Iensgezind vunnen ze dat dat niet
deurgaon mos (Pe-Dbl), Dc kiender hebben zo iensgezind an 't speulen west (Sz),
Da's een eensgezindploegien (Spa)
iensgczindhied, voor -heid z. -hied ecnsgezindheid In Else is een boel iensgezindhied (El)
ienspan (verspr.) Ook eenspan (Sz), inspan (Spa) et; -nen; -negien ['T:spanl'i:...
/(n)...] 1. wagen of evt. rijtuig met één
paard 2. tweearmige disselboom, trekhout
voor een paard, lamoen Dc bloktonge is et
dwasplaankien op et veurstel daor et
ienspan in haokt wodt (Bu), Dc spoorstok
zat an et ienspan vaaste (Ma), Et peerd zat
veur mit een lichter an et stel (van Jeer),
en dat zat an et ienspan vaaste (Ma), As et
peerd in et ienspan ]opt, dan moef een
hide kotte suJe hebben mit een dwasbalkien; dat ienspan wodde bruukt as de boer
en zien femilie op vesite ging, of as ze
arg ens varkens ofleveren mossen (Ma),
Aj' op de zittcrspJaanke zatten kwam et
peerd vaeke in et ienspan; eers kon de
boer niet bij de sule kommen. As etpccrd
in et ienspan Jeup, was et ok aJlegeer wat
veiJiger, et peerd kon niet zomar naor
links of naor rechts (Ma)
ienstemmig (Nbk, I) bn., bw. [aks. wisselt] 1. (bn.; van muziek) eenstemmig een
lenstemmig lietien (Nbk) 2. met eenstemmigheid De vergeerdering was ienstcmmig
(1)
ienstemmighied (spor.), voor -heid z.
-hied - censtemmigheid
jenstjensmure (verspr.) [i :sti :s'my:orn] eensteensmuur
ientaelig (1) - eentalig Jentaclig Stellingwarfs is tegenwoordig haostgieniene meer
(1)
jentien I et; ienties ['i:ntin] 1. kleine 1
(cij fer)
jentien II zelfst. onbep. vn. 1. eentje, vgl.
Et is m d'r lentlen, in zien ientien, op
zien ienrien, Hij zat d'r in zien dooie
lentien te visken (Nbk)
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ientonig - ics
ientonig Ook eentonig (WH) bn., bw.; -er,
-st [T:n'tö: nx/i:nt...] 1. steeds voigens
hetzelfde patroon verlopend en daardoor
vervelend, saai 2. monotoon klinkend
ientonner (spor.) - eentonner
ienvoold (b) de ['i:fo:lt] 1. eenvoud: eerlijkheid, oprechtheid Ok now wi5 in al/c
ienvoold over Jaw en do zaekcn van Jow
kcuninkriek praotcn (b)
ienvooldig (Dhau, Nbk, Ow, Ste, b, v)
Ook ienvoudig (verspr.), eenvoudig (WH)
bn., bw.; -er, -st [t:To:ldox/...'foMdox] 1.
niet van hoge, beiangrijke afkomst It Bin
mar ion vooldigc moon sAwn gewone en
betrouwbare mensen (Ste) 2. simpel, ongekompliceerd Och, dat is hid ion vooldig
(Nbk), Dat is et ion vooldigste hot gemakkelijkste (Nbk), Dour con ion vooldige
pennostreek kwam d'r in november 1918
eon aondc an do machi van do keizer van
Oostonriek (v)
icnvoudig z. ion voolth
ienwodding (spor.) [t:w4uj] - eenwording do ion wadding van Europa
ienzelvig (Nbk, Obk, 01-NI) bn., bw.; -er,
-st [r:'sclwax, ...vax] 1. anderen mijdend,
zich afzonderend (Nbk, Obk) 2. (van
grond) met weinig samenhang, of: weinig
gevarieerd (01-Ni) Die grand is slim
ionzel vig 401-Ni)
ienzem ['i:sip, ...5m] - eenzaam Hij was
ienzom, en hi) vualdo him ok slim icnzom
(Nbk), Wat bet die man et ienzem aovcns
ax Ienzem en verlaoton woondo hi)' daor
in do lanen (I). Gion meonskc in ci dorp
dust odE eon vocto to zetten op do ionzeme
riotkraego (3)
ienzemhjed Voor -heid z. -hied de .......
I. het eenzaam zijn 2. afzondering,
eenzame plaats Och won on Jim bier
aachtoruut bielemaole in do ienzomh/ed?
(Nbk)
ienziedig bn., bw.; -er, -st [i:'si ...] 1.
slechts in één opzicht, richting ontwikkeld
Goloordhiod is soms slim ionziedig (Obk),
Si)' is we] wat ienziodig is gemnteresseerd
in, legt zich toe op maar één ding (Nbk) 2.
slechts één kant, één partij bevoordelend
eon ionziodio ovorienkomst, Do vourzittor
was wol wat ienzicthg belichtte, schonk
aan-dacht aan slechts één bep. zienswijze
(Nbk)
iep z. ioporonboom

iepachtig (spor.) - iepachtig
iepeblad (spor.) - iepeblad
iepen z. ieperen
iepenboom z. ieperenboom
iepenhoolt z. ieperonhoolt
iepenhout z. ioporonhoolt
iepentakke (Nbk) Ook iepentoeke (Nbk),
iepetakke (01-NI) [Ii.... ...'t... / ... /' ip...] iepetak
iepentoeke z. iepontakke
!eperen I ['ipç], in toekickon as do dood
van Joporon een slechte, zeer bieke gelaatskleur hebbend (Nbk, Np)
ieperen II (verspr.) Ook iepen ( Bu, Ld,
Mun, Np) bn., attr. [ ... Iiprp] 1. iepen, van
icpch out Joporon kiompen weron good, ze
woron licbt on taoi en konncn lange mit; et
hoo/t blift ok lange druge (Ow, Nbk), Op
ieperen klompon loop ic langor, mar ze bin
vacke wat glad (Op), eon ioporon plaa.nke
(Obk), eon ieperen toote iepen naaf van
een wagenwiel (Nbk), (zelfst.) 't Is van
ocht iepen maokt (Mun) 2. z. ioporonboom
ieperenboom (Ld, Mun, Nbk, Np, Obk,
Spa) Ook ieperen (Dfo, Nbk), iepenboom
(Bdie, Bu, Dhau, Ld, Ow), iep (Dho, Diz,
El, Op, Wol en west., h) do; ...bomen;
-pien ['ipp..., ook wel ...'b.../.....
...'b......] I. iep In oolde bomon zat dijgel vu ur, zoo mien omke, vow-al in
ioporonbomon on in noutobomen ( Mun)
icperenhoolt (Bdie, Ma, Nbk, Np, 01-Ni,
Ste) Ook iepenhoolt (Diz, Dho, El, Ma,
Nt, 01-NI, Pe-Dbl), iepenhout (WE!) et
['i..] I. iepehout Zoponhoolt is klompoboo/i wordt gebruikt om klompen nit te
niaken (Dho)
iepetakke z. iopontakke
iepziekte - iepziekte
Ierlaand - leriand
lers I et [i:ors] 1. lers
Ten II bn. I. lers 2. in, m.b.t. de Terse taal
ies Ook ifs (bet. 2: verspr. in bep. verb., 3:
verspr.) et [is/ejs] 1. bevroren water D'r
zat eon laogo los on 'o ruton (Nbk), eon
stokkicn ios in do cola doon nI. ter koeling
(Nbk), zo glad as ios (Np), zo koold as ios
(Nbk, Nt, Ste) 2. laag bevroren wateroppervlak Kan ot ios a/ holon? (Nbk), Jo
(n/ct) op glad ies bogevon zich (niet) in
cen onzekere positie manouvreren, zich
nict inlaten met iets waarvan men geen
verstand heeft, geen dingen doen die men
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iesbaene - iesnaegel
niet aan kan (verspr.), ... waogen id.
(verspr.), zo ook Ic moc'n nict op glad ics
kommen (Diz), (goed) beslegen op et ies
kommen (Nbk, 01-Ni, Np), zo ook goed
besleugen ten ics kommen (Spa), Et ics is
breuken (verspr., Dho), niet over ien
naacht ics gaon, ook niet over ics van iene
naacht gaon (01-Ni), D'r vleugen balken
onder 't ics gezegd wanneer het ijs door
strenge vorst zeer sterk werd en daarbij af
en toe dreunende geluiden veroorzaakte
(Ld), ijs en weder dienende (verspr.) 3.
konsump-tieijs * lesen vis moej'nemen as
't d'r is (Dho), Mit Sint Jutremis, as de
kalver op 't ics daansen nooit (Obk), Mit
Sint Matthies wussen ze nog van gien
ies/Mar de 21ste meert reden ze nog mit
slee on peerd (Obk), gevolgd door ... over
de veert (Dfo)
iesbaene Ook iesbane (WH) ['izb...] ijsbaan
iesbane z. iesbaene
iesbarg (Nbk, Np) - ijsberg
iesbeer de; ...beren; -tien ['iz ... ] 1. ijsbeer:
bep. type beer
iesberen (Diz, Np, 01-Ni) ['izbt:rii] ijsberen Hi9 iesbeert de kacmcr op en
dace (Diz)
iesbericht (1) - ijsbericht
iesbloeme (Nbk) de; -n; -gien
...bloempien ['i...] 1. (vaak verki.) •bep.
plant; ijsbloem, ijsplant (Nbk) 2. bep.
bioemvormige figuur op een raam ais
gevolg van bevriezing (Nbk)
iesblokkien (Nbk) - ijsblokje
iesbonboons (v) - ijsbonbons
iesbond (spor.) - ijsbond
iesbreker (spor.) ['izbruk] - ijsbreker
(bep. vaartuig)
iesdam (I) - ijsdam
ieselik (v, s; oost.) ['islk, ...sl...] ijseiijk: verschrikkeiijk ieselik verkolen (s;
oost.), ieselik kaim (v)
iesemmer (Nbk) - ijsemmer; met name
emmer die als gevoig van bevriezing een
iaag ijs bevat
iesfebriek (Nbk) - ijsfabrick
iesgreens (1) ['isxr[;s] - ijsgrcns
ieshal (spor.) Ook ifs/ia! (spor.) - ijshal
iesheilige (Ste) de; -n ['is...] 1. (my.) ijsheiligen, ni. de periode van ii - 14 mei 2.
een ijsheiiige
ieshockey (spor., 1) ['iSh3ki] - ijshockey

ieshockeybaene (spor., 1) - ijshockeybaan
ieshockeyklub (spor., 1) - ijshockeyclub
ieshockeywedstried (spor., 1) - ijshockeywedstrijd
iesien (spor.) et; iesies ['isin] 1. ijsje, ijsco
Hi.r kocht van larniendighied ccii iesicn bi
G. (v)
ieskaaste (Nbk, Nw, Ste) - vrieskast
ieskappe (1, spor.) - ijskap (bij de poien)
ieskarre (v) ['is...] - ijscokarretje
ieskegel z. iespegel
ieskiste (Nbk, Ste) - ijskist
iesklompe (Nbk) - ijskiomp
iesklub - ijsvereniging
iesklublid (Sz) et; ...leden ['i...] 1. lid van
een ijsvereniging 1k mos vandagc alic
iesklubleden bilanges veur de ledenriedcrie (S z)
ieskoffie (spor.) - ijskoffie
ieskoold Ook ieskoud (WH) bn., bw. [aks.
wisseit] 1. (bn.) zeer koud, ijskoud 't Is
ieskoold (Dfo, Pe-Dbi) 2. (bn.) erg ongevoelig, onbewogen Hi'j is ieskoold(Db),
Ze b/eel dFr ieskoold onder onbewogen
(Db, Spa, Ma), Et ]at me ieskoold het zegt
me niets, ik trek me er niets van aan (Diz,
Nbk) 3. (bw.) alsof het zo maar kan (Nbk)
Hij bleef ieskoold zitten (Nbk)
ieskorrel (j) de; -s; -tien ['i...] 1. korreitje
ijs Et begon ok nag tc snicn, en dc haddc
icskorrclties die d'r tussen zatten, pikten je
venienig in et haor (j)
leskoud z. ieskoold
ieskristal (i) - ijskristal
Ieslaand (1) - IJsiand
Ieslaander (1) - IJslander
Ieslaandroute (1) - IJslandroute
Icslaans I et ['islà;s] 1. het IJslands
Ieslaans II bn. 1. IJsiands (van, m.b.t.
IJsiand of het IJslands)
ieslaoge (verspr.) - ijslaag
ieslepeltien (1) - ijslepeltje
iesliefhebber (verspr.) - ijsiiefhebber
iesloHie (verspr.) Ook ijs!o!lie (verspr.) ij slollie
iesmeester (spor.) - ijsmeester
iesmusse - ijsmuts
iesnaegel Ook iesnage! (WH) ['is...] ijsnagel (veelal in een aantal van vier of
zes per hoef gcbruikt voor één dag; ais
winterbeslag, ter vervanging van de gewone hoefnagel (Nbk, Nw)) AjFpcerdcn op
scharp hebben macten, kriegen ze ies-
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lesnagel - ieverig
nacgels (Ste), Iesnacgels wo'n dour do
boeren d'r zelf ondcrzet (Bu)
iesnagel z. Jesnaegel
iesofzetting (I) - ijsafzetting
lespegel Ook ieskegel (verspr. Os,
Pe-Dbl, Ste), iespielke (Np), iespieke (Np)
[ispt:gi/ ... kt:gf/ ... pilko/'pi:ko - ijspegel,
ijskegel
iesperiode (spot.) - ijsperiode
iespieke z. lespegel
iespielke z. lospegel
iespudding (spor.) - ijspudding
iesregen (spot.) - ijsregen (bevroren regen)
iesrevue (spot.) - ijsrevue
iessalon (spor.) - ijssalon
iesscholle (Np, Ste) de; -II; -gien ['iskola]
1. ijsschots, ijsschol van do lone iosschol/e
op do acre springen (Np)
iesschotse (Nbk, Ste) do; -II; schotsien
['i...] 1. ijsschots, ijsschol
Jesselmeerpolder (I) - Ijsselmeerpolder
iessport (I) - ijssport
iesstadion (spot.) Ook ijsstadion (spor.)
- ijsstadion
jest z. cost
iestaart (spor.) Ook ijstaart - ijstaart
iestange (1) - ijstang
jestente (Op) de; -n; ...tentien ['istcnto] 1.
kraampje op of bij hot ijs met konsumpties,
versnaperingen voor do mensen die op de
ijsbaan schaatsen
iestjed (verspr.) de; -en ['i...] 1. ijstijd
iesvak (Nbk) ['isfak] - vriesvak
jesvlakte (verspr.) - ijsvlakte
iesvloer (spot.) - ijsvloer De klunkcnde,
blinkende slag van et staol op do icsvloer
flitst over do vlakte (ba)
iesvoegel (verspr.) Ook iesvogel (Dfo, Ow)
de; -5; -tien ['i ... J 1. ijsvogel (bep. inlandse vogel)
iesvogel z. lcsvocgel
iesvorming (1) - ijsvorming
iesvri'j I (Nbk, Obk) et ['is..] I. hot
gedurende eon aantal uren, eon middag vrij
zijn van school: om to kunnen schaatsen We hobbon vandemiddag iosvri (Nbk)
iesvrPj II bn. - ijsvrij, van bijv eon haven
jeswaeter (spot.) - ijswater
ieswaofel (1) Ook ijswafel (spot.) ['iswo:
II] - ijswafel
jeswedstried (1) - ijswedstrijd
Ieszee - IJszee

jeszejlen (1) -ijszeilen
jet (Nbk) [it], in As niet komt tot Jet, is et
aanderma(a)ns verdriet (Nbk)
jets (Nbk) Ook ietsie (Nbk) bw. [its/'itsil
1. in geringe mate HAy Is lots groter as
veurigjaor (Nbk)
ietsie z. lets
jetsjen (Ste, v) et ['itsin] 1. zeer kleine
maat, in zinnen als Dc laeste tied was 't
aanders krek of 't flog weer ccii Jets]en
opflakkerde (v), Et was een lets]en ofkleurd in geringe mate (Ste)
ieuw (Nbk, Np, Nt, I) Ook eeuw (verspr.)
do; -en, iewen (Nbk, v), ieuwen (Np);
-glen [iM/1M] 1. eeuw, periode van honderd jaar, ook: één zo'n periode steeds
gerekend vanaf hot begin van onze jaartelling D'r bin mar welnij meensken die
eon iou w oold wodden (Op), dc veertlende
iou w, do eeuw van de veuruutgang (Bdie),
Disso eeuw Is d'r een hoop veraanderd
(Dhau), Dltkomtnog uutdo veunje eeuw
(Wol) 2. zeer lange tijd ? Llekt wel een
Jeuw loden (Ld), dour de iewen de eeuwen
door (ba), Al iewen gong et verhael dat
daor vroegor een kopp eltIen dragonders
mit poord en al ommekommen weren mit
eon veldslag (j) 3. tijdperk van bep. personon of toestanden do Goolden leuw de
gouden eeuw, in hot bijzonder do periode
van blooi in de Nederlanden in de 17e
eeuw
ieuwenlaank z. iowenlaank
ieuwfeest (Nbk) Ook eeuwfeest (Spa) eeuwfeest
ieuwig Z. iowjg
icuwighied z. iewijhled
iever do ['i:wr, ...vr] 1. hot met ijver, vlijt
eon taak, karwei uitvoeren Hij bet in al
zion iever do tied vergoten (Dfo), Vol lever
bogonnen ze mit at pltrietvlechten (Ld),
MIt eon protte lever gongen ze an 't wark
(Np), Hij hoT eon boo! iever (Bdie), ...zit
vol lever (Ma), mit lever warken (Mun),
1)/c vrouw was lone brokko lever (01-NI)
2. z. ieverig
ieverig Ook iever (Db, Np) In., bw.; -er,
-st ['i:wpx, ...warox,...v ... /i:vf, ...w ... ] 1.
vlijtig werkend Dekienderzatten ievorig to
sehrievon (Dfo), Mien tante Is a!tied lever,
ze staot veur lederlene klaor (Db), ledere
aovend was die man ieverig in do tuun an
't wark(Op), oon leverigmannegien (Wol),
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iewenlaank - iezeren

zo ieverig as een bi9e (Spa)
iewenlaank (Nbk) Ook ieuwenlaank (Np),
eeuwenlang (verspr.) {'i:bIp ... /'iMITl...] eeuwenlang
iewenoold (Nbk) - eewenoud
iewig (Db, El, Ld, Nbk, Np, Nw, Obk,
01-Ni ) Up, Ow) Ook eeuwig (verspr.),
ewig (Bdie), ieuwig (Bu, Np, Nt, Wol) bn.,
bw. ['i:wox/'tMoxI't:wox/'iiix] 1. aitijd
blijvend de iewige snij(i), veuriewigvoor
aitijd, Jeuwig zal hi d'r spiet van hebben
(Np), 't Is ok ieuwig 't zelde mit n (Bu),
Wat een ieuwig gezeur bet dat meenske
(Dhau), 't Duurt niet iewi! hou er rekefling mee dat er een eind aan komt (Bdie,

01-NI), We hebben 't eeuwige leven niet!
(01- NI), Laoten we mar weer vredc sluten,
we kun toch niet icu wig kwaod op mekaere
blieven (Up), iewig en allied (Db, Dfo,
Diz, El, Np, Wol, Nbk): Hij is now ok
iewig en altied te lacte! (Np, Nbk), ook
Hii is allied en iewig te laete (Nbk), Hi
bet now ok iewig en allied et woord (El),
iewig en arfelik Id. (Nbk) 2. (bn.) steeds
maar doorgaand, steeds weer de kop opstekend dat iewige gczcur van die vent
(Nbk) 3. (bw.) in hoge mate in Et is iewig
mooi (Np, en in iewig zundc jammer, wat
eenpech! (Sz,v,Nbk): 'tlseeuwigzunde

dat et zo ]open is (Sz), Iewigjammer dat 't
zo gaon is (b) * Niks is ieu wig (Nt)
iewighied (Ld, Mun, Nbk, Ow, 1) Ook

ieuwighied (Bdie, Dfo, Ma), eeuwighied
(Nbk), voor -heid z. -hied de; ...heden
['i(:) ... / ... ] 1. een zeer lange periode, een
periode waaraan geen eind komt of lijkt te
komen Ft duurde een iewighied veurdat ze
kwammen (Bdie, Ma, Mun, Nbk), Dat
gebeurt in der iewighied niet nooit (Ow,
Nbk), In der iewighied! goeie genade! hoe
bestaat het! (Nbk), Ft duurt van eeuwihied tot amen ontzettend lang (Nbk)
leze (Nbk, Nw) de ['i:z, ...s] 1. naam
van een plaatsje tussen Noordwoolde en
Stienwiek De Eese
iezegrim de; -men; -megien, -pien
['i(:)zgnmJ 1. norse persoon, mopperaar

Wat is dat toch een oolde iezegrim, een
gezicht as een theepaan tien (Np)
iezel (Nbk) de ['i:zj, 'iz ... I 1. onderkoelde
regen 2. ijslaagje gevormd door onderkoelde regen
iezelen (verspr.) zw. ww.; onoverg.; ie-

zelde, het iezeld ['i(:)zlii] 1. ijzelen: het
vallen van onderkoelde regen
iezer et; -s; -tien ['i:z] 1. (stofnaam) ijzer
als chemisch element iezer smeden (Nbk),

Vroeger mossen de smeden et iezer zeif
pletten (Obk), van iezer en staol wezen
(Np, Ow, Wol), zo stark as iezer gezegd
van personen en voorwerpen (Dho, Nbk,
Spa, Np) 2. ijzeroer of ander ijzererts DFr

zit bier in de hujlanen vrij wat iezer in de
grond; ze haelden et mit kivkarren op
(Nbk) 3. strijkijzer (Np) Ft iezer moet dFr
even over! (Np) 4. hoefijzer Ft Peerd verleur een iezer (Ma) 5. schaats (Np) Ze bin
op Fe iezers vot ze zijn gaan schaatsen,
ook: ze zijn op de schaats erop uit (Np) 6.
klimschaats, kiimbeugel (Dfo) 7. één der
metalen ribben waarop een slee glijdt of
het ijzeren beslag van de ribbe van een
slee (Np) S. ijzeren voorwerp (anders dan
hier cerder genoemd) Th/ bet nog wel een
peer iezers in et vuur een paar mogelijkheden achter de hand (Nbk) 9. (verz.)
ijzeren voorwerpen, voornamelijk in oold
iezer afgedankte ijzeren voorwerpen, stukken ijzer, die evt. op basis van het gewicht
verkocht worden Ft Is lood om oold iezer *

Je moe'n et iezer smeden as et hiete is
(Dfo, El, Np, Nt, 01-Nl, Pe-Dbl), le kun
gien iezer mit hanen breken (Bdie, Dfo,
Up, Nbk), ...mit de hanen... (Pe-Dbi, Sz)
iezerachtig (verspr.) - ijzerachtig
iezerbeslag (Obk) ['i: ... ] - ijzerbeslag As

dFr cen kribbebieter was, kwam d'r iezerbeslag op de ranen van de voerbak (Obk)
iezcrblauwen (Db, Np, Obk, Sz) my.
[...'b...] 1. bep. type aardappel: vroege
eigenheimer met blauwachtige schil (Np,
Obk, Sz), aardappelen van bet ras Koopmans blauwe (Db)
iezerbore (spor.) - ijzerboor
iezerbraom (Ste) de; -en ['i: ... ] 1. braam
aan jets dat van ijzer is
iezerdraod I (El, Nbk, Np, Obk, Ow, 1) et
1. (stofnaam) ijzerdraad galvaniseerd ie-

zcrdraod (1)
iezerdraod II (El, Nbk, Np, Obk, 1) de;
-en; ...draotien ['i: ... ] 1. een stuk ijzerdraad
iezeren bn.; attr. ['i:zp] 1. ijzeren een
iezcren panne (Dhau), een iezeren hekke
(Nbk), een iezeren hoepe om Ft waegen wiel
(01-NI) 2. zeer sterk (Nbk) Hij her een
iezeren gestel is zeer gezond, heeft een
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iezcrerts - ik

zeer goode Iichamelijke gesteldheid (Nbk),
Hiy her eon iezeren wil (Nbk), or Jezeren

Gedien
iczererts (spor.) - ijzererts
lezerfebriek (spor.) - ijzerfabriek
iezergaas (Nbk) - ijzergaas
iezergaoren (Obk) ['1:...] - ijzergaren
iezcrgebrek et 1. te laag gehalte aan ijzer,

in bet bijzonder van voedsel, van bet
lichaam
iezergieter (1) - ijzergieter
iezergieteri'je (1) - ijzergieterij
iezerliaandel (Op) - ijzerhandel
lezerholend (Nbk, Np) ['i:zçho:14t] - ijzerhoudend Jezerbolende grond (Np)
iezerindustric (I) - ijzerindustrie
iezerkappe (spot) de; -n; ...kappien ['i:...]
1. ijzeren kap
iezerkappen onbep. w. ['i:...] I. hakken,
kappen in hard materiaal, (deels) van ijzer

Dc kooldbeitel bruuk it veur iezerkappen
(Bdie)
lezerideur (spor) - ijzerkleur
iezerkoeke (1Mb, Diz, Nt, Obk, Op,

Pe-Dbl, Ste, Sz) do ['i:zr ...} 1. laag ijzeroer, laag zand met ijzeroer in de bodem
iezerkonstruktie (spor.) - ijzerkonstruktie
iezerlaoge (spot) de; -n; ..laogien ['i:...]
1. laag ijzeroer in do grond
lezermenie (Nbk) - ijzermenie
iezermien (I) - ijzermijn
lezeroer ['i:zpi:ar] - ijzeroer
iezerofval (Bdie) et ['i:...} 1. afval bestaande uit ijzer
iezerovend (I) de; -s ['i:zro:bipt] 1. oven
waarin ijzer wordt gesmolten
iezerperduktie (1) - ijzerprodulctie
iezerplaete (Obk) - plaat van ijzer, plaatij zer
iezerschere (1) - ijzerschaar
iezersmaek (Nbk) do ['i:...] I. ijzersmaak

D'r zit bier iezerocr in de grond, dat kuf'
weten an et wacter dat d'r wit oonze pornpe kong dat her ten iezersrnaek (Nbk)
iezerstark (verspr.) Ook iezersterk (WH)
bn. [aks. wisselt] 1. zeer sterk, ijzersterk,
ook inzake lichamelijke gesteidheid en
geestelijk vermogen Die her ten iezerstark
gestel eon zeer sterke Iichamelijke en
geestelijke gesteidheid (Np), can iezerstarke kerel (Np) 2. (van een grap, eon vertelling e.d.) zeer veel indnik makend (1)
iezcrsterk z. iezerstark

iczertied (spot) - ijzertijd
iezervaaste (b) [aks. wisselt] - ijzervast

Daordeur knit M ten iezervaast vertrouwen in God en daorgetuugtbi5 dan ok
van (b)
iezervarve (Nbk) - ijzerverf
lezerverbiening (1) - ijzerverbinding
iezervielsel (Bdie) - ijzervijlsel
iezervlechten (Ld) onbep. w. ['i:zçflexti]
1. betonijzer vlechten
iezerwaark z. iezerwark
iezerwaeter (Nbk) - ijzerwater
iezerwark Ook iezerwerk (WIT), iezerwaark (Bdie) ['i:... ] - ijzerwerk, ook de
ijzeren delen van eon wagen, van eon
konstruktie c.d. Et iczerwark an eon huts
bin bigIieks de ankers in de muren (Nbk)
* (schertsend, zonder speciale betekenis)
Oud iezenverk, smiet omme de kerk (Sz)
iezerwcrk z. iezerwark
lezerwinkel (verspr.) - ijzerwinkel
iezerzaand (Nbk) et ['i:...] 1. ijzerhoudend
zand
iezerzaege - ijzerzaag
iczerzaegsel (Bdie) - ijzerzaagsel
iezerzaeke (spor.) - ijzerwinkel
iezig (Ld, Nbk) ['i:zox] 1. koud als ijs
(Nbk) It Is iezig koold (Nbk) 2. zich ijzig
opstellend, gedragend (Ld) Th3 byl bàn
iezig kairn (Ld)
-i(n)ge z. -ing(c)
-ig - achtervoegsel: -ig
1gb - iglo
ij [ej] - ij (afleen in de schrijfwijze van
bep. leenwoorden; overigens best men i)),
de lange if
ijdel z. iedel
ijdellijk (Sz) - ijdellijk, in zinnen abs 'k
Mag de naazn van God niet LidellUk gebruken (Sz)
ijdeltuit z. iedeltute
Ijien z. ielen
'is Z. its
ijshal z. iesbai
ijsko - ijsko
ijskokarre - ijskokarretje
ijskoman (spor.) - ijskoman
ijsbollie Z. ieslollie
ijsstadion z. iesstathbn
ijstaart z. iestaart
ijswafel z. ieswaofel
ik I (verspr.) Ook ilike (spor.) et [tk/'tka]
1. hot eigen ik Zion eijen Dc/re kwarn in or
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ik - importeren

gedrang (Nbk)
ik II Ook 'Ic (niet beklemtoonbaar), (met
nadruk:) ikke pers. vn.; le pers. enk., onderwerpsvorm; de vorm ikke treedt voor
zover bekend niet op als onderwerp in
kombinatie met een persoonsvorm ['iklk
/'i.k] 1. ik 1k woljow wiezer hebben ik
dacht dat je verstandiger zou zijn; onjuist
is: Ikke woijo w wiezer hebben, korrekt is:

Die man woijow wiezer hebben, en ikke
ok (Nbk), zo ook tt Zwiet brak mi) uut,
mar ik kon now ok niet meer weerommegaon, dus ikke d'r in (b), (..) En [ik]
gong doe naor een Jaeger, die driester is as
ikke (b), ook ...as 1k, Doe krek as ikke:
hool je vri (..) (b), Wie zol dat daon
hebben? Ikke (bi), Dc ere daegs, ikkc naor
de baron mit de knien (b), Ikke wel, ieje
niet (Nbk), 1k bin d'r ok nog zul je mij
even niet vergeten! (Nbk), Wie bin ik dat
ik (..) (Nbk), ik veur mi) (Nbk)
ik-feguur (1) - ik-figuur
ik-vorm (1) - ik-vorm
ikke z. ik 1, II
ikkerig (spor.) ['korx, 'kT...] - ikkerig
Doe toch niet zo ikkerig (Nbk)
ikkertien (Bdie, Sz) et; ...ties ['ktin] 1.

heel klein stipje D'r zat een klein ikkertien
op (Bdie)
ikkezels z. onder zels
ikoneschilder (1) [i'kôn...] - iconenschilder
ikoon (1) [i'kô:n] - ikoon
ikweetniethoe (Nbk, Nw) [...'hu] - ikweetniethoe
ikweetnietwaor (Nbk, Nw)
ikweetnietwaar
ikweetnietwat (Nbk, Nw) - ikweetnietwat
ikzels z. onder zels
illegaol z. ielegaal
illestiekien z. ielestiekien
illestraosie (spor., 1) [tl'str3:osi, ilo...] illustratie (plaat), in as illestraosie van ter
illustratie van (1)
illestraosiemateriaol (1) - illustratiemateriaal
illestraoter (I) de; -s [l'stro:tF, il ... ] 1.
illustrator
illusie (Nbk, ba) de; -s [i'lysi] 1. droombeeld, ideaal, zeer positieve vcrwachting Et
wodt niks, maekje mar glen illusies (Nbk),
Ic hoevenje glen illusies te macken (Nbk),

plak, mar mi9 Icut hij de illusie (ba)
image (spor.) - image: imago
imbeciel (spor.) - imbeciel
imitaosie (spor.) de; -s [imi'to:osi] 1. het
imiteren 2. het nagebootste
imiteren (spor.) [imi'tri] - imiteren
imker z. iemker
imkeren z. iemkeren
imkeri'je z. iemkerije
imkertien z. iemertien
imme z. ieme
immigraant (spor.) - immigrant
immigraantekiend (spor.) - immigrantenkind
immigraosie (spor.) de [tmi'grD:si, im...]
1. immigratie
immigraosievergunning (spor.) - immigratievergunning
immigreren (spor.) [...'gn:orii] - immigreren
immuun (spor.) [i'mn] - immuun: m.b.t.
een bep. ziekte: Hi9 is d'r immuun yewmaekt (Nbk), ook: niet te verstoren in z'n
gcmoedsrust door een bep. iets Dat gezewairied van die man om alles zo sekuur of te
warken, ik bin d'r immuun veur wodden
(Nbk)
impasse (1) - impasse: in in een impasse

komm en, .. .racken
impeneren (1) [tmp'nrii] - imponeren:
imponeren door ontzag te wekken of door
te overweldigen
imperiaal (spor.) - 1. imperiaal op een
auto
imperialisme - imperialisme
imperialist (spor.) - imperialist
imperialistisch (spor.) - imperialistisch
(inzake bestuurlijke, politieke heerschappu)
impertinent (Nbk) - impertinent: brutaal
con impertinente Icugen (Np)
implementaosie (1) [mp1mn'to:3si] implementatie: de uitvoering van een
nieuw plan, een nieuwe opzet e.d.
impliciet (1) bn.; -er, -st 1. impliciet
import de ['tmpo()fl 1. het importeren
uit bet buitenland 2. één of meer mensen
die van buiten de eigen regio in de bep.
p!aats, regio zijn komen wonen Hier wodt

niet zo yule Stellingwarfs meer praot, et is
allemaol import (Nbk)
importeren [mp3(r)'trI1] - importeren:

Want God wecs de meensken elk heur uit het buitenland invoeren
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importeur - in
importeur - importeur
impotent [tmpo(3:)'tent] - impotent (inzake hat lijden aan impotentie bij mannen)
impotentie (spor.) - impotentie
impressie (I) - impressie: die men opdoet
of de weergave aryan
impressionisme (1) - impressionisme
impressionist (1) - impressionist: bep.
kunstenaar
imprcssionistisch (I) - impressionistisch
improviseren (spor.) [tmpro:fi'si:aççi] improviseren
impuls (spor.) - impuls: positieve stimulans een impuls geven (1), con impuls
kriegen, verder in Thy dee et in eon impuls
opweiling (Nbk)
impulsief (Nbk) - impulsief: n.a.v. opwellingen Th) dee et ixnpu/siefQNbk)

in I bw. [in] 1. in, in in en uut (argens) in
on uut Jopen (Nbk), in wezen: Paorscstoflen is op 't ogenblik in (Sz), argens vow- in
wezen (Nbk), Dc baBe is in (Nbk) 2. als
tweede lid van de verb. d'r (...) in arm, z.
onder in II

d'r ok yolk in? voor of half door cia
buitandeur geroepen om één van de inwoners to spreken te krij gen (Nbk, Ste),
Ib)' had iene hi)' him in bij zich inwonen
(Ma), zo ook Dat oolde meenske is d'r bi
in (Spa, Np) en Die bet de oolders d'r hi)'
in (Dho), Ze bin d'r hi)' in trouwd (Bdie,
Nbk), Die man is d'r (aorig) hi)' in, hi)'
bet nit in to brengen hij heeft thuis niets
te zeggen (Bdie, Dhau, Np, Op, Ow, Spa,
Obk), Dc kooi mos deurgaon om de lemilietradisie, on d'r zat een goeie brogge in
), piene in de lieske (Nbk), & et was ion
en al bliedscbop in on an hew- (b), Die zag
veal moor in de jonge ni. aan mogelijkheden (j), It Moet d'r in zitten men moat
hat in zich hebben (b), zo ook Dat moej'un
jebebben (Nbk), tussen (.) in, in (..) omme a.h.w. in een kiuwen (Nbk, Obk): Do
jongen vocbtcn in mekere omme )' ook
El was ccxi gezeur in mekccr omme can

voortdurend gezeur tussen mensen onderling, bijv. in can vergadering (Nbk) 2. in
can bep. richting En hi)' drokte him, nog

in II vz., bw.: met name in bep. verb. bij year aRe meensken zien badden wat d'r to
bet. 2, vooral in de zeer frekwente verb. d'r doen was, de kestoriekaemer in (b), Kom
(..) in; bij vooropplaatsing van hat vz. in d'rmar in (verspr., Spa), Kom even mit in
treedt soms verdubbeling op, vgl. de verb. huas, je (v), Ic lain d'r wel in kommen,
1. in, binnen een bep. ruimte, binnen can blief mar met hi)' de dew-c staon (Sz), Hi)'
bep. stof, binnen een bep. omtrek of groep leap d'r in hij hap naar binnen (Ma), Dc
1k gao we] in een husien in dorp wonen
U) Jenzem en verlaoten woonde hi)' in de
Janen
Barg de boe/ mar in or vat (v),
D'r zit suker in de koflie (Wol), It Was zo
vol, we konnen d'r a/Jemaol met in (Diz),
D'r zit mar iene in (Dho), 1k bob de
scha open en de Jainmen binnen, ze zitten
d'r allemaol in, hear (01-141), Kom mar
binnen, we bin d'r we! in (El), Om die tied
moe'n we in schoele wezen (Op), 4j'
morgens nog in bedde /igen (.) (b), De
iene nao de aandere locke wodde bekeken
on d'r zat in alleznaole een mooi zeugien in
We braandcn de naemen d'r mit [ni.
met een braandiezer] in de klompen
(01-Ni), Stietetd'rokin?bijv. in de krant
(Nbk), In die donderbuie zat toeb nog een
knettersiag in (01-Ni), In met zit Weis on
spekkeriglieid bij in (Ste), In culiekoeken
moet gist in (Op), Bi)'mond- en klauwzeer
wodde d'r ok duveldrek ophaeld, daor mos
ie dear ]open en dan kreej' die ziekte met
in je vee (Nw), De ziekte zit d'r in (bi), Is

vrouwe feat him d'r in
En hi)' stapt de
winkel in (ba), Dat wol d'r hi)' mi)' met in

dat won ik niet geloven, aannemen (Nbk),
Et gaol d'r in as koeke dat smaakt heel
goad, ook: dat vind ik, vinden de mensen
prachtig Nbk), Een lekkere braodlocbt
trot naor de harbarge in )' Daor griepen
zeje mit bi)' de bienen en dan scheuren ze
je de sloot in
Dan do/en we weer
dieper de zaandweg in en kommen bi)' de
oolde Kuwider (--) ), de wiede wereld in
(v), Hi)' moct nog ccii posien de ba/c in
(Sz, Spa), Dc haene staot mit de kop in It
noorden (Ste), Dag in, dag wit, woke in,
woke uut(Np), tegen (.) hr tegen do verdrolcking in (v), tegen de wiend in, tegen
een miening in (Nbk), Wi)' haandelen om
de baeverlc/ap tegen beter weten in (b), in
(..) op tegen ( ... ) in: We mossen trappen
en doen om in de wiend op to kommen

(Obk) 3. inzake de piaats van iemands
lichaam Hi)' rae/dc him in de zied (Nbk),
IQ7 hadde de pette bid diepe in de ogen
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in memoriam - inbeuren
(j) 4. in een bep. toestand Hi9 vleug in de
blote kont naor buten (Nbk), Mar op een
dag was hij in ccii toeval yew-over op ccii
stok iezer va/en, en hij was niet meer
overaende kommen (j), Dat is in dusodder
(Np) 5. met een bep. omhulsel Loop ie wel
lekker in die nije schoenen? (Nbk) 6. in
een bep. nieuwe toestand Dc boel is mij in
digels va/en (Dhau), Een vent van niks,
hij maekt al/es in disorde (Nw), 1k kan
mar niet in slaop kommen (v) 7. inzake
iets In zokke dingen bin ik gien held
(Nbk), Ic doen we] wat in antiek, now?
(b), (..) en in oonze woorden of daoden
oneerlik en in oonze gedaachten onzuver
weren (b), Hi'j kon in ccii bull dingen fuel
bij zien bruur in et schaad staon (b), Ic
moe'nje d'r mar in schikken (Ste), d'rzin
in kriegen (j), C. is goed in geschiedenis
(Nbk), in mien ogen volgens mij, in mien
gedachtcn id. (Nbk) S. met behuip van een
bep. middel H leut bij cen keunstige smid
cen mooi uuthangbod macken in rood en
geel keuper (j), In et Stellingwarfs kuj'
zoks niet zeggen (Nbk) 9. ergens binnen
een bep. periode Toekem haast kom ik in
mien zesenzeu ventigste (b), In It naozoemer van 't dadde jaor kregcn ze een
kaortien over de post... (j) 10. gedurende
een bep. periode D'r gaot mar iene in et
ure, dat ik hebbe de tied an mezels (v), id
keer in de drie weken naor de meid en ien
keer in 't jaor naor de elfduzendmaat in

Stienwiek(b) 11. niet langer dan een bep.
pen ode In een ure kuj' dat wark we] doen
(Nbk) 12. op een tijdstip door de bep.
uitgedrukt in et laest van de woke (Nbk),
in et begin 13. in een bep. maat zes meter
in 't vierkaant (Nbk) 14. binnen, in een
zeker aantal Hoevulejongen weren d'r? In
de twintig (Ow), Hi9 is in de veertig
(Nbk), In drie grate stappen was hij bij
mij(Nbk) 15. tot in jets tot in etoneindige
(Nbk), tot in de iewighied (1) * Big' d'r
in? ben j in j huis, ben j binnen?, soms
schertsend gevolgd door: Dan kuj' d'r uut
kieken ( Ste), (bij een liedje van bet touwtjespningen) In, spin de booggaatin (Mun)

in memoriam (spor., 1) - in memoriam
in- - in-, o.m. in 't Was vandaege in- en
inkoold (Ld, Wol)
in-crowd (1) - in-crowd
-in g(e) - achtervoegsel: Ned. -ing na ww.-

stam; vaak treedt de van. -inge [uj(g)o] op,
maar ook -ige [ogo] (vooral west.); na [k],
[g] blijft [(g)o] ook west. bewaard; thans
is vooral de vorm -ing produktief; ook in
oude streeknamen als Jardinge, Buttinge
treedt -inge op (= oorspr.: het bezit van de
in het eerste deel genoemde), waarnaast
ook vormen met -ige worden gehoord
in-gesp rektoon (verspr.) - in- gesprektoon
inachtneming (1), in mitinachtneming van
inaodemen (Nbk) Ook inaozemen (Nbk,
Nw) ['in...] - inademen
inaodeming (Nbk) - inademing
inaozemen z. inaodemcn
inbailen (j, bs: Dfo, Obk, Up, Ow) zw.
WW.' wederk.; balde in, het inbald
['imbalxi] 1. tot een ronde bal bijeen
kruipen van bijen, ook: ter bescherming
van de bijenkoningin Om de waarmte to
holen zitten de bi9en tegen mekeer an, ze
ballen hew- in, ze zitten in de wintertros
(bs: Obk), Dc keuninginne wodt wel es inbald dan bin de bijen bange dat de moere
anvalen wodt (bs: Dfo, Obk, Up, Ow)

inbedelen (bs: Dfo, Obk, Up, Ow) Ook
bedelen (bs: Dfo, Ow) zw. ww.; wederk.;
bedelde in, bet inbedeld ['imbi:dIx?J'b ... ] 1.
trachten opgenomen te worden door andere
bijenvolken: van rondvliegende bijen uit
ofgejacbtevolken (bs) Inbedelen gebeurt et
meerst in de naozommer en bij de haast;
mit et uutbreken 'bedelen' de ommevliegendc bijen van ofgejacbte volken hewin (bs: Obk), Een zwak moerloos yolk
wodt wel dew- de iemker yew- de bi9estal
van de raoten veegd; de bien van dat yolk
gaon bi9 een eer yolk inbedelen (bs: Obk)
inbegrepen - inbegrepen alles inbegrepen
alles meegerekend, Dc b.t.w. is d'r bij
inbegrepen (Nbk)
inbegrip (1), in mit inbegriv van

inbelen (Nbk, Nw, b) zw. ww.; wederk.;
beelde in, het inbeeld ['tmbt:1i] 1. inbeelden: van een hersenschim, overdneven
angstvoorstelling (Nbk, Nw, b) Dat hej'je
inbeeld, et is niet waor, hew- (Nw) 2.

verwaand zijn (Nbk) Ic boevenje niks in
te be/en! (Nbk)
inbeuren zw. ww.; overg.; beunde in, bet
inbeurd ['tmb ... ] 1. geld ontvangen As al/c
meensken mitdoen mit de bazar, kim ze
hid wat inbeuren ( El, Obk), Waj' ok wodden, zorg d'r veur, a/tied minder uut te ge-
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inbeurige - inbranen
van as daf' inbeurd bebben, hew- (1,), ontzag inboozomen
Hoovule hef' inboard mit ft baandol van- inboorling - inboorling: inlander, ook
daege? (01-NI) 2. verliezen door verkoop (scherts.): autoehtoon (spor.)
van wat men eerder inkoeht (Op) Thy bet inboren (Nbk) zw. ww.; overg.; boorde in,
dat buys duar kocbt, on now bij at weer het inboord ['i ...] 1. met een boor eon
vorkopen gao4 daenk 1k dat bij d'r heel opening iets groter maken Dat meuf' wel
wat op inbouren moeten gal (Op)
eon bet/en inboren (Nbk)
inbeurige (Ste) de ['ImbA:royo] 1. wat inbosselen (Mun) - inborstelen ...en dan
men aan inkomsten krijgt (ook van ant- wodden die viechies mit Jacbtwaoter invangen rente) Dam- hef' nogal wat in- bosseid (Mun)
bear/go van (Ste)
inbost do ['tm...] 1. inborst F. 's inbost die
inbienen st. ww.; overg., onoverg.; het was good (b), een got/c inbost bebben

inbunnen ['imbii:] 1. (overg.) inbinden van
eon book 2. (overg.) inpakken (Ste) Dat
n1/en we as good inbienen (Ste) 3. (overg.) insnoeren (Dfo) 17 moe'n wat

eerlijk zijn, een good karakter hebben
(verspr.), zo ook Iffy is good van inbost
(Np, El), Die [ mensen] bin van goeio
inbost (Fe- DbI) 2. iemand met een goede

minder oton, 1'j moe'n do book mar wat
inbionen (Dfo) 4. (onoverg., wederk.) zich

inborst (Dfo) Dat is eon gooie inbost, die
man, die mag graeg lone be/pen (Dfo)

bedwingen, zich inhouden, een toontje

inbouwapperaot (I) - inbouwapparaat
inbouwen (Nbk, 1) zw. ww.; overg.;
bouwde in, het inbouwd ['im...] 1. in jets

lager zingen Now maf' we] as wat inb/en en! (Ste, Iffy mos him inbion on,
aanders had M5 eon kiap an do kop icegen
(Ow), 1k bob maze/s inbunnen, aers... (Np),
Jo moo 'n Jo eon bat/en inbionon, ears wodt
at ruzie (Ma, Np, Pe-Dbl, Obk), Jo moo'n
Jo inbionen, mar andors (..) (Dho, Spa)

bouwen (Nbk) Die kaasto hebben zo iaeter
inbouwd (Nbk) 2. in maatregelen, plannen
integreren (1) Dat risiko moof'inbouwen (I)

inbouwkaaste (Nw) - inbouwkast
inbouwschakelaar (Nw) - inbouwsehainhlaozcn (Dho, Nbk, Obk, Ste, Wol) - kelaar
inblazen Do wiend blaost de schostion in inbranden z. inbranen
(Nbk), (buy, van eon vereniging, een inbranen Ook inbranden (WIT) zw. ww.;
eerder initiatief:) weer (ni)) loven inblao- overg., onoverg.; braande in, het inbraand
zen (Dho, Nbk), lone wat inblaozen iemand ['im...] 1. (overg.) jets ergens inbranden
stiekem jets influisteren, veelal: en daar- MIt eon braandglassion bran en we de
door opstoken, opzetten (Obk)
naome in ni. in do klompen (Wo!), Die
inhliek (Nbk, Ste) bn. [mbli:k; aks. wis- koenen kregen do nommers inbraand op 'a
selt] 1. zeer bleek eon mb/Joke k/our (Ste) b/lie (El), Alit eon brandlozor kuf' oon
inblievcn (Dhau, Diz) st. ww.; bleef in, is nummor oflen of wider mark in borens of
inbieven ['tmbli:bip] 1. binnenblijven 'k boovon van ten poord of eon koo inbranen
Moot inbiloven, want 1k heb straf van do (Spa) 2. (onoverg.) in zeer sterke mate
meoster (Dhau), Do deugoniet mos in 't ongeduldig maken Biy do dokter of de
spoulkertler mb//even (Diz)
tandarts kan dat lange waacbtenfo soms zo
inblikken - inblikken: konserveren, ook inbranen (Obk), Zo kwammon zo iaeto
inzake geluidsdragers (spor.)
thuus, et braande ml)' In (El), Ft zol Jo
inboedel (verspr.) Oak inboel (Nbk) do; inbran en! nl. doordat het zo lang duurt
-5; -tien ['tmbudv...bull 1. huisraad, in- (Np), Et kan me toch zo inbranen (Ste),
boedel (bij eon boor soms alleen inzake het Too schiet as op, we moe'n vot, et braant
voorhuis maar ook wel van de stal, in- ml)' in (01-Nl) 3. (onoverg.) intensief, fel
klusief het vee) Jo bebbonfe inboelen toch sehieten met een geweer e.d., gaan sehieten
ok verzekordl (Nbk)
(Op) Dc Jaeger ging op eon koppei anton
inhoedelverzekering (spor.) - inboedel- inbranen (Op) 4. losbarsten in een gesprek,
verzekering
vergadering, stevig optreden, in d't op
inboeken (spar.) - inboeken
inbranen (Bdie, Dho) Ze moe'n d'r mar es
inboel z. inboodol
goed op inbranen (Dho), 1k zai d'r op
inboezemen (Nbk) ['tmbuz5ip. .... ipn], in inbranen (Bdie), zo oak 'k Zn] or bear good
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inbraok - inbrengen
inbranen! (Mun), (bijv. bij verkoping:) Die
brandt d'r in, boor durft te bieden, tot een
koop over te gaan (Sz)
inbraok Ook inbraoke (spor. OS) de; -en;
-ien ['tm ... ] 1. het inbreken om te stelen
e.d. D'r het een inbraok west bij V.
(Dhau), We hebben een inbraok had er is
bij ons ingebroken (Nbk), D'r is vannaacht
een beste inbraokpleegd in de schoele een
grote inbraak (El), Die bet ok een inbra okien pleegd! (Ma, Wol), Veur ccxi
kJeinihicd wilien sommien wel een
inbraok doen! (Ow) 2. inbraak in
komputernetwerken e.d. (1) * (schertsend
van iemand die dikke sigaren rookt en van
wie men weet dat hij zich rijk kan voordoen doordat hij waarschijnlijk heeft gestolen:) Dat rookt mar dikke segaren, en
van c/c inbraok wodt niks heurd (Nt)
inbraokbeveiliging (1) - inbraakbeveiliging
inbraoke z. inbraok
inbraokpolis (1) - inbraakpolis
inbraokpreveensie (1) - inbraakpreventie
inbraokverzekering (1) - inbraakverzekering
inbreien (Nbk, Nw) zw. ww.; ovcrg.;
breide in, het inbreid [m ... ] 1. inbreien,
ni. breiend inzetten (Nbk, Nw), hockies
inbreien bep. stukjes breiend in een bep.
breiwerk aanbrengen, bijv. op de plek
waar een gat was ontstaan (Nw), Hcj' dat
petroontien inbreid of maasd? (Nbk),
kraalties inbreien in bcursics (Nbk), ccxi
aentien inbreien de draad van het nieuwe
garen een eindje met de oude mee breien
(zodat aan de nieuwe kiuwen wordt begonnen) (Nbk)
inbreken St. ww.; onoverg.; het inbreuken
[ttm ... ] 1. inbreken (in een huis, een gebouw) D'r is inbrcukcn! (Bdie), Ze hebben
daor aorig inbrcukcn een grote inbraak
gepleegd (Diz), 1k moet inbreken on, d'r in
te kommen (Db), Ashij die dcurc niet los
bet, moe'n we mar inbrcken (Sz) 2.
inbreken in een komputernetwerk e.d. (1)
inbreker de; -s [ ...k] 1. inbreker Ze hebben dc inbreker uut et raem zien klimmcn
(Ste) 2. brutaai persoon (Wol) 3. iemand
die geneigd is een ander financieel te
benadelen, een loer te draaien in financieel
opzicht (Ma) Hij is een dikke inbreker
(Ma)

inbreng de ['imbrEl]] 1. zeggenschap in
jets, gelegenheid om mee te oordelen, het
plannen maken en ideeën inbrengen (Obk,
01-Ni, Ow) Hi9 bet daor hielemaol niks te
zeggen, MY bet gien inbreng (Obk), In ccxi
eupcnbaorc vergadering bet ieder- iene een
inbreng (Ow) 2. hetgeen men aan de orde
stelt, ter tafel brengt, de plannen die men
maakt, de ideeën die men aandraagt Die
man zegt nooit wat as et bestuur d'r over
bcgint, d'r gaot niks gien inbreng van him
uut (Nbk), As bestuurslid badde bij mar
weinig inbreng (Op), Hii bet veul inbreng
op ccxi vergadering (Wol), Hij had nogal
wat inbreng vcur 't feest (01-Ni) 3.
ingebrachte goederen op een verkoping of
op een soortgelijke bijeenkomst, ook: de
goederen die van elders op een boelgoed
zijn gebracht om ook verkocht te worden
D'r was op et boelgoed van dc burcn vri
wat inbreng (Bu, Db, Diz), Dat boelgoed
had niet yule om hakken, et meerste spul
was inbreng (Pe- Dbl), Dc inbreng was
groot (Nt), D'r was aorig inbreng op de
vlooicmark (Mun) 4. hetgeen men inbrengt
bij een transaktie of een huwelijk (spor.) 5.
wat een werkend kind aan het gezin als
geheel afdraagt (Bdie, Spa, Wol) As de
ooldstc kiender in ccxi groot gezin verdiencn gaon, hebben ze ccxi mooie inbreng
(Wol)
in b rengboelegoed z. inbrengboelgoed
inbrengboelgoed (verspr.) Ook inbrengboelegoed (Spa) et; -en; ...goetien ['im ... ]
1. boelgoed waarbij goederen van elders,
bijv. van de buren, zijn ingebracht om te
verkopen
inbrengen St. ww.; overg.; het inbrocht
['tmbrEfl:] 1. naar binnen brengen We
meugen et wasgoed we! even inbrengen
(Nbk), et huj inbrengen (Ow), Bi9 et
inbrengen van ccxi p11/c was oonze kattc
slim opsternaot (Db) 2. te zeggen hebben,
invloed hebben, argumenten en ideeën
aandragen Ze brochtcn veurstellen in op de
vergadering (Np), Die het nogal wat in te
brengen! hij is een man die veel invloed
heeft, die bij beiangrijke beslissingen is
betrokken, ook: hij draagt veel bij tot een
goede gang van zaken, brengt beiangrijke
argumenten ter tafel (Dhau, Nbk), Die bet
niks in te brengen (verspr., Diz): Die man
het niet vu/c in te brengen, want hij bet
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inbreuk - Indiaan
can kwaod wuuf(Sz), Die man bet nib
sanders in to brengon as logo bridles heeft

men tot land maken (Op, Spa) Dat stokkion

niets te zeggen, nergens enige zeggenschap
in (Dfo, Ma, Nbk, Nt, Ld, b), d'r wat togen

3. (fig.) indammen, beperken (Sz) We

inbrengen o), Watkoj'daornownog togon
inbrengen! (Nbk) 3. inbrengen van

die lastige kwestie tot een aanvaardbaar
eind brengen (Sz)
indampen (DIa, Nbk, Np, bs: Dfo, El,
Obk, Op) zw. ww.; overg., onoverg.;
dampte in, is indampt ['indampzp} 1. (onoverg.) indampen (bs: Dfo, El, Obk, Op)

goederen op een boelgoed (Bu, Ld, Ma,
Mun, Np, Ow) Jo kun we] van aRes inbrengen in It boolgood ( Ld) 4. geld of
ander bezit inbrengen, in een huwelijk, een
zakelijke onderneming, een huishouding,
can vereniging e.d. Et macglen brocbt
moor in as do jonge (Np), Die bet niks in

laand kan maickolik indamd wooden (Op)
zullon porboren die kwostie in to dammon

Aj' lokkore rambunnig hobben willon,
moej' mit at uuttrokkon waacb ten tot do
raomen verzegeld binnen; do bije,, bebbon
d'r dan eon vluus over bonne trokken van
was ('vorzegoldo banning); dat doen ze zo
gauw as do raoten vol binnon on do nektar
indampt is tot bunning (bs: Dfo, El, Obk,
Op), Do bunnig wodt as nektar dear do
b,on hi do raoton stopt on dam- dampt at
as at waoro in tot bimnig (bs) 2. (overg.)

to brengen (Np), Ze bebbon can kollokte
your at feast bullen, on dat bet nogal wat
inbrocbt (Nbk), Zion zeuno bet jaoron in
buns west, die bet ok nogal bid wat inbrocbt (Nbk), Hi7 moot ok mar as wat
inbrengen (Dho), Dit brongt aorig wat geld
in (Obk)
inbreuk (I) - inbreuk, in can inbreuk op vochtig maken van hetgeen met het
iono zion rocbten (1)
strijkijzer gestreken gaat worden (Dla,
inbrokkelen ['tmbrak1i2] - inbrokkelen: Nbk, Np) Do huusvrouwgaot ot striokgood
afbrokkelen Do kaante van do vaort is daor indampen (Dla)
song inbrokkeld (Nbk)
indekken (Bdie, Db, Dfo, Mun, Nw) zw.

inbunnen (I, spor.) ['ImbAI:] - ingebonden
inburgeren (spor.) ['ImbArgpfl - inburgeren: vertrouwd raken met zn omgeving
Bin Jim bier al wat inburgerd? (Nbk)
incest (spor.) ['isest] - incest (met kinderen)
inehecken (1) ['i(nt)sjckij] - inchecken
indaenken Ook indenken (Dho, Dla, Mun,
Spa, Sz) onregeim. ww.; wederk.; het
indocht ['tnd...] 1. zich indenken Ku/jo
dat now indaenken? (Wol), Dat kan 'k me
nog best indaenken (El), 1k kan me met
indaenken waor 'k dat now laoton bebbe
(Np), A/jo good indoebten dan was 'tkrok
as d'r niks an do baand was (v), 1k kan me
niot indaenken dat dat eorder gebourd is
(Op), Thy bow-dc dour at slaopen henne do
mooiste meziok dioj' mar indaenken kon -

ww.; overg.; dekte in, het indekt ['in...] 1.
(wederk.) zich ergens tegen indekken
(Bdie, Db, Dfo, Mun, Nw) Eon koopman
moot him intiods indokkon ( Db) 2. indikken, dikker maken (Mun) 't Sap van do
brommoJs indok/con (Mun) 3. toedekken
(Mun, Nw) We bobbon dat kiond van aDo
kaanten indekt (Mun)
indelen z. indiolon
indeling z. indioling
indenken z. indaonkon
inderdaod - inderdaad Dat hot bij indordaod zogd (Nbk), Inderdaod black at zo to
wezon (Nbk), (bevestigend) Now inderdaod, zo kuf' 't wol stollen (Nbk)

inderhaost (Nbk, Nw) [rndr'h3:ost] - inderhaast 1k bin inderhaost nog oven naor
do winkol west (Nw)
indertied [...'t ..j - indertijd Hij bet me
dat indortiod wel as voile/a' (Nbk)
jndeuken Ook induken (Wol) ['tndA:kfl
/ ... dyk] - indeuken Jo bobben do tobaksdouzo indou/ct (Np), Do auto is indoukt

non (I)
indammen (Bdie, Db, Dfo, DIa, Ld, Ma,
Nw, Np, Op, Spa, Sz) zw. ww.; overg.;
damde in, her indamd ['tndarp:J 1. dempen
van een sloot, vaart, gat (Bdie, Db, Dfo, (Np)
DIa, Ld, Ma, Nw, Np) Die sloot bebben we index (1) - index: register van een book,
indamd omdat d'r glen waotor moor langes tijdschrift c.d., ook prijsindex
boofdo (Db), It gat indammen (DIa), 't India - India
wader indammon ( Ld) 2. door af te dam- Indiaan de; Indianen; -tien 1. Indiaan
-464-

indianeboek
inindianeboek (spor.) [tndi'â:nbuk]
dianenboek
indianestam (spor.) indianenstam
indianetael (spor.) indianentaal
indianeverhael (spor.) indiancnvcrhaal
Indië et; -s 1. het vroegere Indonesië Ncderlaanslndië2. Indië: zuidoostclijk deel
van Azië
indieken zw. ww.; overg.; diekte in, het
indiekt ['tndik] 1. indijken Dc iesbacne
mos opnij in diekt wodden (Spa), Een
poolder wodt indiekt (Nw) 2. een weg
opnieuw enigszins rond, naar de kanten toe
aflopend maken (Nw) Be weg moct indiekt
wodden (Nw)
indielen (verspr. OS, Bu) Ook indelen
(Diz, Dla, Np, Obk, Op, Ow, Spa, Sz) zw.
ww.; overg.; dielde in, het indield
['tndi:lii/ ... dt:lii] 1. indelen: in bep. delen
-

-

-

-

We gaon vertimmeren, mar we weten nog
niet krck hoc as wi9 et huus indelen zullen
(Op), Ic moe i je wark een betien indelen
een bep. plan eraan geven, zodat je het
kunt overzien, het ordelijk kunt verrichten
(Np) 2. indelen bij een groep (spor.) Ze

hebben me bij et eerste tweiftal indield
(Nbk)
indieling (Nbk) Ook indeling (Np)
indeling: het indelen, het ingedeeld wor-

den, zijn Be indieling van jim nifc huus
vien 1k hatstikke mooi~Nbk)
indienen (verspr.) ['tndi:i:] indienen ccii
bezwaorschrift indienen, ccii klacht indicncn e. d.
-

-

indiener (spor.) ['ndi:n] indiener
Indir de; -s 1. Indiër (m.b.t. India of
Indonesi
indikaosie (1) ['ndikD:si]
indikatie:
aanwijzing, vooral in: mcdische indikaosic (1)
indikken (Nbk, Nw) ['tndtk] indikken
(onoverg.) de sjem indikken Jaotcn (Nw)
indirekt (1) in indirckte belasting, mdi-

-

indrok

indommelen (in
indommelen (Nbk)
slaap raken)
Indonesië Indonesië
Indonesir Indonesiër
Indonesisch Indonesisch
indreugen (verspr.) Ook indrugen (El,
Ma) zw., St. ww.; overg., onoverg.
['IndrA:gfl/ ... ygfl/] 1. (overg.) zonder omwegen aan het verstand brengen, iemand
nadrukkelijk voorhouden (Bdie, El, Ma,
Nt ) Obk, Op, Wol) Er moet die jongen mar
-

-

-

-

goed indreugd wodden dat ze de ruten daor
niet stokken gooien meugen! (Obk), 1k
hcbbe m indreugen, da 'k mi9 niet op 'c
kop schieten laot (Op), 'k Hebbe 'm goed
indroegen dat hij 'in stilleholen moct
(Wol) 2. (overg.) inpeperen, betaald zetten
(Db, Mun, Pe-Dbl, Sz) Dat zak him
indreugen, hij mit zien praoties (Db), Dat

zullcn we jc we] even indreugen, mannegien (Sz) 3. (onoverg.) door opdrogen
krimpen, kleiner worden (Ma, Nbk, Np) Dc
vene dreugt in (Np), Et goed is aorig
indrcugd gezegd van bep. kleding die gewassen is e.d. (Nbk)
indri'jen (Nbk, Np) zw. ww.; onoverg.;
dri'jde in, is indri'jd ['tn ... ] 1. met een draai
gaan in, naar, ook: terechtkomen Hi
dride mit de vrachtauto de dam in (Nbk),

1k wctc niet hoc lange as hij c/c bak indri9t (v)
indrieven (Nbk, Np)

-

indrijven: naar

binnen drijven Willen jim de koenen de
vccwaegcn even indricvcn?Np), drijvend
in jets geraken Pas op, douk drift et botien
de kolk aachter de stuw in (Nbk)

disc-be meensken, Jndisch eten, Indisc'he
jaoren

indringer (spor.) indringer (in een hujs,
gebouw; ook, bij vgl.: iemand die zich op
brutale wijze met jets van anderen gaat
bemoejen)
indrinken (vo) st. ww.; overg.; het indronken ['rndriiiknj 1. in hoge mate op
zich laten inwerken H. dronk de woordcn
van de vrouw in (vo)
indrok ['tndrok]
jndruk (fig.) dc ccrste
indrokken (Nbk), een gocic indrok naolaotcn (Obk), ...mackcn (Nbk), ccii indrok
kricgen (argens van) (Nbk, b), onder de

individualist (I) [ndifidyMa'llst] individualist
Indo-europees (1) Indo- europees
Indogermaans Indogermaans
indoktrineren (1) [...r111 indoctrineren

indrok wezen, raekcn (van), kommen
(van) (Nbk), Dat mackr we] indrok daardoor krijgt men ontzag (Nbk), op icne indrok macken (Nbk), de indrok kriegcn
wekken (dat)
(Nbk), ...hebben (Nbk),

-

-

-

rekte rede
Indisch: van, m.b.t. het
Indisch bn.
vroegere Indonesië, ook m.b.t. India In -

-

-

-

-

-

-
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indrokken - informatika
(Nbk), ...gevcn (dat) (Nbk), nieindrokkcn
opdoen (1)
indrokken (verspr.) ['tndrolq]] - indrukken: induwen ccii rute indrokken (Np), de
kop indrokken (verspr.)
indrokwekkend (spot.) - indrukwekkend
indrugen z. indreugen
induken st., zw. ww.; onoverg. ['tndylqj]
1. induiken 2. in eon ineengedoken houding gaan (Bdie, Nbk) 3. z. indeukon
industrialisaosic (1) - industrialisatie
industrie [indy'stri, tndo... j - industrie:
nijverheid of tak daarvan
industriebond - industriebond
industriecentrum (spor.) - industriecentrum
industriegebied (verspr.) - industriegebied
industriekern (I) - industriekern
industriekomplex (1) - industriekomplex
industrieterrein - industrieterrein
indweilen (Bu, Ste) zw. ww.; overg.;
dweilde in, her indweild ['in...] 1. indweilen, vooral: dweilend wit of geel zand
aanbrengen over een stenen vloer en tussen
do naden ervan, ter verfraaiing do stientios

(Obk)
infektieziekte (spor.) - infektieziekte
infermaant (1) [ifrma:nt] - informant
infermaosie (verspr.) [ifç'mo:osi] - informatie: die men vraagt, die wordt verstrekt of beschikbaar is om infermaosie
vraogen, infermaosie kriegen, naodere

infonvaosie, (bijv. bij sollicitatie) infermaosies opgeven (Wa!), We zullen ecrst
mar es wat unfrrmaosic over him unwinnen

(Np)
infermaosieadres (spar.) - informatieadres
infermaosieblad (spot.) - informatieblad
infermaosiefoolder (1) - informatiefolder
infermaosiestroom (I) - infonnatiestroom
infermaosietillefoon (1) - informatietelefaa n
infermaosieverspreiding (I) - informatieverspreiding
infermeren (spor.) [i4'mi:ori] - informeren: informatie inwinnen of verstrekken AJ'
now nog niet woten, dan moeJ' d'r zels
oven naor infenneren (Nbk), Kan hij oons
niet even infermeron? (Nbk)

inflaosie (1) [i'flo:osi} - inflatie (van het

on 'e stalfen mit wit zaand indwcilen (nao geld)
dcschoonmaek) (Bu), Et gaankien aachtor intlusteren z. influustoron
do kaemerdcurc wodde mit zaa.nd indweild; influtten (Nbk, Np, Obk, Sz) zw. ww.; onet waeren rooie vlocrstienen, die laggon ok overg.; flutte in, is influt ['iflAtvJ 1. met
on et zaand; naoderbaand wodden d'r mit snelle, evt. heimetijke bewegingen ergens
eon natte dwell on dan mit con dreugo ingaan 'k Bin even bij buurvrouw influt
dwell feguorties in maclot (Ste), Zen keer in even naar binnen gewipt voor eon praatje,
otjaor wodden do rooio vloerstienen in do am te koffiedrinken (Obk, Sz)
kolder ok undweild (Ste)
influusteren (alg., I) Oak influsteren
ineiden (Bu, Nbk, Np, 0p, Ste) zw. ww.; (verspr.), oak wel als influ(u)stren ge-

overg.; eidde in/eidede in, het ineided
['tnejd4] 1. ineggen rogge inoiden (Nbk,
Np, Ste), zaod ineidon (Bu), knollen
ineiden (Np)

inenen z. inienen
inenten ['inentv] - inenten: tegen bep.
ziekten Ze bin your depokken mont (Np),
We laotcn oons inenten togon do griep

schreven zw. ww.; overg.; fluusterde in,
bet influusterd E'---] 1. (veelal heimelijk)
in her oar fluisteren Kom hior, za'kJo wat
influstoron (Dho), oen gebeimpien influstore,, (Spa)
info (I) ['ITo:] - info
infok (El, Pe-Obi, Sz) de ['ifDk] 1. het
fokken, de teelt (El) 1k bob een mooio

(Nbk), We bin honno west to inenten om infok mit die koc bad, 'k bob d'r bid wat
ingeënt te warden (Nbk)
naokommolingen van (El) 2. inteelt (Peinentingsbewies (spor.) - inentingsbewijs Dbl, Sz)
inentingsbriefien (spar.) - inentingsbriefje infokken zw. ww.; fokte in, het infokt
infanterie - infanterie MY is bideinfan- ['ifolqj] 1. met eon bep. type, een bep.
tone indield (Dhau)
soort vee gaan fokken Je bebben Jo daor
infanteriesoldaot (1) - infanteriesoldaat
bielemaol infokt in dat soorte met dat soort
infarkt (spor.) - infarct
vee zijn jullie verder gaan fokken (Nbk)
infcktie - infektie Jo moo'zi nict zo an dat infomappe (I) - infomap
rollen krabbcn, domrniot krioJ' infektie informatika (spor.) [tfor'ma:tika] - infor-466-

informeel - ingetogen
matika: bep. leer
informeel (1) - informeel
informeteur z. kammenetsinformeteur
infrarood (spor.) bn. 1. infrarood
infraroodkamera (spor.) - infraroodkamera
infraroodkieker (spor.) - infraroodkijker
infraroodlaampe - infraroodlamp
infraroodopname (1) - infraroodopname
infrastruktuur (1) - infrastruktuur
infuus [i:'fys] - infuus dat men toedient
Hi/ kwam an et infuus (Nbk), een infuus
kriegen (Nbk), HJ/ kwam weer van et
infuus of (Nbk)
ing. - afkorting van ingenieur (inzake
h.t.s. of hogere landbouwschool)
ingaeperi'je (Ste) de [TxE:p'rtjo] 1. het
naar binnen kijken, ni. vooral naar wat de
bewoners doen 1k hole niet van ingaeperije (Ste)
ingang Ook ingoank (Nbk) de; -en; ingankien ['trjgaij, 'Exar)] 1. plaats of opening
waar men binnen kan gaan of waar men
gewoonlijk binnengaat, toegangsmogelijkheid Dc ingang van dat huus is aachteromme (Spa, Dho), Wat een smalle ingang
(Ld), De ingang naor et feestterrein is
naost de schoele (Op), Ze hebben die man
een niie ingang naor de magc maakt (Sz)
2. in ingang vi enen (spor.): Dat veurstel
zal we] ingang vienen (Ste) 3. in mit ingang van (verspr.) 4. kontaktpersoon (met
name bij een instantie) die mogeiijk de
weg kan wijzen, behulpzaam kan zijn, kan
voorspellen (1) Hej' ok een ingang op et
ministerie? (1)
ingangsdaotum (spor.) - ingangsdatum
ingaol z. egaol
ingaon St. ww.; onoverg.; ['u]g5:n
/'ix:...] 1. binnengaan, ergens ingaan Dc
kiender gongen de bos in (Nbk), Disse
deure zit op slot, ie moe i de aandere mar
ingaon (Sz), El weer is zo van de mik,
dat ie zollen bi9tieden daenken da wwc dc
winter weer ingaon (Obk), Zien zwaoger
waorschouwde him dat de kaans groot was,
dat zien plaetse de Jocht ingong as hi9 niet
op zien tellen paste door vuur verwoest
zou worden (hier: als gevoig van hooibroei) (vo), et schip ingaon (Nbk, Np) 2.
de desbetreffende richting nemen, komen
in We gaon et noorden in (Bu), De volgende weg gaon we in (Nbk), de naacht

ingaon (Nbk), Die gaot altied tegen de
stroom in die persoon wil altijd anders dan
de anderen, hij ligt vaak dwars (Nbk, Np),
zo ook Hi9 is teugen de wiend ingaon
(Spa) 3. het aanvangen van een school Dc
schoele gaot bier om negen ure in (Obk) 4.
van kracht worden Dc hw-e is ingaon (Ow)
5. erop ingaan, positiefbenaderen 1k wilet
loch nog we] even ankieken veur ik opjim
veurstel ingao (Op), tegen iene/een zaeke
ingaon er tegenin gaan, door kritisch te
vragen de aandacht vestigen op andere
zienswijzen, mogelijkheden: Hi'j gong
allied tegen de vcurzitter in (Nbk), Qi' zien
gezeurmoej'marnietingaon (01-Ni), Wi9
zulien d'r mar flier veerder op ingaon we
zullen hetgeen gezcgd is nu maar laten
voor wat het is, omdat dat jets aan het licht
zou kunnen brengen dat pijnlijk is, boze
rcakties zou kunnen opleveren e.d. (Diz,
Nbk)
Ingbert (Nbk, v) de; -s, -en; -ien {'u)brt]
1. mannennaam
ingebeeld (Nbk, Nw, Ste) ['ti]go..., 'tx...]
- ingebeeld: van een ziekte, een kwaal e-d.
een ingebeelde ziekte
ingebruukneming (1) - ingebruikneming
ingel z. engel
Ingelaand z. Engelaand
ingelegd (Obk) Ook inlegd bn., bw.
['r(g)31xt, 'ixo ... ] 1. (van redeneren, betogen) intelligent, handig Hij kon zo
ingelegd praoten, ze geloofden him a]lemaole (Obk), Hij is inlegd (Obk), een
inlegdpraoter (Obk)
ingelokkig (Nt) bn. [i.ijgo'lokx, ixo ... ] 1.
zich uiterst gelukkig voelend Die man is
ingelokkig (Nt)
Ingeis z. Engels
ingeneumen z. inneumen
ingenieur - ingenieur: ing. of ir.
ingenieursbero (1) - ingenieursburo
ingespannen (verspr.) ['u]gospai:, 'Exo...]
- ingespannen: met veel koncentratie, aandacht Thv zat d'r ingespannen naor te
kieken (Nbk)
ingetogen (verspr.) bn.; -er, -St ['u]goto:
g, 'txo ... ] 1. rustig, kaim en bedaard,
noojt uitbundig, in zichzelf gekeerd Dat is
een slim ingetogen man, die utert him niet
20 gauw (Obk), Ze het een ingetogen aord,
ze uterI heur niet zo makkelik (01-NI),
Oons buumiaegien is zoc 'n ingetogen kiend
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ingeven - ingreun
(Nt, Dfo), Hi3 is a/tied Yoke ingotogen
(Ma), Dat moisien is we! wat stub, zo
maakt wat eon ingetogon indruk (Sz)
ingeven st. ww.; overg.; het ingeven
['ujgi:bip, 'lx...] 1. doen innemen 1k
mooto / Zion draankien nog ingeven
(Mun), modosienon ingeven (Bdie, Obk),
eon koe oen pooicr ingeven (Spa), eon Iwo
eon flesso good ingeven ni. bep. drank

mooiiijk vat op krijgt, ermee overweg kan
'k Zol dat kliotion baokon, mar dat warkion
is mij to ingowikkeld (Obk), eon
ingewikkeldzaokien mooiiiJk op te losson

(Ma)
ingezetene de; -n ['ujgost:ti, 'ixo...] 1.
ingezotene
ingieten st. ww.; overg.; het ingeuton
['uJgi:t1, 'lx...] 1. gietend in lets doen
(Ma), Die is ot mit do pap/opel ingeven stromen, vooral: ingieten van koffie, thee
(Nw) 2. eon ingeving doen krijgen, eon 1k hadde a! to/lie zat on doe gout zo mi
(gelukkige) inval doen ontstaan, in et nog eon bakkien in (Sz, Obk), Wij' mi5
wodde (..) ingeven: Et wodde miy ingeven nog lone ingioton? (Nbk)
dat or niet good kwajn (Bu), 'It doe/ito a!: inglippen ['ujg1tp, 'lxi...] - inglippen
dat deugt niet, trek of wodde ot mi5 inglissen (Sz) zw. ww.; onoverg.; gusto in,
ingovon (Spa, Op), Kirk al was 't me inge- is inglist [ixlisv] I. ergens in, in eon bep.
ven datd'r volkkwam (Diz), Et was not of richting giijden As die kbeinat wodtiszo
et mij .zo ingeven wodde (Dho), 't Is oons zo g!ibbong, ie glisson a!bo kaanton in
ingeven om dat niot to doen (Wol), 't IsJe (Sz)
vow- do tied ingoven Jo schrikt or niet van, ingloepen (Dhau, Db, El, Ow, Pe-Dbl) zw.
je had er al eon voorgevoel van (Nbk), We ww.; onovorg.; gioepto in, her (bet. 1), is
mossen eon veurdracbien doen, 1k meendo (bet. 2) ingloept ['u]giuptp, lxi...] 1.
dat jAr 't niot ton, mar 't vul mit, et wodde spiedend, glurend naar binnon kijkon (Db,
me zo ingeven (Sz) 3. (wederk.) zich El, Ow) Jo kun bij die moonskon ingboopen
inlaten met, moo gaan doen aan (01-Ni) Jo (El), Do buren bebbon nooit wat your do
kun je vanzels niot overab ingeven, want glaezon, ie kun zo ingloopen (Db), Th3
dankriej'tovule van 'tgooie (01-NI)
mag graog even bly lone ing!oopon (Ow),
ingeving (Nbk, Np, Nw) de; -s; ingevin- Die jonge moth graeg ingloepon as do
kien ['iijgt:wu), .v .... .. ij] 1. de gedachte gedionen niet dicbto waoron (Po-Dbi) 2.
waarop men bij ingeving komt, (golukkige) ongomerkt binnenkomen, binnensluipen
inva! 1k had inienend eon ingoving (Nw), (Dhau) Hii kwam d'r zo mar ingboopen
Dat was to mar eon ingeving van 'in (Np), (Dhau)
eon ingeving kriegon (Nbk)
ingool - ingooi
ingcvoerde (Dmi) do; -n ['t(g)afh:orda, ingooien zw. ww.; overg.; gooido in, hot
'ixo ...] 1. iomand die wel op do desbe- ingooid ['u]g..., 'Ixo:...] 1. naar binnen
treffonde piok woont maar or oorspron- gooien, oak: in het void gooien, bij voetkeiijk niet vandaan komt
bai, korIbai e.d. Wio mag ingooion'9 do
ingewaandcn z. ingewanen
bal/o ingooien (Ld), oak: do dobber in hot
ingewanden z. ingewanen
water gooien (Bu, Ld, Nbk, Op, b): MY zit
ingewanen (verspr., niet WH) Oak in- eon posien stib!o naor do dobber to kiekon,
gewanden (verspr.), ingewaanden (spor.) baeJt es op, ti/ct es naor et aos, gooit weer
my. ['lijgowã::, 'lxo... / ...wai ....ndi in... (b) 2. ingooien van glas do ruten
/ ... wã:ndi] 1. ingewanden van een men- ingooien (Obk), Jo eijen glaozon ingooien
solijk of dieriijk lichaam, moestal: do (Nbk),jozels deg!aozon ingooien id. (Dho,
darmon It mag op 't hedon gien vet eton Nbk), Jo oigen ruten ingooien (Pe-Dbl,
bebbon, it bobbe 't an do ingewanen Spa)
(01-Ni), Th5 bet or slim mit do ingewan- ingredient (spar.) - ingredient
den (Mun), 't Koort me in do ingewanen ingreep do; ingrepon; ingrepien ['ti]grup,
hot rammelt in m'n buik (Pe-Dbl)
'ixr...] 1. govai van ingriJpen Dat wodtnog
ingewijde (I) - ingewijde
oen biobo ingroop eon grate operatie (Ste),
ingewikkcld In., bw.; -or, -st [tga'wtkt, It kreog eon ingreop ingroop tijdens het
lxo'w...J 1. mooilijk te doorzien, zodanig riJoxamon (Nbk)
van bouw en bijzonderhedon dat men or ingreun z. ingruun
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ingreven - inhaeler
ingreven (Obk) st. ww.; overg.; het ingreven ['njgrt:bri, 'txr ... ] 1. beginnen te
vervenen met een bep. perceel As vroeger
de veenbaozen op een ni9 stee begonnen,
dan wodde dat perceel ingreuven (Obk) 2.
z. ingrevend
ingrevend (Bdie, Diz, Op en oost., b: im,
In) Ook ingreven (Obk) bn., bw.; -er, -St
[i'gn:brp(t)] 1. vinnig, fel, doorzettend,
pittig, inwendig boos 't Is we] zoe'n ingrevend kereitien (Ma, Ste), Wat ccii
ingrevend ventien, hi9 geft et nooit op
(El), 't Is ccii ingrevend kiend pittig (bl),
Die vent is zo ingrevend, as hij kwaod is
moej'hum de ruumte mar geven (Pe-Dbi),
Hi'j is aorig foe!, ingrevend mit kör.fbaJ!en
(Dho), ...in zien wark (Ld), '1 h' ccii
ingrevend kiend, die redt hour overal mit
(Obk) 2. (bw.) heel erg (Nt, bo: Nw) 't Is
ingrevend zoer heel erg zuur (bo: Nw), Ih'j
is ingrevende kwaod (Nt)
ingriepen st. ww., onoverg. ['ujg ... ] 1. in
jets grijpen 2. z'n invloed doen geiden,
sturend optreden As ze daor niet ungriepen,
dan kommen ze in Juus on piuiis omme
(Obk) 3. met geweld, gezag ingrijpen Dc
pelisie mos ungriepen in dit geval!
(Pe- Dbi), Hour in de hemel daor dan naor
on griep in on ncern Jo w knech tcn gediot
(b)
ingriepend (spor.) [u]'griprpt, ...ixr ... ] ingrijpend
ingruuien (Nbk) - ingroeien: door te
groeien in jets dringen Dc klirnop is in de
mure ingruuid (Nbk)
ingruun (Db, Dhau, El, Nbk, Ste) Ook
ingreun (Mun) bn. [u]gr:n, 'ixr...
I ... grX:n; aks. wisselt] 1. zeer groen Et
laand ligt nog ingruun (Db), con ingrune
app el (Ste)
Ingweoons (1) - Ingweoons
inh. - afkorting van inhoold
inhaelder (Nw) de; -s; -tien ['InhE:ldr] 1.
apparaat met behulp waarvan carapatidnten medicijnen inhaleren
inhaelderig (Np, Ste) Ook inlzaelerig
(01-Ni) ['1.nhc:l(d)rx, ...rox] - inhalerig
inhaelen Ook inhaolen (Sz) zw. ww.; overg.; haelde in, het inhaeid ['in...] 1.
binnenhalen, binnenbrengen, o.m. van de
oogst in de schuur Alles van etpotrak on
ok et melkgoed mos ie unha ci en, dat
heurde bij et aovendwark (Nbk), zo ook

turf inhaelen (Np), hoolt unhaclen (Ma), Et
wasgoed hangt nog buten; we zullen et
gau w inhaelen, veurdat et regent (Db), We
moe'n et huj inhaelen in de schuur brengen
(Bu, Ste, Nbk), As 't good weer is, moe'n
we in augustus et zaod inhaelen (Dfo), de
wottels inhaolen (Sz) 2. bij zich doen
komen, bij zich doen inwonen (j) Ben
vrouw kon hi9 ok niet best inhaelen, want
zien mem, a! was et dan eers een good
meenske, zol toch niet best et huusholen
uuthanen geven willen (j) 3. naar zich toe
trekken, naar binnen trekken (bij het vissen) de dobber inhacicn (Nbk), (inzake het
fokken, met elkaar trouwen) Aj' nooit es
vremd blood inhaelen, krieg ie op den duur
untecit (Db) 4. aisnog uitvoeren wat al
gedaan had moeten zijn 1k bin achterop
raekt, 1k moot aorig inhaelen (Diz), tied
inhaelen werktijd inhalen (Nbk), Dc
kicndcr m osscn nog hicl wat slaop inhaelen (Nbk) 5. bemachtigen, tot het zijne
maken (aig.); ook van het zich opscheppen
van eten (Dho, El, Nbk, bo: Bu, Nw) lone
die graoperig is wil alles inhaelen (El), Ic
moc'n jc nict moor inhacicn as daj' op
kunnen (Nbk), Ic haelen je een heel bod
in! (Dho) 6. achter iemand aan gaan en
viak achter of naast hem komen, passeren
in het verkeer, ook: inhalen met het werk,
evenaren We Jeupen zo hadde, dat ze oons
flier inhaelen kon (Bu), 1k kanjow we! inhaelen! (Nw), Zolien we him nog inhaelen
kunnen, of zol hi9 a] to veer vot wezen?
(Nbk), Ic kun him mit ci' wark misschicn
nog inhaelen (Nbk), ccn aachterstaand
inhaelen (1), Veur een schofficn zol et me
misschien iokken, mar et zol me de hidtied weer inhaelen het zou me steeds weer
bezighouden, ik zou er steeds weer aan
moeten dcnken (v) 7. met plechtig of
feestelijk vertoon iemand opwachten en
verder geleiden Die [ni. de verloren zoon]
dan now mit de stat tussen de bien en
weerommekommen was, now op disse
meniere inhacid wodde, daor kwam hi
tegen in opstaand (b), Ze Jiebben c/c niie
burgervader inhaeld mit ccii koets (Nbk),
Sunterkiaos inhaelen (El) 8. inhaleren van
medicijnen (Nw) Hij mosmedesienen inhaelen mit de inhaelder veur asma (Nw)
inhaeier (Diz, Nbk) de; -s; -tien [•••1r] 1.
inhalig iemand (Diz) 2. iemand die bezig is
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inhaclerig - inholen
in to halen in het verkeer (Nbk) 3. inhaleerapparaat voor bep. medicijnen (Nbk)
inhaelerig z. inbaelderig
inhaclig (verspr., niet WI-I) Ook inhalig
(WE) [in'he:bx/...a:... ] - inhalig ? Is we]
wat inbaelig om zo to doen (Dhau), 't Is
con inhaclile blikscm! (Ma), Ze bin zo
inhaclig, dat as zo slaopcn hebben ze c/c
hanen nog naor gricpen staon (Dho), Die
kerel was omm crack inhaclig, die wil zien
eigcn stront we] vreten (Np)

inhaclighied (verspr.), voor -heid z. -hied
- inhaligheid Do inbacligheid zit
d'r bij bern good in, hour (01-NI), It Is
klaore inhaehbicd van die man dat lily dat
kicine bockicn Iaand van zion buurman ok
flog inpalmd bet (Obk)

inhaelmanoeuvre (spor.) - inhaalmanoeuvre
inhaclstroke (spor.) - inhaalstrook
inhaeltied (Bu, Dfo, Dho, Db, Dhau, Op,
Pe-Dbl) Ook inhaokied (Sz) de; -en
['in...] 1. de meest geschikte tijd om to
oogsten In do inbaelticd van c/c rogge
bebben c/c bocrcn gracg zunnig on
dreugend weer (Op), Dc inbacitied van It
nod is over (Dhau)

inhaelverhod (spor.) - inhaalverbod
inhaclwedstried - inhaalwedstrijd (m.b.t.
eon wedstrijd die eerder niet doorging)
inhaemeren (Nbk) - inhameren: Dat rnocj'
die meensken good inhacmcren (Nbk)
inhaken z. inhaoken
inhaleren (verspr) [tnha'li:arn] - inhaleren
inhalig z. inbaeh
inham - inham Stappies bin inbammegies
in do slootswallen, waor aj' mit slotienspringen in sprongen (Np)

inhangen (Nbk) - inhangen (van wat
buiten is) We rnoc'n die kieren mar es
inhangen, ct begint to regcnen (Nbk)
inhaoken Ook inhaken (Spa) zw. ww.;
overg., onoverg.; haokte in, het inhaokt
['inho:kp] 1. (onoverg.) inhaken in iemands
arm Mit daansen baok Ic ok we] es in
(Nbk), Op 'c brulloft mossen we a/lemaol
inhaoken (Dho, Db) 2. (onoverg.) ingaan,
inspelen op iets wat is gezegd, wat zich
heeft voorgedaan Hij had ct woordaldaon
on 1k kon daor mooi op inhaoken (Wol),
Daor wi'knog we] oven op inhaoken (Nw),
op eon gesprck inhaken (Spa) 3. (overg.)

aan elkaar vastmaken door te haken do
wacgens inhaoken (Ma, Ste), eon spoorstok
lnbaoken (Diz, Obk, Ow), zo ook Help mi
even 'tpeerd inhaoken (El), ctpeerd your
do waegen inhaoken (Bdie)
inhaokt (Ma) bn. ['tnho:kt] 1. ingehaakt:
van een paard dat nog met de spoorstok
aan de wagen zit (Ma) Hiy had et peerd
nog inhaokt staon (Ma)
inhaoltied z. inhaeltied
inhaolen z. inhaclen
inharken (Np, 01-NI) zw. ww.; overg.;
harkte in, hat inharkt ['inharkj]] I. (bij
hooien, evt. ook bij het oogsten van kuilgras:) weg van de rand harken (dus in do
richting van het midden van hat stuk land),
met name in do kaanten inbarken nI. van
do plaatsen langs do kant waar men met
een machine niet kan komen (Np, 01-NI)
inhebben st. ww.; overg.; het inhad ['in
hebip] 1. in het lijf opnemen, in hebben,
in krijgen, vooral van medicijnen Die koe
moot dat good nog inhebben (Ld), Hij
moot do pokkons nog inhobben ingeent
worden tegen pokken (Nw) 2. in de mond
hebben van het bit bij een trek- of last-

dier (Db, Spa) As Ftpeerd et bit niet in bet,
kUJ' 'm nict sturen (Spa) 3. met zich nice

brengen, inhouden, voeten in do aarde
hebben Dat kan biel watinhcbben veurdaf'
die rnitkriegen naor con uutvocring (Obk),
Dat bet nogal hid wat in had eerdat Ft
klaor was heeft nogal wat voeten in de
aarde gehad (Pe-Dbl, Nbk), We willen
graeg wacter in do Stobbepoele, mar dat
her nogal hiel wat in (El), k Gelove niet
dat die brief yule inhebben zal (Op), Dr
komt volgende woke eon stok op 'e tillevisic, dat kan wel wat inhebben (Sz), Ft Hot
nogal wat hi! dat betekent nogal wat, daar
moetje niet to licht over denken (Np) 4. in
dc pest inhcbben, c/c smoor inhebben
inheems z. inhiems

inherent (I) - inherent
inhiems (Nbk) Ook inheems (Nbk) bn. [in
'hi:ms/ ... .. ...] 1. inheems
inholen Ook inhouwen (WH) zw. ww.;
overg., onoverg.; hot inhullenlinholen
['nho:liJ...] 1. bedwingen, niet de vrije
loop laten, binnen houden zion aoscm
inholen (Nbk, Np), (tegen iemand die naar
de w.c. moet, terwijl dat door omstandigheden niet kan:) le moeFn 't mar even
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inhoold - inienend
inholen (Nbk), 1k moet zo nodig naor 't
husien, ik kan 't haost niet langer inholen
(Diz), Pieken en doeven moe 'n leewiekt
wodden, aanders kuj' ze niet inholen
binnen houden (Nbk), Ic moe'n je een
betien inholen temperen (Np), 1k mos me
inholen, aanders wa'k him anvleugen (Ld),
As ik kwaod bin kan ik me niet inhouwen,
dan flap ik d'r alles uut (Sz), Ic moe'n et
peerd wat inholen, eerst gaot hij Ic hadde
(Dhau, Nbk) 2. te beduiden hebben Wat
zol dat inholen, dat die kerels bier altied
an 't meten binnen (Obk), 1k wus niet al te
percies wat dat allemaole inhul (v) 3. niet
gunnen bij een verkoping De verkoping is
niet deurgaon, et is niet gund, et is inholen
(Nbk), Hij hef 't huus inhullen, want de
pries was 'm te lege (Dfo, Pe-Dbl) 4.
tijdelijk afnemen, inhouden van geld
loon belasting inholen, ci' riebewies inholen,
Ic moe'n mar wat van mien weekloon
inholen, want ik moet mien kiompen nog
betaelen (Db)
inhoold Ook inhoud (WH) de; -en
['tnho: It/ ... hoMt] 1. het totaal aan ruimte
binnen een hol voorwerp, een bouwwerk
e.d. 2. inhoud in een maat uitgedrukt Dat
vat bet honderd liter inhoold (Np) 3. dat
waarmee jets gevuld is Dc inhoold van die
zak eerappels deugt lange flier is van
slechte kwaljteit, ook: is niet van de voorgestelde grootte (Db), eeri pottemenee mit
inhoold (Np), Ze gavven him op zien
jaordag een enveloppe mit inhoold (Nbk)
4. inhoud van ccn bock, een bricf, cen
taaluiting anderszins 5. inhoudsopgave
(spor.) 6. intellekt, belangrijkheid van
uitingen, gedachten Zien praot had weinig
inhooldstelde niets voor (Ma), icnczonder
inhoold iemand met weinig geestelijke
bagage (Diz, Nbk), zo ook iene mit weinig
inhoold (Ste), Da's we] een man mit
inhoold (Dho)
inhooldelik (spor.) - inhoudelijk
inhooldmaote z. inhooldsmaote
inhooldsmaote (Nbk, bo: Nw) Ook inhooldmaote (bo: Nw) - inhoudsmaat
inhooldsopgifte (1) - inhoudsopgave
inhoolt Ook inhout (WH: bet. 2) et; -en,
ook inhoolden (Op: bet. 2, 3)
['nho: It/ ... 3Mt] 1. houten geraamte van
een boot (Np) 2. (hoofdzakelijk my.) in
verb.: konstitutie, gestel Die her gocie

inhoolten dat is een gezond, sterk mens
(Np), Die man was niet yule maans, hi
had niet yule inhout hij was niet erg gezond en sterk (Nbk, Sz), Hij kon et flier
volhouwen, mar ja, hij had ok helemaol
gien inhout, je! (Spa), Mien beppe was
zwak van inhoolten (Dhau), ...van inhoolt
(Ld, Ow, El), Hij zicht d'r mar slecht uut,
hij bet hielemaolgien inhoolt (M), ...niet
vu/c inhoolten (Np, Nbk), Dc man kikt d'r
war bicek en macger uut, mar zien inhoolt
is wel aorig goed (Op), Dc inhoolten bin
nog welgoedgezegd van een oude man of
vrouw: de belangrijkste organen (bo: Op),
zo ook Van hat en inhoolten is hij nog
best, mar 't verstaand ]at hum in de steek
(Dho), Die man is stark van hat en inhoolten (Nt), en Dc hat en inhoutcn bin
nog we] goed (Sz) 3. iemands innerlijk,
binnenste (verspr. WS, Ld, Obk) 't Liekt
wat ecn strocve man, mar hi het een goeie
inhoolt (Obk), Hij het een siechtc inhoolt
geen goed karakter (Bdie), Die man bet ok
niet vu/c inhoolt hij is geen doorzetter,
toont geen ruggegraat (Wol), Hij is goed
van inhoolden van karakter (bo: Op), Ic
moe n naor je hatte en inhoolten te rao
gaon naar je innerlijk (Np)
inhoud z. inhoold
inhout z. inhoolt
inhouwen z. inholen
inhuldigen (1) - inhuldigen (van een vorst)
inhuren zw. ww.; overg.; huurde in, bet
inhuurd ['tnhy:i,i] 1. opnieuw huren, het
huurkontrakt vernieuwen, vooral van land
Vaast /aand koj' om de zes jaor inhuren
(Fe- Dbl), Los laand mocj' vacke mit meie
weer inhuren (Obk), Mit november of mit
de mciticd koj' weer opni9 inhuren (Mun),
Van 'tjaor moe'n we de plaetse weer inhuren (01-NI) 2. tegen betaling laten werken,
een opdracht laten uitvoeren Hij bet een
knecht inhuurd veur 't huien (Wol), Bij G.
hebben ze weer dezelde meid inhuurd as
veurijaor (Db), Ze hebben icne uut de
onderwereld inhuurd (Nw)
inienen (Nbk, Obk, b, p) Ook inienend
(Ma, Nbk, b), miens, inienens (Nbk),
inenen (Spa) [t'ni:ii:(t)/t'nT:sIt'nt:i:sIt'n
i:11:] - ineens: plotseling Hij blccfzomar
inienen weg, hij bet bier zeker een hontien
zien gieselen (Obk)
inienend z. inienen

-471-

inienens - inkeld
inienens z. inienen
miens z. inionon
initiaal (spor.) - één der initialen: voorlet-

tars
initiatief - initiatief: at initiatiemnemon,

Van wio gaot at initiatief aon/i/c uut?
(Nbk), op eijon initiatief (spor.), op initiatief van (1), eon initiatief de grond in
boron torpederen (Nbk)
initiatiefgroep (1) de; -en; -ien [...'tifx...]
1. groep die een bep. initiatief neemt en
evt. zeif geheel of deals uitvoert
initiatiefnemer (spor.) - initiatiefnemer
injaegen zw. ww., ook onregeim.; overg.;
jaegde inljachte in (verspr.), het injaegduinjacht f'ijc:gp} 1. injagen: in jets,
naar binnen drijven Hij jachte et voo at
laand in (Diz), IViien Jim do koenen do
voewaegen even injaegen? (Np), do man
die (..) meensken do dood mnJacbt bet (v)
injektie (verspr.) - injektie: in medische
zin, verder in een financiJlo injoktie stimulans (I)
injektiemoter (spor.) - injektiemotor
injektienaalde (spor.) - injektienaald
injektiespuite (spor.) - injektiespuit
injutten (Np, bo: Np, Op) zw. ww.;
overg.; jutte in, hat injut ['ijAtçiJ 1. inschenken Jut me nag mar can koppien in
(Np), Zak Jo nag eon bakkien slobber
infutten? (Np)
ink (Bdie, Nbk, Nt, Op, Ste) Ook ink:,
inket (Mun, Np, Sz, b) de, at [ujkl ... tJ
'ujkot] 1. schrijfinkt eon flessien ink(Nbk),
rooie ink, blauwe ink, Oostindiscbe ink
(Nb k), Wij schrevcn in schoole mitpenne
en inkt (El), Goof me do in/cot as an! (Np),
Dat kiend k/oddert at hide schrift ondor do
inkt (Ld) 2. drukinkt
ink. - afkorting van inkoop
inkachtig (Nbk) - inktachtig
inkaikuleren (1) [ ...rii] - incalculeren
(fig.): Dat moeJ'inkalkuleron (1)
inkappel (Bdie, Bu, Ld, Np, Op, Ow, Ste)
Ook inkiappel (verspr. OS, Bdie, Diz, Np,
Pe-Dbl, Wol, b) de; -s; -tien [njk ... ] 1.
galappel, galnoot
inkappen (verspr.) zw. ww.; overg.; kapte
in, hat inkapt ['uj ... ] 1. kappend een keep,
gleuf e.d. aanbrengen, kappend bewerken,
kleiner of mimer maken zodat hat past Eon
boom moef' an Jane kaantc inkappen, am
'in bij It va/on do goeio kaant op te kriegen

(Np, Ow, Pe-Dbl), Eon timmorman moot
soms eon kozion war inkappen om at
passand to macken (Obk), Die balke moot
oven inkapt wodden, dan past hij d'r beter
tusson (Dfo), Om con stok in do bide in to
zotton moot hif inkapt woddon (Ld), eon
keep inkappen (Bdie), do ondordrumpol
inkappen (Ste), do verb!enings van do
bovendrumpol inkappen nI. als pen- engatverbinding (Dho, Obk)
inkapselen (spor.) ['ujkaps] - inkapselen
(Iett.)
inkarnaatklaver (Sz) - inkarnaatklaver
inkarven Ook inkerven (VIM) ['U)...] inkerven: kervend insnijden, kerven,
snijden in Dat macf' even inkerven (Spa)
Dc boido takken van do boom schoerdon
do hie/tied biy mekaer Janges, dat ze
karfden bielcmaole in (Np), Ze bin afsmar
mit die paolen an 't inken'en (Sz), .TJiy is al
aorig inkarfd (Ste)
inkasseerder (1) - inkasseerder
inkasseren (spor.) [...çi] - inkasseren:
innen
inkassogiro (I) - incassogiro
inkassokosten (spor.) - incassokosten
inkassomachtiging (1)- incassomachtiging
inkeer ['u] ... J - inkeer, bezinning tot inkeer kommen (b), iene tot inkeer brengen
(Nbk)
inkegelen (Ma, Nbk) zw. ww.; overg.;
kegelde in, her inkegeld ['ujkt:g] 1. door
hard te gooien een raam in een gebouw
kapot maken eon rute inkegelen (Ma)
inkel z. inke/dI, II, III
inkeld I (Nbk, Np, Ow, b, p, j) Ook inkel
(Dfo, Nbk, b, j) enkel(d) (verspr.)
[iikI(t)/'c] bn. 1. niet of nauwelijks meer
dan één, slechts enkele Eon into/do keer
komt biy bier we] es (Nbk), Vraeger
mossen inkolo aolders eon protto kiender
graotbrongon (Dfo), Zo kwam d'r nog woos eon in/cold moons ), Eon hiel inkelde
boerinno die mode/loden baddo, verschafte
hour wo/ as eon keer onderdak )' eon
into/dc fesant (b), (zelfst.) Mar into/den
haddon bogrepon, war oons to waacbten
stan (v), D'r bin mar enkelen van (Nbk)
inkeld II (Nbk, Np, Ow, b, p, j) Ook inkel
(spor. oost.), enkeld (verspr.) bn., bw. 1.
niet dubbel, niet uit een geheel bestaand
can inke/de reis i.t.t. een retour (Nbk, Np),
ontol spoor, can enko/d hufraom i.t.t. een
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inkeld - inknippen
dubbel (Ma), Die rogge staot te inkeld te Zullen we even inkieken? We blieven niet
hol, met teveel tussenruimte (Nbk, Np), Dc lange (Bu) 3. (onoverg.) naar binnen
melk keest al; dan wodt ze enkeld, dan kij ken (Diz, Mun, Np, Nt, Ow, Wol) Beschift ze al (Nbk), Wij zetten ze enkeld paolde huzen vraogen om inkieken (Ow),
d.i. van schoven: in enkelvoudige rijen Wij wonen zo, dat de meensken makkelijk
bij oons inkieken kunnen (Diz, Mun, Np,
(Nbk), Hij is wat inkeld smal (Np)
inkeld III (Nbk, Np, Ow, b, p, j) Ook in- Wol)
kel (spor. oost.), enkeld (verspr.), enkel inki. - afkorting van inklusief
(bet. 2: spor.) bw. 1. heel af en toe, zo flu inklappe (Bdie, Nbk, Nt, Op, Ow, Ste)
en dan Hij komt d'r mar inkeld (Np), mar Ook inkliappe (verspr.) ['irjklapo/'tr)t...I hiel inkeld (p), D'r is zo inkeld es wat veur inktlap
'tjongvolk (p) 2. alleen maar Ze kregen inklappen (spor.) ['ujklap] - inklappen
dan ecn cigcn raod van inkeld plattelaners (van een stoel, een tafeltje e.d.)
(b), Hij dee et inkeld en allienig om jow inklauteren - inklauteren
(Nbk), 't Halve dörp lag naachs haost inklauwen (Nt, Ste) Ook inkrabben (bet.
wakker (..), en dat inkeld deur zoe 'n 2: Bdie) zw. ww.; overg.; klauwde in, het
kikkerd (b), Mit enkcl eten koken kan 'k inklauwd [tuj... 1. overal jets mee verdienen om maar meer geld te krijgen en
wel kokhalzen van de locht (Pe- Dhl)
geen cent willen uitgeven voor een ander,
inkennig z. ienkennig
inkepen ['trjkupip] - inkepen: een keep voortdurend geld naar zich toehalen Daor
m aken in Aj' een boom oznmckappen bin ze toch zo (geld) an et unklauwen (Ste)
moefnn eerst inkepen an de kaanl waor hij 2. gras, hooi e.d. bij de rest harken of met
valen moet (Pe- Dbl, Spa, Obk), Bomen die de york trekken, zodat het met machines
iepziekte hebben wo ri mit de bide inkeept bewerkt kan worden (Nt)
en kun dan lacter kapt wodden (Dfo), Dc inklauwer (Diz, Nt, Obk, 01-NI, Op, Spa,
hoekpaol hebben we unkeept en de schore Sz, Wol) Ook inklauwerd (Dho, Sz) de;
d'r tegen an zet (El), 4/' twee paolen of -s; -tien ['...kIOMT/ ... t] 1. inhalig iemand
balken dwas over mekaar an mekaar zetten Die kerel is een grote inklauwer, bij is
moeten, moej' ze wat inkepen (Nbk, Spa), altied bange dat hi9 tekot komt (Op)
inklauwerd z. inklauwer
een sepiepenfluitien inkepen (Wol)
inkeping (Bu, Db, Dho, Mun, Np, 01-NI, inklauwerig (Nt) ['ii ... ] - inhalig
Sz) de; -s; ...kepinkien ['uj ... ] 1. inkeping: inkleden (Nw) - inkleden: aanpakken hoe
keep We hebben de boom een inkeping zullen we dat es unkleden? (Nw)
geven (Np), Aj' een boom kappen mocj' inkleuren - inkleuren
goed weten waor aj' de unkepings macken inklinken (spor.) - inklinken (van de
grond)
(Bu, Db)
inkertieren (spor., p) ['tnkrti:oriij - in- inklusief - inklusief Da inklusiefmet inbegrip van b.t.w.
kwartieren
inknaHen (Op) zw. ww.; overg.; knalde in,
inkerven z. inkarven
het inknald ['iijknalii] 1. door vuurwerk af
inket z. ink
inkflesse (Bdie, Nbk) Ook inkrflesse te steken het nieuwe jaar inluiden (Op), in
zinnen als Volgens oons wodt et ooldejaor
(verspr.) ['IflkflEso, 'tr]tflEsJ - inktfles
inkiek (Nbk) ['ukik] - inkijk: het naar minder uutknald as et ni'je jaor unknald
binnen kunnen kij ken We hebben hier wat wodt (Op)
inkniepen (verspr.) - inknijpen: ineentevule inkiek (Nbk)
inkieken St. ww.; overg., onoverg.; het knij pen
inkeken ['u]kikfl] 1. kijken in iets boeken inknippen - inknippen: ni. een bep. vorm,
inkieken (Bdie), ccii kraante inkieken opening, extra ruimte in jets aanbrengen
(Ow), Maa'k even bijje inkieken? bijv.: in door in te knippen I)at aarmsgat moej' war
je boek (Nbk) 2. (onoverg.) bij iemand inknippen, want dat trekt war (Obk), Je
hinnengaan om cen praatje, om te zien hoe moen 't even inknippen, aanders scheurt et
het gaat (Bu, Pe-Dbl) Lao'we even uul (Dho), Om naoden plat te kriegen
inkieken en zien hoe hij 't maekt (Pe- Dbl), moe'n ze wat inkniot wodden (Dfo), Veur-473-

inkoelen - inkopen
daj'je nijwark ommekeren moef' cerst do
naod inknijopen, hour (01-NI), 1k kan do
kop n/el dew 't bemd kriegen, i/c moet et
mar wat inkniopen (Sz), AJ' eon stok/clen
h/cr of daor in zetten wi//en, mocj't even
inbn'ppen (Dhau), Aj' watnlon, dan moej'
do bock/es inlcniopen nl. jets veelal in eon

inkommen as young jaor (Si), H/f bet
weinig inkommen (Ste)

inkommen JJ st. ww.; onoverg.; is inkommen 1. binnenkomen de deu.re inkommen Nbk), et buus inkommen (Nbk),
bij lone inkommen (te won en) (Nbk),
Drenton bin wend daj' daolik inkommen,

v-vorm wegknippen bij eon omgeslagen en zonder cerst an to k/oppen (Db), Jim kun
dicht to naaien deel (Diz, EL), eon petroon we] in/cowmen, jim hooves, n/ct vow do
inknijopcn (Wofl, Mit It boekekaften mocj' deure staon te b//even (Op), 't Is daor
op 'e roggo lnkniopen (Ow), lnknopen bij nettles, it kin, daor we/ in/common (Dho),
cen bevalling (spot.)

inkoelen (OS, verspr. WS) Ook inkuilen
(Diz, Nt, bet. 2: Db, Nbk), inkulen (WH)
zw. ww.; overg.; koelde in, hot inkoeld
['tkul/ ... kj ... / ... ky] 1. inkuilen van
aardappelen (WS, Db, Dfo, Dhau, Obk) As
do cerpels bij 't haast roold woron, gongen
de boeren ze in/coo/on, vaekc op 't art
(Obk) 2. inkuilen van kuilgras gd/s inko cien (Nbk), Vandeweko bcglnncn do
manluden te in/coo/en (01-NI), In/coo/en is
an do hoop rleden van grös; dat wodt
bostoptmitgrond(Dhau), ook: van witlof,

nL. in eon gat in de grond of in een emmer
(Dho)
inkoemen z. inkommen
inkognito (spot.) bn. [ujkoxnito ....OAt] 1.
incognito Th3i was daor inkognito (Nbk)
inkoken zw. ww.; overg., onoverg.; kookte
in, hot inkookt ['uj ... ] 1. door hot koken in
volume afnemen of doen afnemen Aj'me/k
eon poslen inkoken, wodt et n/ct /ckkerdcr

(Obk), Dc sjem moot nog even inkoken
(Diz), ...moet inkookt wooden (Bu, Nbk),
Ic Gao vanmiddag brumme/sjem inkoken

(Db), bessesap inkoken (Bdie), Spinazie
kookt slim in, daor b//ft baost n/ks van
over (Sz, Ld), Die spinazie is aorig inkookt, et is con diet In do panne (Np) 2.

Aacbtcr me hour i/c dc meenskcn do
barbarge in/common (v), Et zaod is aong
knap inkommen (Obk, Ma), Daor komt
n/ks van in ik wil beslist niet dat dat go-

beurt (Ste) 2. inkomen van stukken, geld:
D'r is n/ct yule geld inkommen your die
aktie (Nbk), do inkommen stokken

inkommensothaankelik (I) - inkomensafhankeLijk
inkompleet (1) - inkompleet
inkomsten [...t1?] - inkomsten
inkomstenbelasting - inkomstenbelasting
inkonsekwent (spot.) [u]köso'kwentj - inkonsekwent OYster bcj' tegenje dochtor ok
optroden, now mocj' et ok tegen Jo zeune
doen! 1kv/en dit a]/emachtlg lnkonsekwont
van jowl (Nbk)
inkoold (verspr.) Ook inkoua' (WH) bn.
[ll]'ko:lt/ ... koMt] 1. zeer koud We kwammen van 't los, we weren inkoold (Dhau),
'k Was we] zo inkoud vanaovend! (Si), 't
Was vandaege in- an inkoold (Ld, Wol)

inkoop do; inkopen ['u]ko:p] 1. boodsehap
die men inkoopt, veelal: anders dan do
dagelijkse boodschappen, nL. kleding As
vrouw/uden naor do stad gaon dan moe'n
ze een goele bouts mitnemen as ze inkopen
doen wi/len (Obk) 2. wat men inkoopt,

veelal: om weer to verkopen (Nbk)
inkoopofdieling (I) - inkoopafdeting
worden (Dho) Do sjcm moot st/cf wooden inkooppries z. inkoopsprles
mit et inkoken van de suker (Dho)
inkoopspries Ook inkooppries (Nbk) inkommen I Ook inkoenten (Bdie) et; -s; inkoopsprijs Dat kost tien gulden, in-pien, -tien (spot. OS) ['ujkorp:/ ... u ... ] 1. koopspries (Nbk)
inkomen, wat iemand aan inkomsten geniet inkopen onregelm. ww.; overg.; hot inccii vaast inkommen, et belastber inkom- kocht 1. goederen kopen I/c/can good/coop
men, Do meersto mecnsken bebben op It inkopen (Bdie), Dc boor hot your do b/ole
heden we] eon knap inkommen (Obk), 'I winter voer /nkocbt (Np), 'k Moot your do
Inkomm en moej' goed opgeven your do Paosen h/el wat inkopon ( Db) 2. inkopen
belasting ( Bu), H/f bet cen clik in/common om weer to verkopen Do bossehoppen
(Ow), Thy het con goed inkommen (Ma, wodden vae/cc weer lnkocbt (j), 1k bob die
Nbk), We hebbon now n/ct zoveu/e pertif good/coop inkopen kund (Nbk) 3.
bij hot koken in jets trekken, opgenomen

474-

inkoper - inkupen
(wederk.) tegen betaling deelgenoot worden (El, Nbk, Ow) Wanneer aj' graeg in
een vereniging mitdoen willen, kuj 'som tieds tegen betacling je inkopen (El) De
viefdc veearts het him d'r bij inkocht(Ow)
inkoper (spor.) [ ... pr] - inkoper
inkoppen - inkoppen
inkotten I zw. ww.; overg., onoverg.; kotte
in, bet/is (bet.2) inkot ['iij ... tii] 1. (overg.)
door afsnij den, snoeien, opbinden etc.
korter maken Wij hebben de frambozepollen inkot (Np), As W. een ni/e broek
krit, moet G. him altied inkotten (Obk),
de broekspiepen inkotten (Dfo), Ic moe'n
de zillestringen wat inkotten, dan trekt et
wat Jichter (Ma), touw of liende inkotten
(Pe-Dbl), eenplaankc inkotten (01-Ni), Ic
zullen die route we] wat inkotten moeten
korter maken, een stuk afsnijden (Db) 2.
minderen in aantal, omvang D'r liggen nog
wel cerpels in de kelder, mar ze bin aori
inkot (Nbk), De kuilbult kot aori in (Nbk,
Ld), Be tied kot hadde in (Nw), Hij zal
zien vec we] wat inkotten moeten, want hij
is al weer een hocke laand kwietraekt
(Mun, Obk), vandaar We zul/cn de
boerkeri.i inkotten (Nt), Et tekot op de
lopende rekening kot aori in (Diz), Dc
koopman het de pries inkot omdat 't zaod
nict schone was (Pe- Dbl), Deur zunne en
wiend gaot de snij winters vaeke vlogge
inkotten (Op), Laeter in et jaor moej' de
(bi'jc)körf we] es inkotten; dan wodt an de
onderkaantc van de raotcn een stokkien ofsneden, dan kriej' weer nij wark (bs: Dfo),
de naemc inkotten afkorten e.d. (Nt), We
moen de hoe] wat inkotten het bedrijf
kleiner maken (Ma, Nbk), Ze hebben jow
de kuifaorig inkot (Np)
inkotten II (Db, Dhau, El, Np, Nt, Ow)
bw. [...'k...] 1. binnenkort Inkotten kommen WC Cs ]anges (El) 2. korte tijd geleden
Hif het hier inkotten nog west (Np)
inkoud z. inkoold
inkpenne (Bdie, Op) de; -n; -gien ['t...] 1.
pen die schrijft met gebruikmaking van
inkt
inkpetroon (spor.) - inktpatroon
inkpot (Bdie, Nbk, Nt, Op, Ow, Ste) Ook
inktpot - inktpot
inkpotlood (Bdic, Nbk, Nt, Op, Ow, Ste)
Ook inkipotlood (spor.) - inktpotlood
inkrabben z. ink/au wen

inkrabber (Dho) de; -s ['urjkrabr] 1. inhalige persoon
inkrimpen St. ww.; overg., onoverg.; is
inkrompen 1. (onoverg.) door krimpen
kleiner worden Gebraoden vicis wil graeg
inkrimpen (Nt) 2. beperken, met name van
een bedrijf (Nbk, Np, Nw, Obk, Ste) We
kun et wark nict meer doen, we moe 'ii mar
cen stok ]aand verkopen; we moe'n
inkrimpen (Nw), Ze beginnen de boel in te
krimpcn, et gaot niet goed mit dat bedrief
(Np), Hij het de boel aorig inkrompen,
bijv.: van 30 naor 20 koenen (Nbk), Die
maggen wel wat inkrimpen as ze oolder
wodden (Nbk), Ic moe'n war inkrimpen
zuiniger aan doen (Ste), Et passenici mos
inkrimpen (Nbk) 3. (onoverg.) het dicht
bijeen kruipen van bijen wanneer bet
kouder wordt (bs: Obk)
inkrimping (v) de; -s ['tknmpuj] 1. bet
inkrimpen van een bedrijf Netuurhk verloop, zeggen ze vanzels, zo daenken ze
a/Ic inkrimpings op te vangen (v)
inkroepen - inkruipen: kruipend binnengaan
inkstel (Op) et; -len; -legien 1. inktstel
inkt z. ink
inktappel z. inkappel
inktblauw (01-NI) bn. {u](d)b ... ; aks.
wisseit] 1. zo blauw als inkt Dc Joe/it was
inktblauw (01-Ni)
inktflesse z. inkflesse
inktgom (Db) - inktgum
inktklodder (Diz, Np) de; -s; -tien
['tIjklod] 1. inktvlek (Np) 2. klodder inkt
(Diz) Dr is cen inktklodder op 't pepier
va/en (Diz)
inktkoker (Obk) - inktkoker
inktkusscn (spor.) - inktkussen
inktlappe z. inklappe
inktplakke z. inkvlckkc
inktpot Z. inkpot
inktpotlood z. inkpotlood
inktvis z. inkvis
inktvlek z. inkv]ekkc
inktvlekke z. inkvlekke
inktzwat z. inkzwat
inkuilen z. inkoelen
inkulen z. inkoelen
inkupen (Bdie, Dho, Diz, El, Nbk, Nt,
Ow) zw. ww.; overg.; kuupte in, bet inkuupt ['ikypip] 1. ter bewaring in een
bep. kuip doen hotter inkupen (Bdie, El,
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inkvis - inleiden
Nbk, Ow), kool inkupen (Op), Weis inkupen (Dho), vandaar een varken inlcupen
(El)
inkvis (Bdie, Nbk) Ook inkivis (verspr.) inktvis
inkvlekke (Bdie, Nbk, Nt, Op, Ow, Ste)
Ook inktviekke, inkiviek (SPOT.), ink:p/alike (Np, 01-NI) - inktvlek
inkzwat (Nbk, Wol) Ook ink:zwat (SPOT.)
- inktzwart
ml. - aficorting van in/aiding, in/ichtings
intaander (SPOT.) Ook in/aner (spot,)
['115:n1] - inlander
inlaans I bn. ['ilã:s] 1. inlands: uit eigen
land, uit het land zelf Da's inlaanse bunfling (Nbk), Dc in/aansc ban en bin ct
Jekkerst(Ow), in/aanseperdukten uut Indio

(Wol), in/aanse rogge is zo Iekker niet
vein- roggenbrood as butenlaanse (Db),
(zelfst.) Da's ok gien inlaanse hij of zij
komt niet uit deze omgeving (Ste) 2. van
de hoger gelegen graslanden, i.t.t. van de
lage hooilanden, met name bij de rivieren
(El, Ma, Nt, 01-NI, Pe-DbI, Spa, Sz), met
name in inlaans huj: Inlaans huf was beter
as butenlaans ( Pe-Dbl), Dat in/aanse booi
dat hebben we binnen (Sz), In/aans huf is
buj van kaampelaand (El)

inlaans II (Bdie) bw. 1. het land in, het
gebied in Veerder inlaans is 't moo! wear

inlaoten zw. ww.; overg.; het inlaoten
['11...] 1. binnenlaten (Nbk, Np) 1k hebbe
de bond krek inlaoten (Np), de koenen inlaoten (Ow) 2. binnen laten stromen van
water in een polder (Ste) 3. (wederk.) zich
mengen in iets, met iemand omgaan (met
de bijgedachte dat dat at' te raden is) (Nbk,
Np) Mit die kwestie kuj'je mar beter niet
mit inlaoten (Np, Nbk), Mit zokken moef'
fe mar niet inlaoten (Ow, Diz)
inlasken z. inlassen
inlassen (spar.) Ook inlasken (bs: Obk)

['ilasii/...lask] - inlassen: met name in een
programma, een uitzending e.d., oak in
stro inlasken stro toevoegen aan, inbrengen
in de bundel stro waarvan men een
bijenkorf of -kast opbouwt (bs: Obk)
inleg ['Ilex] - inleg (van geld) Bry 't
ha drieden moej'in leg geven inleggeld (Ma)
inlegd z. ingefegd
inleggeld - inleggeld
inleggen zw. ww., overg., legde in, het
inlegd ['II...] 1. in, tussen iets leggen, met
name in can vloer inleggen (Ow) 2.
inleggen van bep. voedingsmiddelen am te
konserveren (verspr.) barren inJeggen in de
inmaekpot (Spa, Dhau), de (zoer)kool
inleggen in 't vat (Obk, Spa), sniedebonen
in 't zoolt inleggen (Ld, Ow, Diz) 3. geld
inleggen voor een spel (El, Np, Obk)

(Bdie)
inlaeden ITt...] - inladen inlaeden en uut-

HoevuJe moeten we inleggen yew- dat
spel!egien? (El), We moe'n elk can kwatlaeden (Op), Th3 bet nogal war in/aeded tien inleggen (Np), inleggen bij haddraeveel in in bord geschept, veel gegeten, yen (Obk), Hoevule moe'n we inleggen om
veel uit do rekken e.d. gehaald bij het doen mit te rieden (Db) 4. geld inleggen bij een
van boodschappen c.d. (Ste), zo ook HIJ bank S. inleggen ter versiering
Dc koff
Jaedet mar in di. van eten, drankgebruik, was mit zuver goold en parlemoer inlegd
boodschappen doen (Nbk)
6. in (Dhau) We zullen him inleggen

inlakseren (verspr.) zw. ww.; overg., onoverg.; lakseerde in, is inlakseerd ['ilak
si:rn] 1. inslinken: door slinken in
omvang (doen) afnemen en evt. in gewicht,
met name bij her koken, braden van vlees,
groente, jam, ook van een hoop gras of
hooi Spinazie macf' eerst inlakseren veur
at in de diep- vries kan (Db), Meik en sjem
koken Jak-seert in (Nt), Scbaopevleis in de
panne Jaksccrt slim in (Ow), Mien thklce
roilade was aong inlakseerd (Sz), ook van
eon pasgeboren kalf: Fen nochteren kaJi
Jakseert eerst in (Ow), Vane Jakscerde
naachs in (Np)
inlaner z. inlaander

goed to pakken nemen (Dhau) 7. in hoger
beroep gaan (Ow, Pe-Dbl) ,lj' et d'r niet
mit iens binnen, kuf' at d'r nag weer tegen
inleggen (Pe-Dbl) 8. in (argens) era (mit)
inleggen eer inleggen met iets (Bdie, Nbk,

01-NI)
inlegknike (Bdie, Diz, Np, Op, Spa, Sz,
Wol) ['II...] - inniaakpot
inlegkrusien (spar.) - inlegkruisje
inlegpot (Ow, Ste) - inmaakpot
inlegvel (Nbk, I) - inlegvel: bij bock, I.p.
ed.
inleiden (spar.) ['il€jdi2] - inleiden: toelichten, inleidend spreken Ze mossen die
man nag wat inleiden mit zien niie waark
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inleider - inmaekvat
(Pe- Dbl), Hij mos de vergadering inleiden
(Np), 11i.j zal de vergaderung mit een
praoticn inleiden (Wol), de spreker van de
aovend inleiden (01-NI), ccxi geval op ccxi
vergaderung inleiden (Nbk)
inleider (spor.) - inleider
inleiding de; -s; inleidinkien 1. inleiding
van een gesproken of geschrevcn tekst 2.
korte verhandeling over een bep. onderwerp (spor.) 3. inleidende tekst op een bep.
vakgebied, veelal in hoekvorm (1)
inlekken ['ilk] - inlekken Om inlekken
te veurkommen mos d'r ccxi kappe op 'e
zaodbult(Obk), Een hujmiete kan inlekken
(Np), Be zaodbulte is aorig inlekt (Ma)
inleven (Nbk, Np) ['11...] - inlcvcn Aj'tjc
goed inleefden dan was 't krek as ze
gewoon naor huiis gong (v), 1k kan me d'r
wel in inlcvcn, hoc zij Ct op 't ogenblik
hebben (Nbk)
inleveren - inleveren: hezorgen, doen
toekomen ccxi verlangliesien inleveren (b),
een veurstel inleveren (1), Ja, we moc'n
weer inleveren we gaan erop achteruit in
inkomen (Nbk)
inlevering de; -s ['ii...] 1. inievering
inlevcringsdaotum - inleveringsdatum
inleveringstermien (spor.) - inleveringstermijn
inlezen (1) - iniezen: inzake een komputer
iniichten (spor.) ['ii...] - iemand inlichten
inlichting ['l...] - iniichting Ze mossen
bi'/ ccxi peer jongc mccnskcn in et dorpien
wezcn oni inlichtings en daor vernaminen
ze dat alles wel goed zat (j), 1k weet et
nict, ie moe n bero much tings mar even
bellen (Nbk)
inliesten ['11...] - inlijsten: van een portret
e.d. 1k wil datpetret nog es inhicsten (Np)
inlocren ['11...] - ingiuren Th)mochgraeg
bij ienc inloeren (Ma)
inloggen (1) ['Tbg] - inloggen
inloop (Nbk, Ste) de ['ilo:pl 1. het inlopen
Dc hal wodtgauw smerig mit al die inloop
(Nbk) 2. de ingang van het huis die men
gewoonlijk gebruikt, veelal dc achterdeur
met mat Dc inloop moet wat knap wezen
d.i. de mat moet schoon e.d. (Ste)
inloopdeure (Nw, 01-Ni) de; -n [11...] 1.
deur die men het meest gebruikt om het
huis binnen te gaan, vandaar veelal: achterdeur
inlopen St. ww.; overg., onoverg.; is/het

inlopen ['Ho:p] 1. (onoverg.) naar binnen
lopen Op een aovend (.) leupen ze nog
even et oolde harbargien in (j), in- en uutlop en (Nbk), iene d'r in lopen laoten
(Nbk), (van een schip) de haven in/open (1)
2. (onoverg.) in op icnc in/open naar
iemand toelopen, tegemoet lopen (Nbk) 3.
(overg.) inlopen van schoeisel (verspr.),
ni7e schoenen inlopen 4. (onoverg.) zand
of ander vuii aan de schoenen hebben
zodat het vloerkleed e.d. snel vuil wordt
(Nbk) Doe die scho en en toch uut, die
lopen zo in mit dir vochtie weer (Nbk),
Wat ]opt et toch in mit dit weer (Nbk) 5.
achterstand in tijd, werk, sport geheei of
deels inhalen (Nbk, Ste) We bin al wat
inlopen, mar we waeren lacte vanmorgen
(Ste), 'k Bin toch nog wat op him in/open
(Nbk)
inlotten (spor.) ['ii...] - inloten, eerder
voorai: naar het gemeentehuis gaan en
door het lot aangewezen worden om in miiitaire dienst te moeten; men kon ook uutlotten, d.i. vrijgesteld worden (Ow)
inluden ['ilydn] - iniuiden: van een nieuw
jaar (lett.): Et niie jaor wodde in/tided
(Np), ook van een tijdperk: Dat luudde ccxi
ni7e tied in (Nbk)
inluustercn (Np) zw. ww.; overg.; luusterde in, het inluusterd ['ii ... ] I. iemand
iets infiuisteren Hi9 luusterde me wat in 't
oor (Np)
inmaakkruke z. inmaekkruke
inmaek (Nbk, Op) ['m:kj - inmaak: wat
ingemaakt is Dc inmack in zoe'n Keulse
pot kan van al/es wezen: boontics, zuurkool enz. (Op)
inmaeken - inmaken, inleggen: voornamelijk van groenten We moeri inmacken
(Bu), We macken zelf nog zuurkool in de
Keulse pot in, en bonen (Diz), bonen inmacken (Np); inzake sport: We zul/en ze
es inmacken (Bu, Np, Nw)
inmaekkruke (Db, Diz, 01-NI, Pe-Dbl,
Ste) Ook inmaakkruke (WH) - inmaakpot
(vaak blauwgrijs en voor kleinere hoeveelheden dan de inmackpot) In de zommer
ziej'noga/ es een oolderwetse inmaekkruke
buten staon, vuld mit bloemen (Db)
inmackpot (Bu, El, Nbk, Np, 01-Ni, Ow,
Ste) ['Tm ... ] - inmaakpot (veelal bruin) Een
Keulse pot is ccxi inmackpot (Bu, El)
inmackvat (Np) et; -ten; -tien ['Tm ... l 1.
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inmaclen - inpikken
inmaakvat 't Inmaekvat wodde bruuict innerlik III (Nbk, b) bw. - innerlijk Invourdat de krukcn [ni. inmaakpotten] d'r nerlik was hij bliede (Nbk), Mar innerlik?
wacren; ze waeren nogal es Jek, dan Met an daenken (b)
wodden ze mit koevet dicbtestreken (Np) inneumen (Nbk, Obk) Ook ingeneumen
inmacicn (Np, Ste) [im ... ] - inmalen
(Nw) ['inX:ip:/'tgo..., 'ix...] - ingenoinmelker (va) do; -s ['imclkr] 1. instruk- men: zeer tevreden Die is slim ingen own en
teur bij hot machinaal melken
mit haurze/s (Nw), Hij was d'r aorig mit
inmennen ['im ... ] - inmennen buj inmen- inneurnen (Nbk)
nen (Bu, Np, Ste)
inni'jd (1) - ingenaaid
inmetselen ['im...] - inmetselen: door to inni'jen (Nbk) zw. ww.; overg.; ni'jde in,
metselen in iets aanbrengen
hot innijd ['in...] 1. door te naaien in
inmiendn (Np) zw. ww.; overg.; miende kleding aanbrengen can buse innien, can
in, hot inmiend ['!mil?:] 1. inzetten bij een boekien inni5en een hop. stukje stof bij het
voorlopige verkoping
verstellen (Nbk)
innemen st. ww.; overg.; hot inneumen innig (spor.) - innig: van mcnselijke re['ini:ip:J 1. (bij het naaicn) korter, kiciner laties
maken (Nbk, Np, Nw, Ste) Die jurk moot inningskostcn (I) - inningskosten
nog wat inneumen wooden (Nw), Aj' wat innovaosie (1) [ino(:)'fxosi, tno'f...] - innauwer macken, neem feet war in (Nw), 1k novatie
zal die jurk een aentien innemen (Np) 2. inpaandig (ho: Nw) - inpandig: naar bingebruiken, nuttigen Van eon koo (of ok non gebouwd, inspringend, van eon dccl
we] cen mecnske soms) die met te best van eon huis
inn em en wil, zeggen ze we] dat hi) wat inpakken zw. ww.; overg.; pakte in, hot
tieuwerig is (Obk), even goad innemen eon inpakt ['im...] 1. in jets pakken ten pakmedioijn innemen (Mun, Ow), zo ook 'k kien inpakken (Nw), Aj' verhuzen gaon,
Hebbe vanao vend vergeten mien good in to moej de hoe] good inpakken (Ste), Dc
nemen (01-NI), Omke C, die was me daor winke/man, die inpakt (.) (ba), (van do
an 't innemen, met mooi meer tastte flunk zaken die men heeft meegebraeht:) Ic kun
toe aan tafel (Mun), Hiy wi] wel innemen de hoel we] inpakken, want et wodt niks
flunk of veel eten en drinken (Np) (Nw) 2. zich in warme kieding steken As
Jan-in-de-zak is we] in to nemen is wel et koo/d is, moe/jo goad inpakken(Nbk,
lekker, kun Jo good eten (Dho), zo ook Sic), Om een kiend waarm to ho/on moej'
Rauwe andievie mit dobbe/stienties spek is at good inpakken (Nw) 3. in je inpakken
best in te nemen (Wol), Daor kuj' vergif op ]aotan zich laten inpakken (fig.) Laot je
innemen (Nbk) 3. ruimte innemen Dat met inpakken voor do gek houden (Ste) 4.
nemt nogal wat p/ak in (Nbk), iene Zion ophouden met iets, weggaan omdat het
p/ak innemen (Nbk), een staandpunt niets wordt We kun wel inpakken, de
innemen (1) 4. met geweld innemen, kaans is verkeken (Bu, Nw, Ste), zo ook
bezetten (1)
Now kuj' we] wear inpakken (Nw) *
innemend (Ste) [t'ni:rp:t] - innemend een Inpakken en wegwezen (Bu, Nbk, Nw)
innemend meenske (Ste)
inpakpepier - inpakpapier
innen (spor.) ['in:] - innen
inpalmen ['impal(5)m5n] - inpalmen
innenkaander z. innanneer
(fig.) ... dat de arfenisse a] ]angc inpalmd
innenneer (Nbk) Ook innenkaander (Nw) was deur do staot U), Hij bet dat maogien
bw. ['tn:t:or/...kâ:nd1] 1. in elkaar Ic kun inpa]md(Nhk)
gauw wat innenneer goeche/en (Nbk)
inparkeren (spor.) - inparkeren
innerlik I et ['uç1ok] 1. innerlijk Zo bar inpeperen ['tm... ] - inpeperen: inprenten
bij alticten de ge/c mit Zen onge]ok (..). Dat za'k 'iv good inpeperen (Bdie, Np), 'k
Mar bij dee et om zien innerlik to verbar- Heb at him even goed inpepord (Ma, Np)
gen (b)
inpesaant (Ste) bw. [impa'sâ:nt] 1. en pasinnerlik II (Nbk, b) bn. - innerlijk: in- sant, tegelijkertijd Neem ie dat even inpeswendig Mar wiy hebben weer inner/ike aant mit? nu j toch gaat (Ste)
vrede (b)
inpikken zw. ww.; overg.; pikte in, het
-478-

inpikkerig - inrichting
inpikt ['tm ... ] 1. bietsen, pikken Et is een
echte graoperd, de beste eerappcls van de
schaole pikt hi9 in (Sz), Aj' de kaans
hebben, moej' 't inpikken (Np) 2. met de
spoorstok vastmaken van paard (Spa) et
peerd inpikken (Spa) 3. aanleggen, aanpakken (Np) Hoe zuwwe dat inpikken (Np)
inpikkerig (v) bn.; -er, -St ['impi
krox,...kr ... ] 1. geneigd om jets in te pikken
inplaant (Nbk) de ['implA:nt] 1. haarinplant een hoge inpiaant een haarinplant
(van bet hoofdhaar) die vrij ver naar achteren is, zodat men op het voorste deel van
het hoofd nogal kaal is
inplaanten - inpianten (van bomen en
struiken) heestcrs inplaanten (Ste)
inpiaggen (El) zw. ww.; overg., onoverg.;
plagdc in, het inp!agd ['tm ... ] 1. naar
binnen toe bijwerken door de zode af te
steken, vooral van een stukje grond naast
een voor waar de p!oeg niet meer kan
komen de kaantvore inpiaggen (El)
inplakken - inplakken foto's inplakken
(Nw)
inpiannen (spor.) - inpiannen
inploegen (Np) - inp!oegen: door ploegen
onder de aarde brengen Dc mest moet
inpioegd wodden (Np)
inpioffen - inpioffen
inplooien (Nw) - inplooien: plooien aanbrengen Dc mussen wodden inpiooid (Nw)
inpoeieren (Nw) - inpocieren: inpoederen
Dc poppen mossen inpoeierd wodden - mit
strooiooeier - want ecrs wodden ze rood
(Nw)
inpoetsen (Bu, Nbk, Nw) zw. ww.; overg.;
poetstc in, het inpoetst ['mputsi] 1. een
eerste laagj e schoensmeer aanbrengen,
waarop nog zodanig gewreven moet worden dat de schoenen glanzen Aj'schoenen
inpoetsen mit poets, moej' ze ok weer
uutpoetscn (Nbk, Nw, Bu)
inpolderen z. inpoolderen
inpoldering (Nbk) de; -s, -en; ...rinkien
['mpoldru], ...dT ... ] 1. inpoldering
inpolen (Nbk) zw. ww., onoverg. ['im
po:lri] 1. inzakken: van (dc kanten van)
een sloot, door de te grote hocveelheid
water Dc sloot poolt in (Nbk)
inpompen (spor.) - inpompen, ook
(schertsend, enigszins ruw): thee, koffie,
een borrel c.d. inschenken (Nbk) Za'kjc

nog iene inpompen? (Nbk), Ja, pomp mi
nog mar iene in (Nbk)
inpoolderen (Nw) Ook inpolderen (Nbk)
['tmpo:ldri/ ... o ...] - inpolderen Etiaandis
inpoolderd (Nw)
inpraoten (Nbk) St. ww.; overg.; praotte
in, het inpraot ['tmpr:tii] 1. sterk bij
jemand aandringen om iets toch vooral
maar wel te doen of na te !aten Ze hebben
zeker aorig op him inpraot, want now is
hi9 inienend ok veur (Nbk)
inprenten (Nbk, Nw) - inprenten (fig.): Ze
moe'n goed heur best doen op schoele, dat
het hi9 zien kiender goed inprent (Nbk),
Dat za 'k him es even inprenten goed aan
het verstand brengcn (Nw), Dat het hi
himzeis inprent aangepraat (Nbk), 1k heb
mezeis inprent om dat te doen vast
voorgenomen (Nw)
mr. - aficorting van inrichting
inraemen (spor.) ['[r:rp:] - inramen
inrammen (spor.) ['Ir...] - inrammen
in reed z. inrit
inreenfelen (Np) Ook inrimpelen (Nbk,
Nw, Ste) zw. ww.; overg.; reenfe!de in, bet
inreenfeld ['iri:fjii/'inmpii] 1. inhalen van
stof voor kleding door rimpelen 'k Zal
even de manchetten wat inrimpelen (Ste),
Die rok hcwwe mar knap inreenfeid in
plooien gemaakt (Np)
inregenen (Db, Mun, Nbk, Pe-Dbl, j)
['ir ... ] - inregenen As we d'r niks an doen,
regent et bier in de haast in (Nbk), Die
zaodbuitc heit mooi o1 die regent nict in
(D b), Ecn rot gat in een hujbuite, datkomt
deur 't inregenen (Mun)
inrekenen - inrekenen: van dieven etc.
inrepelen (Nbk, Np, n, s) 7W. ww.; overg.;
repelde in, het inrepeld ['in:pIi] 1. door te
trappen, staande naar beneden te glijden
doen uitzakken van de kan(ten) van een
sloot Be sloot is inrcpeld (s), Dc koenen
hcbben de sloot inrcpcid (Np)
inreusteren (1) - inroosteren
inrichten St. ww.; overg.; richttte in, het
inricht ['irixtii] 1. inrichten om te verblijven, wonen Jim hebben jim huus al
aorig inricht (Nbk), Ze moc'n de boel nog
inrichten (Np)
inrichting de; -s, -en; ...richtinkien ['Ix
tu)] 1. de inrichting van een huis (het
meubilair, de gordijnen e.d.), van een
hotelkamer e.d. 2. inrichting voor zwak-
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inrichtingskosten - inschikken
zinnigon
inrichtingskostcn (spor.) [...tçi] - inrichtingskosten
inrieden - inrijden: jets naar binnen rijden: do auto inrieden naar binnen rijden,

in, hot inschaekeld ['iske:ki] 1. in working doon tredon van instrumenten, machines eon motor inschackolon (Bu) 2.
regelen dat er huip komt van een officiële
instolling of van personen Dope/isle wod-

do schwa inn eden, do verkoordo wog

do inscbaekold(Bu), Kun wejow daor nb!
vow inscbaekolon? (Nbk)

inrieden inslaan, voorzichtig voor het eerst
rijden op een paard, in een auto, op eon
motor e.d. om to wennenlgeschikt to doen

inschaolen (1) - inschalon (inzake loon)
inseharen z. insehoron
zijn: eon auto inniedon (Nbk),Zomoo'n at inseheinen z. inscbunen
baddraovorspoord mr/eden (Np), ook go- insehepen d) ['iskt:ptp] - per sehip gaan,
zegd van eon schaatser voor eon wedstrijd verzonden Et orgol woddo inschoept naor
(Nw): N moot (th) eorst eon half we Fnieslaand Q)
inn/eden (Nbk, Nw), Et pad was diope inseheppen zw. ww.; overg., onoverg.;
inredon had diepe sporen gekregen door schopte in, hot inschopt ['1...] 1. jots orgens
hot rijden met bijv. wagons (Nw)
inscheppen 2. (op)vangen van een zwerm
inrimpelen z. inroenfolon
bijon m.b.v. een schepkorf (bs: Obk)
inrit (Bdie, Dho, Nt, Nw, Op, Sz) Ook inscheren (Ste) Ook inscharen (Bu) zw.
inreed (Spa, Ste) de; - ten; - tien ww.; overg.; scheorde in, hot inscheerd
['inti... rt:t] 1. inrit: naar een huis, eon ['iski:ornl...ska:rn] 1. vee van iemand
zandweg, oprit, met name naar do groto anders tegon botaling in On woide doon
schuurdouren van eon boerderij Jon voer grazen (Ste) 2. jongvee in de wel doon (om
bui ston nog op do inn! (Op), Do inroed to laten grazen) (flu)
moot opstraot woddon do bestrating moot inseheuren - inschouren: ingeseheurd
worden vernieuwd, opnieuw aangebracht raken (van papier, kioding e.d.)
(Spa)
insehieten st. ww.; overg., onoverg.; het
inroepen (Nw) ['Jr...] - inroepen van inseheuton ['iski:ti] 1. (overg.) door to
huip, assistentie
schieten vernielen do raomen inscbioten
inroesten ['Jr...] - inroosten: ingevreten (Nbk) 2. (overg.) door vuurwork af to
worden door roest Et bogint a] in to roes- steken het nieuwe jaar inluiden (Ld), in
ten (Nw), Zolango aJ' do roest d'r of zinnen als Hier schioton ze or ooldeJaor
kriogen kunnon, begint et flog n/el in to uuton otnioin (Ld) 3. in go/dd'r b/sinroosten (Nw)
schioton geld erbij inschieten, Die film her
inrollen ['iroln] - inrollen: in lots (doon) J. niot moor vcrtoond, dat schout d'r bi5 in
rollen, naar binnen rollen: HiroJde (et) do moeston we misson (Nbk) 4. (onoverg.) erg
schure in (Nbk), inrollen van zaad (Ste): snel in jets gaan, komen Et kiend hourde
Groszaod wodde inrold mit eon Jaandrolle

(Ste)
inruil ['Jr...] - inruil
inruilaktie - inruilaktie
inruilauto - inruilauto
inruilen - inruilen: inwisselon, met name
van een twoedehands auto tegen een
niouwo door erop toe te leggon eon auto
inruilen (Nw), (schertsend:) Jo vrouw
inruilen (Nbk, Nw), zo ook Jo man thruilon
(Nbk, Nw)
inruilkotting (spot.) - inruilkotting
inrulipremie (spor.) - inruilpremie
inruilpries - inruilprijs
inruilweerde - inruilwaarde
ins en outs (spor.) - ins en outs
inschaekelen zw. ww.; overg.; schaekeldo

Zion mom ankommen on schout gauw at

boddo in (Nbk) 5. insehieten bij voetbal
(Nbk, Ow) Hiy schout (do balle) koibad in
(Nbk)
inschikkelik bn., bw.; -er, -st [i'sktklok,
...k]...] 1. inschikkelijk Die man /smakkouk in a/los, hiy is inscbikkohk (El), 'k
Haddo aYe con ton nio4 mar bi was aon,
inscbik-kelik! (Sz), Now mooJ' es even
wat in-scbiklcoJi/t- wozen! (Nt)

inschikkelikhied (Nbk) Voor -held z.
-hied [...'s...] - inschikkelijkheid
inschikken (Bu, Nbk, Ste) zw. ww.; onoverg., wederk.; schikto in, is inschikt
['isktk] 1. (onoverg.) ermee instemmen
(Bu) Daor kuwwe we/mit inschikken daar
zijn we hot wel mee cons (flu) 2. zich
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inschinken - insgelieks
kunnen voorstellen (Nbk) I/c kan me we] bilj et
inscbikkon dat zo dat doen (Nbk) 3. inschrievingsformelier (spor.) - inschrijvingsformulier
(wederk.) inschikkelijk zijn (Ste) Golokb
inschrievingstcrmien (spor.) - inschrijda'kmc nogal wat inschilckcn kan (Ste)
insehinken - insehenken Schink me nog vingstermijn
mar eon koppien in (Bu), Zak d'r mar wat inschrievingsveurweerden (spor.) - inschrijvingsvoorwaarden
L'ij inschinkon (Ste)
inschoeftaofeL (spor.) ['isku:f...] - inschuiftafel
insehoeven - inschuiven: schuivend ineen
doen: ook: dichter bij een gaan zitten Kuj'm
daor wat inschoovon? (Nbk)
insekoffelen (Np) onbep. w. ['iskoqi,] 1.
bijwerken met de schop, glad, effen
maken van randen van de akker waar men
niet met de ploeg kan komen 'k Moot do
kaantvoro nog inschoffelcn met de schop
bijwerken (Np)
insehoppen - insehoppen (lett.)
inschriefbiljet - inschrijfbiljet
inschriefformelier - inschrijfformulier
inschriefgeld - inschrijfgeld
inschriefkaorte - inschrijfkaart
inschriefkosten (spor.) - inschrijflcosten
insehrieftermien (spor.) - inschrijftermijn
inschrieven st. ww.; overg., onoverg.; het
inschreven ['is...] 1. (overg.) inschrijven
van post, mededelingen, officiële aangiften

inschrobben (Np, Ste) zw. ww.; overg.;
schrobbede/schrobde in, het inschrobbed
['skrobrp] 1. zand met een schrobber over
en tussen de stenen van een straatje aanbrengen 't straotion mit wit zaand thschrobben (Ste), Et zaand wodde nat mit
eon schrobber inschrobbod (tusson do naotics, en soms trok ie ok nog wel feguurties
in ot zaand) ( Ste)

inschunen (alg., niet WH) Ook instuken
(WH, Nt), instoeken (01-NI), instuiken
(Nt), insckeinen (b: In) zw. ww.; overg.;
schuunde in, het inschuund ['1sk9i:
I...stykfl/ ...stu... / --- strj... / ...skji7:] 1. stiekern influisteren, niet zelden om iemand
op to zetten tegen een ander, tot een bep.
daad aan to zetten Hij bet him wat in-

schuund(Nbk), Diojongo moth do aandere
jongon graeg wat inscbimon om ze togen
do aandcrcn op to hisson (Pe-DbI), Do
maogios hebbon do appols pa/ct, mar do
e.d. Her L. do post al inschrovcn, P.? jongon bobber, et hour inscbuund! (Dhau),
(Ow), Et kientien wodde inscbro von op Dat is eon thkke minne, hiy schuunt do
hour naomo nI. op het gemeentehuis U)' kiendor altied or verkeerdo in (IWo), Jo
con hiepotook inschriovon (1) 2. (overg.; moe'n Jo niot van a//es instukon Ia oton
ook wederk.) zich inschrijven, iemand als (Spa), D'r wodt altiod ondocbt unschuund
lid e.d. inschrijven joinschriovon Iaoton as (Np), Jim moo'n dat kiond niet zo inlid (Ste), Kuwwo him as lid inschrievon? schunon dat wij kwaod binnon ( Bu)
(Nbk), Ze Jaoten hour inscbriovon in et inseinen (spor.) ['is...] - inseinen
gemeentohuus ze gaan in ondertrouw (Ste) insekt (spor.) de; - en [i'sckt] 1. insekt

3. (onoverg) inschrijven op jets dat men
wil kopen, leveren, bouwen e.d. Jo kun inschriovon op dat huus (Np), bogo
inscbrievon (spor.), logo inscbriovon (spor.)
inschriever - inschrijver Pt is do hoogsto
inscbriovor gund degene met de hoogste
inschrijving (Diz), ... do Icogstc... (Spa)
insehrieving - inschrijving: inzake een
levering, eon koop e.d. Laand vorhuron
gong vroogor biy inschrieving (Ste), ook:
voor een wedstrijd, een opleiding e.d. Do
inscbrioving her al west, io bin to lade
(Nbk)
inschrievingsbedrag- inschrijvingsbedrag
inschrievingsbewies - inschrijvingsbewijs
inschrievingsbiljet (spor.)- inschrijvings-

inseminaosie (I) - inseminatie (vooral: van
koeien) kounstmaotigo insominaosie (1)
inseminater (Nbk) de; -s ['isomi'na:trl 1.
inseminator (vooral: inzake koeien)
insgclieks Ook eensgeiieks (Ste), lensgelieks (Ma) bw. [i(n)sxo'liks/i:s... /T:s ... ;
aks. wisselt] 1. insgelijks, o.m. als antwoord op een nieuwjaarswens als Zegon in
't nijjaor (Nbk, Obk, Ow), zo ook:
Jnsgolioks woens i/c 'tjow ok (Bdie), Dank
Jo, insgolioks, hour (Pe-DbI), 1k woonsjim
insgolioks con gelokkig ni'jjaor (Op) 2.
hetzelfde graag voor rnij: met name gezegd
wanneer er frisdrank of een borrel wordt
ingeschonken en men graag hetzelfde wit
drinken als z'n buurman (01-NI)
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insider - inslichten
insider (spor.) - insider
insigne (spor.) - insigne
insinuaosie (spor.) - insinuatie: insinuerende woorden
insjouwen (spor.) - insjouwen
inskriptie - inskriptie: in steen e.d.
inslaachfen (Nbk, Np, Ste) zw. ww.; onoverg.; slaachtte in, is inslaacht ['isla:xtI2]
1. verminderen in gewicht, minder overhouden aan gewicht, massa doordat de
delen die niet gebruikt Mien worden
(zoals de darmen, de maag en do inhoud
ervan) worden weggenomen bij het
slachten of doordat de varkens de avond
voor het slaehten niet meer mogen eten Ze
[ni. de varkens] slaacbten nogal wat in;

(Ste), ieno do bassens ins/aon (Nbk), Jo
zoien 'in do top ins/aon ( Ste), Jo eigen
raemen ins/aon (Nbk), . ..nzten... (Nbk) 4.
(onoverg.) een richting nemen, eon pad in-

'schoon an do haoke' is et gooie dat
overb/if (Ste), Hij s/aacht we/ vuuftion
pond in (Ste), Dat var/con is acrig ins/aacbt

(Np), Bin we do verkeorde wag ins/eugon?
(Nbk), (fig.:) Wij moe'n mar eon aandcr

(Np)
inslag de; inslaegen; -gien ['islax] 1. het
inslaan van de bliksem, een granaat, een
meteoriet e.d. 2. voeding, eten (verspr.)
Die kiender zien d'r niet best out, zo
/criegen vuu/ to weinig ins/ag (El), Die
oo/de man kikt d'r mar minnegies uut; we
daenken dat hij ok glen goeie insiag krigt
(Op), Hi7j zicht d'r slecht wit, hij bet ok
niet zovu/e ins/ag (Nbk), Hij beT eon goeie
ins/ag had hij heeft kennelijk good te eten
gehad, want hij ziet er goed uit (Rdie), Th)
bet goeie ins/ag hij heeft het goed inzake
eten en drinken (Spa), vandaar BJy zwaor
war/c moef' goeie ins/ag hebben ( Sz) 3.

ingeslagen deel dat wordt genaaid (Bu, Db,
Mon, Obk, Spa) Af' eon rot zomen, moof'
eerst eon ins/ag maken (Spa), 'k Heb eon
briede ins/ag in do fur/c, want as de mode
es weer veraandert... (Db), Do kioron
wodden vroeger op 'e gruui mae/ct, dan
kwam d'r eon ins/ag bij do naoden (Obk)
4. karaktertrek, aard, inborst Th7 her wat
eon Fraanse ins/ag (Wol), Die hot een

gocie ins/ag eon good karakter (Bu, Diz,
Nt), daarentegen MY bet eon verkeerde
ins/ag (Ma), Die man her a/tied can p/cziorige ins/ag (Bu), Meensken die van
baton kommen hebben vacke eon aandere
ins/ag as do Ste//ingwarvers (Ow), Dat
book hot eon gocie ins/ag eon goede strek-

king (El) 5. afslag van een weg of pad
(Db) Die ins/ag in on dan bi5'tep/ak(Db)
6. in schoring en ins/ag (Nbk): Dat is daor

scbering en ins/ag dat gebeurt daar heel
vaak (Nbk)
inslaon st. ww.; overg., onoverg.; is (bet.
4, 5, 6)/het (andere bet.) insleugen ['isl... ]
1. (overg.) inslaan van goederen We
moc'n nog wat ins/aon year et woekaende

(St e), We bebben mar good wat eerpe/s ins/eugon (Dfo) 2. (overg.) funk eten, drinken (Nbk, Ste) Ze hebben best wat ins/eugen ze hebben stevig gegeten (Ste) 3.
(overg.) inslaan van ruiten e.d. MY bet eon
rute ins/eugen om in huus to kommen

slaan e.d. Die man slat eon aer pad in
pattion ins/aon, aandors kommen we niet

wiodor (p) 5. (onoverg.) inslaan van de
biiksem Et is daor ins/eugen (Ste) 6. (on-

overg.) indruk maken, aanslaan (Nbk, Ste)
Dat slat we] in, dat gozegde (Ste) 7. in
(Nbk) peerden ins/aon de leidsels aandoen
(Nbk) 8. (wederk.) inspelen bij o.m. tennis
(Np) Do tennissers haddon hour eerst
ins/eugen (Np)

inslaopen (Nw, ba) ['is...] - inslapen: in
slaap taken En zo s/apt do k/eino Pieter in
(ba), ook: overlijden (Nw): Th3 is ins/aopen (Nw)
inslempen (Nbk, Ste) ['Isl ...] - inslempen
Do fondemonten moo'n ins/empt wodden

(Nbk)
inslepen (Nbk, Np, Nw) zw. ww.; overg.;
sleepte in, hot insleept ['isI...] 1. met een
sleepbord e.d. zaden onder het aardopperviak werken Do hoeke sparre moot
ins/ocpt wodden (Np), mit con waogenbatte
sparre of grOszaod ins/open (Nw) 2.

iemand erbij betrekken, mee laten doen in
een bep. karwei, bij bep. werk (Nw) Ze
hadden him d'r ok biy ins/eept, mar et is
ni/cs wodden met name: doordat hij niet

geschikt bieek (Nw)
insleuten (spor., I) ['islA:tI] - ingesloten
eon ins/euten briet'(l), Do auto ston an a/Jo
kaanton ins/eaten (Nbk)

inslichten (Ma, Nbk, Np, Nw, Obk, Ste)
['isl ... J - insiechten: viak maken Do /aeste
vote van do bouw gongon zo vrooger mit
do schoffe/ inslichten bijwerken, glad, ef-
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inslikken - inspringen
fen maken (Ma, Obk), In do winter mos Ic
tic monnie insiichten (Nbk, Ste), Aj' do

inspannen van een trekdier Do peerden

weg insiichten komt d'r bier en dam- eon
piagge in (Np, Nw)
inslikken z. inslokken
inslinken (verspr.) - inslinken: Dc yourraod is aorig insionken (Ste), Andievie kan
slim inslinken (Spa)

inspannend (Nbk, Nw) [ispa:t] - inspannend 't Is inspannond wark (Nbk), 1k

- inspanning:
inspanning ['ispanuj, ...
het zich inspannen Die boor is aorig

insloeper (1) ['isluprl - insluiper
inslokken Ook inslikken (Nbk) st. ww.;
overg.; het inslokt ['islokjj/... sli ...] 1.

veuruutklauwd, mar ot bet him aorig inspanning kost (Dfo), ? Hot hhn n/ct vale
inspanning kost (Nbk)

wo'n inspand 6)
vun et nogal inspannend da'k tegen de
wiend in mos mit de fiets (Nw)

inspektercn (spor.) [ispsk'tt:ar] - inspekteren: kontroleren
inspekteur de; -en, -s 1. inspekteur: met
(Nw) 2. inslikken van Jettergrepen, name bij het onderwijs, de belastingdienst,
woorden: niet volledig uitspreken Die ook: bep. rang bij de politic
Steliingwarvers siokten aiegere do woor- inspektie de; -s 1. inspektiedienst, voorden half in, en dat zoi bi'j meester, d'r we) namelijk: bij het onderwijs 2. het inspekteren van de kwaliteit (I) Do wacgen
uut kriegen (b)
insluten - insluiten: bijvoegen: eon post- woddo nao inspektie kocht (1)
zegel insiuten, biyiaoge insleuten ( I), in- inspeulen (spor.) ['is...] - inspelen: van
sluiten van een gevangene (Nbk, Nw): Dc een piano e.d., bij de uitvoering van
muziek, bij sportwedstrijden, ook in good
pelisie bet him insleuten (Nbk)
insmeren - insmeren Do assen van do op mekeer inspeuld wezen (v) en gebruik
waegen insmeren mit waegensmeer (Np) maken van bestaande situaties: Et goinsmieten - insmieten Hi)' smeet et do mientebestuur moot now inspeuien op die
niye ontwikkelings in Appelsche (Nbk)
sloot in (Nbk), raernen insmieten (Nbk)
insni'jen - insneeuwen (lett.)
inspielen (bs: Dfo, El, Obk, Op) zw. ww.;
insnieden - insnijden: een snede maken in, overg., onoverg.; spielde in, het inspield
ontstaan van (sneden) Die stok moej' eon ['ispili] 1. spijlen aanbrengen in een
aentien insniedon (Nbk), Et ios snidt in bijenkorf, vooral gezegd wanneer dat
(Ste), Et is gien rieden, zo snidt et in je hernieuwd gebeurt, ni. na het oogsten
kunt zo niet schaatsen, de ijzers snijden te inspiraosie (spor.) [ispi'rD:osi] - bezieling,
diep in het us (doordat bet te zacht is) kreatieve kracht Th) had niet vile in(Ste)
spiraosie die koer (Nbk)
inspireren (spor.) [ispi'rcaci] - inspireinsnieding (spor.) - insnijding
ren: enthousiaste kreativiteit opwekken En
insnoeven - insnuiven (lett.)
insoezen ['isu:zn] - insoezen Ikheb etniet daoromm'bet dat modewoordmij 'n betien
inspireerd (bi)
beurd ik was daenk' wat insoesd (Ste)
insoppen (Nbk, Nw) zw. ww.; overg.; inspraok z. inspraoke
sopte in, het insopt ['is3pm] 1. in zeepsop inspraokaovend (spor.) - inspraakavond
c.d. zetten (bij bijv. bet douchen) Ikzalme inspraoke (Nbk, 1) Ook inspraok de
even lekker insoppen en dan lekker of- ['ispro:k()] 1. inspraak, zeggenschap Ze
hebben daor niet yule inspraoke (Nbk)
spoelen (Nw)
insp. - alkorting van inspoktie, inspekteur inspraokprocedure (1) - inspraakproceinspan z. ienspan
dure
inspannen zw. ww.; overg.; spande in, het inspreken - inspreken: van een tekst eon
inspand ['ispai:] 1. zich inspannen, moeite tekst inspreken c.d.; van een inspraakdoen Nee, we moe'n oons d'r vcur mogelijkheid gebruik maken (spor.): We
inslikken Iemoe'n datpilicgion nietzo mar
inslikken, et moot eerst in waeter oplosscn
(Nbk), Hij bet Zion woorden weer ins)okt

in spann en om liefde en genegenhied to
geven (.) (b), je beheurlik inspannen, Th7
bet him tevule inspand (Nbk), Hd hot him
aided your Zion club inspand (Nbk) 2.

bin vanaovond henno west to inspreken

(Nbk; all. onbep. w.)
inspringen st ww.; onoverg.; is insprongen ['isprt:] 1. door te springen komen in
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inspuiten - insterment
nbt year de gevolgen instaon (Nbk),
(zwakker) 'k Stao Jo d'r year in of die d'r
op gelooid was reken er maar op dat ( ... )
nanciele risico van die onderneming, die (Mun) 2. in (Op) mit ieno instaon your
koop, voor de helft dragen (Ma), Biy et halve risito de heiR van het financiele
tou wgiondaansen woof' soms inspringen, risico dragen (Op)
this in et touw springen di. binnen de instap (Ste) ['Istap] - instap: mogelijkheid,
boog die het draaiende touw maakt (Nbk) opening voor instappen Die scboe is nauw
2. helpen door mee to doen met het work van instap (Ste)
of met een andere aktiviteit, oak: daarbij instapkaurte (v) - instapkaart
een ander vervangen (Nbk, Np, Ste) Th7 instappen zw. ww.; onoverg.; stapte in, is
tan wel even inspringen bij dat kiussien instapt ['1st...] 1. naar binnen stappen En
hij stapt de wmntel in (ba) 2. instappen in
meehelpen (Ste), We hebben ieno te mm
H15 is de vaort insprongen om et aanne
kiend te helpen (Nbk), It stao ft halt 1k
zal d'r year de helte mit inspringen het fi-

bi et kaorten, bi5 kan wel even inspringen

een voertuig Wof'niitrieden? Stap mar in!

(Ste, We meugen wel even inspringen, (b), Dejuffor aachter do balie vertolde me
aanders kriegen ze 't wark nook daon (Np) waor a'k instappen mos en gaf me de in3. een inspringende hock hebben (Nbk) stapkaorto (v)
Dat buus springt daor in (Nbk) 4. instapper (Nbk) ['Istapç] - instapper
inspringen van ten tekst Jo moo'n daor insteekketel (Dfo) ['1st...] - insteekketel
weer inspringen Nbk), Jo moe'n niet zo instelaosie (spar.) [IsbIo:asi] - installatie
vaoke inspringen, dat liekt niot wool (Nbk) (door een instailateur of een dergelijk
* (bij 't touwtjespringen; zowel wanneer iemand; ook: hetgeen geinstalleerd wordt);
een kind in z'n eentje hot touw draait als geluidsinstallatie e.d.
wanneer andere kinderen dat doen) In - instelaosiebedrief (spor.) - installatiebespring, do bocht mar in/Uk spuit de bocht drijf
instelaosiebero (spor.) - instailatieburo
mar tilt (Ste)
inspuiten inspuiten: met een spuit in- insteld (Nbk) - ingesteld op iets Daor wa'k
brengen, een injektie geven We bin inspuit oven niet op insteld (Nbk)
insteleren (verspr.) [1sta'1t:p] - instalyour de griep (Np)
inspuitmiddel (Dfo) et; -s; -tien leren: van installaties, toestellen e.d.; ook:
['Ispjt...] 1. stof die men injekteert het installeren van met name een burgeMooderkoren wodt bra ukt as eon inspuit- meester
middel ow wenon op to wekken year eon insteleteur (verspr.) [1st3l'tA:3r, ...stla... ]
- installateur
bevaiing (Dfo)
inst. - afkorting van institaut, vgl. bijv. ot instellen - insteiien: van een nieuwe
Neders. Inst. het Nedersaksisch Instituut struktuur e.d., van eon onderzoek, van een
toestel, een machine: Iowougen die klokke
(van de RU Groningen)
instaampen (Nbk) Oak instampen (Nbk) oorfl wel even instollon (Nbk)
zw. ww.; overg.; stampte in, het instampt instelling de; -s, -en; instellinkien 1. her
['1stâ:mprpI...am] 1. jets in elkaar stam- instellen 2. instelling van ten toestel Do
pen: bijv. gekapte takken die verder ineen instelling van tiievisiokonalen bet MY even
your me daon (Nbk) 3. organisatie, stichmoeten, kuilgras in een silo e.d.
instaansie de; -s [I'stâ:si] 1. instantie, ting e.d. 4. mentaliteit Ow dat to doen
orgaan Biy wat your instaansie woof' dan
aonlik wezon?(Nbk)
instampen z instaampon

woof' con goobo instolfing your hebben, on
die bet bi met (Nbk)

instemmen (verspr.) - instemmen: met iets
instaon st. ww.; onoverg.; het instaon of iemand
['1st...] 1. instaan: zich garant stollen 1k insterment Oak instrement (b), henstao your die man in (Nbk), argons year sirament (bet. 1: 5: cost.) et; -en; -ien
instaon honderd procent zekerheid kunnen [1str'ment/1stro.../hstra'm...] 1. muziekingeven, waartegenover Daor tan 'k niet strument Do prachtigo tonen die MY uut
year instaon dat kan ik j niet garanderen, zion instermont haelde dedenfo oren on on
ik durf het je niet to beloven (Nbk), 1k tan daolo gaon (j), Eon mooi instennent is dat,
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instermentaol - instuderen
zoe'n vice/c (Nbk) 2. gereedschap, toestei
als instrument qu dit p/akkion [nI. op de
w.c. in de trein] zat ccii macgore Jongvcnt
s/fin bezwiot en dubbel vo/on, in con zeker
instremont (b)

toevoegen aan, inbrengen in een bundei
stro e.d., waarvan men een bijenkorf of
kast opbouwt (bs: Dfo): Ornredon bonte
vu/c kottcr is as stro unocj' vaokor instoppen (bs) 2. instoppen m.b.v. dekens (in
bed) (Nbk) Zak Jo es Jo/deer instoppen,
mien Jongo? (Nbk)

instermentaol (1) [...tD:o1] - instrumentaal
instermentemaeker (1) - instrumentmaker
instik (Sz) de; -ken; -kien ['isuk] 1. instopper (OS, ZW, Bu, Np) de; -s
opening van een broekzak, jaszak e.d. do ['istopr] 1. insteker bij een dorsmachine Do
instik van do bust is of busogat (Sz)

instikken (Nbk, Obk) st. ww.; overg.
['isftkjj] 1. in iets steken, met name in
zinnen als Hi)' stikt Zion neuzo overal in

instopper stun in con ver/oging on drokto
do bos gcsnodon garvcn d'r in (Nbk), W
was instopper op 'c dosmesicnc, or was bi)'
cons a/tied doze/dc (El, Ma)

instotten (1) ['ist3tn] - instorten: van de
markt, de ekonomie e.d.
vrocger dc vccnbaozcn op eon ni)' stcc instrement z. instcrrncnt
begonnen, dan wodde datperceo/ instoukon instri'jer (Ow) Ook instruier (Wol) de;
-5; -tien ['istrtjr/ ... tj ...] 1. extra inkom(Obk)
instikker de; -s; -tien ['isttk1] 1. iernand sten, niet verwachte meevalier, door erdie insteekt, in het bijzonder bij een fenis, bijverdienste e.d. Da's eon rnooic indorsinachine (Bu, Np), z. instopper 2. struier! (Wol)
(veelal verkl.) insteekketel: bijzonder soort instri'jing z. instri'fingo
ketel van koper met tuit en handvat aan de instri'jinge (Np, Obk, vo) Ook instri'jing
voorkant en met een gat waarin men het (Db, Dfo, Dhau, Ld, Nt, 01-NI, Op,
water doet; nadat de instikkcr door het Pe-Dbl), inslruiing (Sz, Wol) de; ...ings;
deurtje in de kolomkachel gestoken was, instri'jinkien ['istrtjuj(g)a (Obk), ...strej...
kookte het water vaak al na na ong. drie (Np), ___6q(g)a/.../str(rjtq, ...rj] I. extra
minuten (Nbk, Ste, bi) Ha/twog do kachc/ inkomsten, niet verwachte meevaller, door
zat eon loekien en daor paste ci erfenis, bijvendienste e.d. Die hot eon
instikkcrtien percies in, en io bebben nog moo/c instniingo had (Np), Do deed van
bemoeit zich overal mee (Nbk) 2. beginnen
te vervenen met een bep. perceel (Obk) As

nooit zion hoe haddo as or wacter kooktc,
maot, et zat rondorn rn/ddel in ci vuur!

(Ste)
instinkt et [i'stt]kt] 1. instinkt bij dieren
2. inwendige stem, inwendig gevoel (Nbk)
Zion instinkt zoo dat hi)' d'r nict mit
dcurgaon ken (Nbk)

die co/do tante hot your dat gez/n eon behour/ike instni)'ing op/evord (Op), Uut die
arfcnis bet hi)' noga/ wat instniiinge had
(Wol), Die instriing was wo/ we/kern in
do winter (Pe-DbI)
instrieken (Nw) ['istnikj]], in Die kan et
vuur we] instriokon hij ligt op sterven

instoeven (Nbk) st. ww.; onoverg.; het insteuven ['istu:brii] 1. (onpers.) instuiven

(Nw)
instromen (Diz, 01-Ni) - instromen: met
name van water in een polder Et stroomt
woo, in, ci gemaci is Jos (Diz)
instruier z. /nstni)'cr
instruiing z. instni)'/nge
instruktie de; -s [i'strAksi] 1. aanwijzing
hoe iets gedaan meet worden /nstruktios

van zand, stof Et ste/I h/cr a//cmacbtig in

govon,

(Nbk) 2. zeer snel naar binnen rennen, nj-

opdracht om iets op de voorgeschreven
manier nit te voeren Dat bin now ion koer

instinktmaotig (I) - instinktmatig
instituut [isti'tyt] - instituut, in div. toepassingen Is do Stichting Ste/Jingwarvcr
Schrieversrontc aen/ik niet con soon Sic!Jingwarfs instituut? (Ow)
instoeken z. insehunen

den, in iets rijden Hi)' was kick to facto,
hi)' stcuf do sporthal in (Nbk), At stouf do
dongbu/t in mit do n/jo auto (Nbk)

instoppen (Nbk, bs) zw. ww.; overg.;
stopte in, het instopt ['ist3prp] 1. stoppend
toevoegen aan, in stro instoppen e.d.: stro

... vraogon, con instru/ct/o kr/ogcn 2.

rn/on instruktics, zoo do bo/ast/ngarnbtonor

(Nbk)
instruktiebad (spor.) - instruktiebad
lnstruktieboek (spar.) - instruktieboek
instuderen (Nbk) zw. ww.; overg.; stu-
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instuif - interen
deerde in, het instudeerd ['istydt:ori] 1.
instuderen, vooral van een muziekstuk flat

doze/do ba//c to bruken (Obk) 2. het fokken, telen niet met dieren van dezelfde

macf' now aen/ik your do volgonde keor
instuderen (Nbk)

familie (Ste) 't Besto veobos/ag lag an de
gooio inteelt was te danken aan het fokken

met ander, ni. goed vee (Ste)
instuif (spor.) ['istirjfl - instuif
inteens (Nbk, 1) Oak miens (Nbk)
instuiken z. inscbunon
[tn'ti:s/...'tcns] - intens intoons genioten
instuken z. insehunon
insturen (Nbk, Op, b) zw. ww.; overg.; (Nbk)
stuurde in, het instuurd I'isty:or] 1. naar inteensie (Nbk, I) [in'ti:si] - intentie:
binnen sturen, oak: een gebied, een bos, bedoeling Dat was aanders mien inteensic
een plaats insturen e.d. Meester bet et nicE (Nbk)
Oak aniegen (Dfo) bw.
kiend do seboe/e instuurd (Nbk), 1k bob A. integen
do bos instuurd om do kionder even naor [tnti:g/an...] 1. tegemoet (lett.) Vroeger
buus to ha cien (Nbk), As Jozus zion /oupon ze mit ni/jaor do posthode integen
Jeer/ingen do woreid instuurt, wist iii hour am do ni'jjaorskaorten (Obk), We waeren
d'r op dat zij op I/eden, is a/derdoogst op
starvon verdocbt wezen moeton (b) 2.
inzenden Dat mooj' mar in sturea,
misschien komt et ok we] in do kraanto
(Nbk), Aj'je recht om in beroop to gaon
nict verbouren wi/ion, macf' tiodig con
bozwaorschrift insturen (Op), eon instuurd
stok een ingezonden stuk (Nbk)

insukeren (bs: Obk) zw. ww.; overg.;
sukerde in, het insukerd ['isykp] 1. met
suikerwater besprenkelen van bijenvolken
die de imker tot één yolk verenigt (bs:
Obk)
insuline (Ste) [isy'lino] - insuline Ze moot
spuit woddon mit insu/ine ( Ste)
insussen (Ste) zw. ww.; onoverg. ['isAsI:]
1. laten voor wat het is, er geen aandacht
aan schenken zodat een ander er niet over

nog niot bi5 et boekien, doe zo cons
integen kwammon (Op), Omko zag cons
ankommen en kwam cons M do aachtordoure al integen (v), Jo meugon H wo/
integen gaon, want ze bet glen /ocht op 'o
Hots (Db), Doe die bàn zag, woddo 't him
to machtig on hi scboffe/do zion kiend
integen (b), fig. in Et b/ic/ct uut disse
go/ickonis, dat hJY oons integen ]opt ons

tegemoetkomt, de helpende hand biedt (b),
et grate aoventuur integen (Obk), eon mm
ioven integen gaon (vo) 2. tegen iets zijnd
(b) Daor bin i/c op integen (b)
integer (I) [in'ti:g] - integer
integraosie (1) [tnto'gro:osi] - integratie:
het integreren
intekenen (spor.) - intekenen: door te
tekenen invullen; intekenen op de uitgave
begint Jo kun et opstoken, marie kun et ok van een hock e.d.
intekener (spor.) - intekenaar
insussen Iaoton (Ste)
mt. - aficorting van interest, intornationaoi intekeningslist z. intekenlist
intaaste (Obk) Ook intast (Ld, Op) de intekenlist (Nbk) Oak in:ekeningslist (1)
['inta:stoLtast] 1. (van een slachtdier) in- - intekenlijst
gewanden, met name hart, lever en longen intellektueel (spar.) de; ...tuelen [into
Bij do endojacht wodde do intaasto d'r lekty'wi:I, intj.... ...taw...] - intellektueel
vaeks daolik uutbae/d, et was dan soms intensive care (spor.) - intensive care:
nog bruuior% weer (Obk), De ho/c intast bep. afdeling in een ziekenhuis
van die koe was dour die ziekte antast (Op) interaktie (I) - interaktie: wisseiwerking
intakt - intakt De oo/do butte daor we intercity Oak intercitytrein - intercity Et
vrooger in speu/den, was nog aorig intakt wodt tied dat do intercity a/c in Wo/voge
stopt (Nbk)
(Nbk)
intappen - inschenken, intappen Za'kje intercitytrein z. intercity
nog iene intappen? een glaasje van een interen zw. ww.; onoverg.; teerde in, is
bep. drank, evt. oak van koffie of thee inteerd ['tntt:aççi] 1. achteruitgaan in financieel opzicht, bij voortduring meet
(Nbk)
uitgeven dan men aan inkomsten verwerft
intast z. intaaste
inteelt de [in...] 1. inteelt Om inteelt to As etfo tegeniopt, dan kun ij knap interen
veurkommon is et neudig om niot a/tied (Ow), Zion kapitaai toerdo aor/g in (Ld),
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interessaant - intikken
Dan doen we mar wat kalmer an, we
willen nietinteren! ( Bdie, Nbk), As we d'r
nietkommen kunnen, gaon we mar wat interen (01-NI), D'r bin op ? heden nogal
war meensken die d'r biy interen (Ma, Np,
Obk), zo oak Bij de winter macsen de
boeren d'r wel es bi5 interen (Dhau), Van
?jaor bin 'k d'r wel twieduzend gulden bij

interloeken (Spa) Oak interlock (Np) bn.;
attr. ['intrInk] 1. van interlock een interlock hemp/en (Np), ten interiocken kaminizooftien ( Spa)
intern (spar.) - intern: binnen eon bep.
arganisatie Dat moet intern blieven (Ow),
een intern stok Ow)
internaot (spar., !) [...'nn:ot] - internaat
internationaal z. intemationao!
internationale - internationale (bep. lied)

inteerd (Wol) 2. het verbruiken van de
voorraad voer door de bijen in de winter
(bs: Dfo, Obk, Op, Ow) 3. naar binnen Ze zingen de internationale nooit meer,
vouwen, met name bij het naaien (Ste) et mar et b!ift ten mooie wieze (Nbk)
internationaol (spar., !) Oak internatiozeumpien interen (Ste)
interessaant [intrsà:nt, ...tr's... ] - inte- naal[tntrna(t)sjo(:)no:lf ...na:l; aks.wjsselt
ressant: belangwekkend een interessaant - internationaa!
interneren (spar.) [int'ni:orii] - interneren
bock (Nbk), M., war interessaant! (v)
interesse [tnto'resa] - interesse: belang- interne ringskaamp (spar.) - interneringsstelling voor jets, oak: am to kopen Daor kamp
internist (verspr.) - internist
heicgien interesse veur(Nbk)
interesseren [tntro'st:ocn, ...t's...] - in- interpelaosie - interpellatie
teresseren: boeien Et Jickt wel as de meen- interprctaosie (1) [tntrpra't3:asi] - intersken en de drokte hour met interesseren pretatie: het beeld dat men krijgt door te
(v), je argens vein- interesseren (Nbk): Die begrijpen, interpreteren
komt nargens meer, hij interesseert him interpreteren (1) - uitleggen, interpreteren
nargens meer veur (Nbk), Aj'je best mar interruptie (spar.) [tntr'A..., tnta'r...] doer veur a! war j' interesseert (bi), Dat (interruptie in een vergadering t.d.)
interval (spar.) ['intçfal] - interval (inzake
interesseerde him mar kwaolik (Nbk, Np)
interest (spar.) de ['tnt(a)rest] 1. interest muziek, van een ruitenwisser)
interview ['tntffJiM] - interview (in di(bep. rente)
intergeinientelik (spar.) [aks. wisselt] - verse taepassingen)
intergemeentelij k een intergemientelike interviewer ['IntrfjiMr, ...Mor] - intervieregeling (spar.), verder in Intergemien- wer
telike begeleidingsgroep hiemkunde in intied (OS, Np, Op, Pe-Db!, Wol) Oak
Oost- en West-Stellingwarf nI. door do intieds (Db, Dhau, Nbk, Nt) bw. [tn'tit/... s]
beide Stellingwerver gemeenten ingesteld 1. intussen, onderwijl, in de tijd dat het
andere spee!t Doen jow dat, dan doe ik
(1)
interieur - interieur: van een gebouw, intied de ofwas (Wol), As ik now effen
koffie inschink, dan kun ie intied de eervertrek, auto
interieurontwarper (I) - interieurontwer- pels sche!Jen (Obk), in tied dat hif dat dee
gong zien bruur d'r vandeur (Nbk), mt/ed
per
da 1- de eerpe!s kookte, ging ik nog viogge
interimhestuur (1) - interimbestuur
even naor de winkef (Np), mt/ed dat iene
interkarkelik (spar.) - interkerkelik
't peerd opbae!de, kon de aander de
interkom (spor) - intercom
waegen klaormaeken (Fe- Db!), Intiedas de
interkultureel (I) - intercultureel
k/en der naor scboe!e binnen, kom ik even
interlaand (1) - interland
interlaandwedstried (spar.) - interland
te koffiedrinken (Dhau), (als aanwijzing
interlock (Nbk, Ste) do, et; -ken; -kien voor de regie:) mntiedkomtP.H. aacbteret
['tnt1lsk] 1. bep. stof voor ondergoed: in- net weg (b) 2. tijdig, op tijd (Np, Nt) Dat
terlock Na chtponn en kun ok wel van inter- moef intied zeggen (Np), (3ccf mij even
lock wezen (Ste) 2. ondergoed van inter- intieds bcricht (Nt)
lock de eerste interlockies de eerste intieds z. intied
kledingstukken van interlock (Nbk) 3. z. intikken (Nbk) zw. ww; overg.; tikte in,
licE intikt [int...] 1. door eon tik tegen jets
interiocken
487-

intillen - invalen
to geven, inslaan (Nbk) Hiy bet et nitien
intl/ct (Nbk) 2. typend in een tekst aanbrengen, ook: in een komputerbestand aanbrengen door intoetsing 1k zal or even intikken (Ow) 3. door een niet zo harde
schop een bal in het doe doen belanden
(Nbk)
intillen (spor.) - intillen
intimidaosic (spor.) [intimi'do:osi] - intimidatie: dreigend angstig maken
intimmeren (Nbk) - intimmeren: crop
beginnen to slaan, in d'r op intimmeren
(Nbk)
intocht de; -en ['tntQxt] 1. intocht Sunterk/aos bu/ zien intocht (Ste) 2. in zion
intocht nemen zijn intrek nernen (Nbk)
intomen (Ste, vo) ['intô:ip:] . intomen:
inbinden, zich inbinden HiJ moot 'in mar
Os een betien intomen (Ste), HizoiH op

intrek - intrek Hi5 her daor zien intrek
neurnen (Nbk), Hi nemt zien intrek in een
hotel (Nbk)
intrekken st. ww.; overg., onoverg.; het
(bet. 3-5)/is (bet. 1, 2) introkken ['in...] I.
(onoverg.) zn intrek nemen Zo kwam or
dat £ de aandere daegs bi S. intro/c, en
gong mar best (j) 2. (onoverg.) binnen-

trekken in con bep. gebied, een stad e.d.
(Nbk) De batten bin de bos infrokken

(Nbk) 3. (overg.) bij de oogst inbrengen,
binnenbrengen (ZW, Np) 't Was een mooie
inbaeitied om de rogge en ha ever in to
trek/con (Ste, Pe-Obi), We inoe'n morgen
rogge intrekken (Bdie), We n/len de rogge
vandaege intrekken (Np) 4. (overg.) trekkend naar zich toe halen Ic moe'n de
schoolders met zo intrekken (Nbk), een
ketting intrekken an eon kctro/ (Ste) 5.

't hatte drokken, dat bij zien drift intomen

(overg.) intrekken van een voorstel e.d.
intriest (spor.) [intrist; aks. wisselt] intriest
introuwen (spor.) ['in...] - introuwen: na
getrouwd to zijn, intrekken bij Ze bin bij
oons introuwd (Nbk)
intugen (Bu) zw. ww.; overg.; tuugde in,
het intuugd ['inty:g] 1. het paardetuig
aandoen or peerd intugen (Bu)
intusken z. intussen
intussen (Db) Ook intusken (Nbk) bw.
ozn or nIie ho/c/ce henne wat intrappen [In'tAsW...'t1iskfl] 1. intussen Intusken bob
(Nbk) 3. trappend ergens in doen belanden I/c de eeipeis kookt (Nbk)
HIy trapte do deuze de sloot in (Nbk) 4. intypen (spor.) - intypen
intrappen bij voetbal (spor.)
invaalshoeke (I) - invaishoek: benadeintree de ['intru] 1. ingang, toegang ringswijze
(verspr.) Die meensken hebben een fin/ce invaalsweg (1) - invalsweg naar een stad
intree in ? nio huus (Db, El), Ze macken of dorp
eon intree veur invaliden (Ld), Dc intree is invaeren z. inveren
noga/hoge(Dho), Do intree van do zaal is inval de; -len; -legion ['ifal] 1. spontaan
an de achterkaant (Bu) 2. entreegeld We idee, inval Leg ci mar even an kaante, dan
mac (vo)
intrappen zw. ww.; overg.; trapte in, het
intrapt ['in...] 1. naar binnen of naar beneden trappen van lets dat vastzit, ook:
aldus op ruwe wijze openen eon deure Intrappen (Nbk), depedalen van depiano intrappen, et gas intrappen nI. het gaspedaal
van de auto (Nbk), eon eupen deure intrappen (Nbk, Np) 2. door trappen in iets
brengen, vaster maken Ic moe'n or zaand

gaon nietnaor die uutvoering toe, de intree
is oons te boge (Op), Hoevule intree kost
dat? (Mun), We moe'n een rieksdaelder
intree betae/en (Wol), Hoeven we gien
intree to betaeien? (Ma), Ze hebben glen
intreeheven (Nbk) 3. het recht naar binnen
te gaan (Nbk, Np) Dc in tree was vriy 4.

het voor de eerste maal zijn funktie vervullen, ambtsaanvaarding (vooral van predikanten) Verleden zundag doe ds. F. zien
intree (Mun)

intreegeld - intreegeld
intreekaurtien (spor.) - intreekaartje

kriegen we straks misschien nog we/ eon
inval (Ld), IfiJ kreeg (even) een goeie
inval (verspr., Np), Fen goele inval moe'n
we zo now en dan wel hebben (Nw) 2.
inval van troepen (spor.) de inval van de
Duatsers in Nederiaand (Nbk)

invalen st. ww.; onoverg.; is invalen
['ifa:ln] 1. voor iemand invallen 2. invallen
bij muziek 3. een inval, een idee krijgen
(Nbk, Ste) Dat vul mij opienen in (Ste) 4.
plotseling aanvangen van een jaargetijde,
van weersomstandigheden e.d. (verspr.)
Veurdat de yost invaa/t moet i/c de tuun

invaler - invochten
diopspitton (Obk), Be winter is inva/en
(Nbk) 5. in elkaar vallen (Nbk, Np,
Pe-DbI) Bat kava/je van eon butts staot ok

zowat op in va/en (Pe-Dbl) 6. met geweld
binnenvallen, binnendringen (j) die verschrikke/ilco oor/og, doe de Duutsers bier
invu/len U)

invetten ['ifetv] - invetten: van een Iaagje
vet voorzien As we tbuuskwaznrnon zo/Jen
we de pook [hat geweer] good invetten,
on dan gong bij an de ba/ken (b)

invielen (spor.) ['ifihi] - invijlen
invitaosie (Np) de; -s [ifI'tD:osi] 1. uit-

nodiging Die invitaosie be!- mar ofsleugen

invaler (verspr.) [•••1r] - invaller
invalide I de; -n [ifa'lido] 1. invalide
invalide IT bn. 1. invalide (in Iichamelijk
opzieht)
invalidelngaank (t) - invalideningang
invalideparkeerplak (spor.) - invalidenparkeerplaats
invalidewaegen (verspr.) - invalidewagen
invalidewoning (spor.) - invalidewoning
invaliditeitsuutkering (1) - invaliditeitsuitkering
invaliditeitsverzekering (spor.) - invaliditeitsverzekering
invaosie (spor., 1) Ook invade
[ifo:osi/...fa:si] - invasie
invasie z. invaosie
invatten (Bdie, Bu, Np, Nt, Ow) zw. ww.;
overg.; vatte in, hat invat [ifati] 1.
aanpakken, bijeen pakken (Bu, Np, Nt)
Wij vatten do zi//e tegere in (Np), We

(Np)
invlechten (spor.) ['iflcxti] - invlechten:
vlechtend in iets aanbrengen
invliegen st. ww.; overg., onoverg.; is (bet.
1-4)/hat (bet. 5) invleugen ['if1i:g] 1.
(onoverg.) naar binnen vliegen, in iets
vliegen 2. (on- overg.) hard rennend of
rijdend in jets gaan, in een bep. richting
gaan Hij v/eug de verkeerde dick in (Nbk)
3. (onoverg.) op iemand invliegen (Nbk)
Hf v/eug op him in (Nbk) 4. (overg.)
invliegen van een nieuw vliegtuig (om to
testen) (1) 5. (onoverg.) voor her eerst
vliegen van jonge vogels, insekten (Nbk,

vatten do hide boe/ nilE 'n beidend in

bijen die hour in or veurjaor hour omgoving goed inprenten wi//en, v/iegen om
dat to boric/con eon protte op on dae/e vent
hour eigen sloe; et bin inv/iegers (bs:

pakken hat samen aan (Nt, Bu) 2. inpikken, inpalmen met mooie woorden (Bdie,
Ow), bijv. bij de verdeling van een erfenis
waarbij anderen door omstandigheden niet
aanwezig kunnen zij n (Ow) Zo vatten de
boo/ mit 52 boidend in (Ow)
inve(n)taris z. eventaoris
invegen (Nbk, Ste) ['ift:gp] - invegen: van
zand tussen tegels, straatstenen do straote
invegen mit zaand (Ste)
inventaoris z. eventaoris
inverdn (Nbk) Ook invaeren (Np) ['if..]
- invaren: naar binnen varen
investeerder (verspr.) [ifo'stt:ordr] - investeerder
investeren [ifa'stt:arv] - investeren In dit

bs: Obk) El inv/iegen gebeurt op bep. uren
van de dag en mit mooi weer; zo /cringe/en
wat vent de sta/ omme (bs: Obk)

invlieger (bs: Obk) de; -s; -tien ['iuli:gç]
1. jonge bijen die door to vliegen zich
orjënteren op de eigen omgeving Dejonge

Obk)
invliegrichting (bs) de ['1...] 1. de richting waarin de bijen de korfbinnenvliegen
invlochten (Nbk) 'ifloxti] - invluchten et
butts invlochten bij onweer(Nbk)

invloed de; -en ['iflut] 1. invloed van jets,
een bep. omstandigheid, op hat andere of
op een persoon van invloed op (spor.), Hi)
is disse tied van et jaor a/tied eon betien
nit vet, ze zeggen dat or weer daor invloed
op bet (Nbk), onder invloed van drugs e.d.,
onder invloed wozen ni. van drank, drugs

2. positieve of negatieve invloed van de

woordobock is nogal war vnc tied in- ene persoon op de andere Th3f hot eon
goeie inv/oed op him (Nbk), eon verkoerde
vesteord (Nbk)
investering [ifo'sti:oruj, ...5q] - investe- invloed bobben, zion in vfoed ge//on /aoten
ring Aj'je bedrief bij do tied ho/on wi//cm 3. invloed om iets gedaan to krijgen, een
is dat do hieltied een bide investering zekere machtspositie Hij hot daor nog we/
war invloed (Nbk), Dat is do invloed van
(Nbk)

investeringsbaank (I) - investeringsbank
investeringsfoons (I) - investeringsfonds
investeringsoftrek (I) - investeringsaftrek

zion heit die maakt dat hij zo is, aldus
besluit (Nbk)
invochten (Nbk, Np) ['ifoxti] - indampen:
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invodderen - inwijden
voohtig maken van droog wasgoed dat met
het strijkijzer gestreken gaat worden
invodderen (Nw) [i14p] - invorderen:

(Ste) Een stikbuse is een recbte buse die

innen 1k wil mien schuldinvodderdhebben

inwarkperiode (1) - inwerkperiode
inwateren (Spa) zw. ww.; overg.; waterde
in, hat inwaterd ['iwa:tp7] 1. inwateren, ni.

(Nw)
invoegen (spor.) ['ifu)g] - invoegen: de
voegen aanvullen cen mureinvoegen (Nw),
stienen invoegen (Nw); ook: invoegen in
het verkeer
invoegstroke (spor.) - invoegstrook
invoer (spor.) - invoer: inzake goederen
invoerd (I) - ingevoerd
invoeren (spor.) - invoeren: importeren
invoerrechten (1) - invoerrechten
invreten (Nbk) st. ww., overg., onoverg.;
hot/is invreten ['ifri:tv] 1. invreten van met
name bijtende stoffen, roast e.d., aldus
aangetast raken Bat goed vret arg in (Nbk),
flat iezer is sorig in vreten (Nbk)
invriezen [Ur... ] - invriezèn: van een
schip in bevriezend water; om te konserveren in een diepvrieskist e.d. zels vleis
in vriezcn (Nbk)
invulbiljet (spor.) - invulbiljet
invulformelier (spor.) - invulformulier
invullen zw. ww.; overg.; vulde in, het
invuld ['ifAh] 1. invullen van antwoorden
e.d bep. woorden invullen in een puzel
(Nbk), con vraogeformelier invullen (Nbk),
ook fig.: een bep. inhoud geven (spor.)
Hoe zuwwe ci jaorlikse reisien disse keer
in vu/len? (Nbk), 1k heb wel con idee, mar
cen aander moet et mar veerder invullen
(Nbk), Ja, vul mar in! ga zo maar door, je

weet wel hoe het dan gaat etc. (Nbk)
invuloefening (verspr.) - invuloefening
inwarken zw. ww.; overg.; warkte in, het
inwarkt ['iwarkp] 1. (overg.) inwerken:
vertrouwd doen zij n met aktiviteiten, werk
Wemoe'n die man goed inwarken (Nbk) 2.
(onoverg.) inwerken van stoffen op iets
anders (Nbk, Ste) Daenk d'r mar omme,
dat goed warkt op je kleren in (Nbk),

inwarkt is (in de broekzelI,' dus met d'r los
op mid) (Ste)

van hout Die dennen bin now wel genoeg
inwaterd (Spa)

inwendig In., bw. [i'wsndox] 1. (bw.) in
iemands gemoed, in iemands binnenste
(zonder dat men het hat merken) 1k was
inwendig wel zo kwaod! (Dho), Inwendig
wa'k dave/s op him (El), Thy kookte inwendig, zo kwaod maekte bij him (Ld),
2Y bet d'r inwendig een bekel an om a!Bend bij aovend naor doip te gaon (Obk),
Hi7 doe wel o[hi veur dat veurstel was,
mar inwendig was bij d'r tegen (Dfo),
Inwendig bad hij wi/Ic (Ma), Van buten is
et een bok van een vent, mar inwendig is
et een goeie jonge (Db), Inwendig is bi
schietende bcnauwd (Diz) 2. aan de bin-

nenkant, binnenin, vooral: in her lichaam
Die medesienen bin year inwendig gebran/c (Obk), t Leek eerst nog wel goed
mit him, mar inwendig had bi5 nogal
zwaor letsel (El), Hij had 'm inwendig
bezeerd(Np), ...inwendig watkepot(Bdie),
Ze is ziek, mar et zit inwendik (Dhau), Hi
bet een inwendige ziekte (Sz), Van buten
bin ik aorig gezond, mar in wendig mag ?
wel zo wezen (Ow), Dc buren hebben et
buns in wendij hielemaole vertimmerd(El),
* Bin inwendig koold door an door koud
(Nbk) * Stifle en bestendig, mar de knepen
inwendig maar hou hem in de gaten (Nt,
Dho), zo ook Hi7 is bestendig mar bet de
knepen inwendig ( Sz)

inweven (Nbk) ['iwi:brp] - inweven: in
lets anders weven, van bep. motieven e.d.
inwi'jen zw. ww.; onoverg.; wi'jde in,
is/het (bet. 1) inwi'jd ['1wi.j(d)i] 1. naar
binnen waaien van de wind, ook: en
daardoor zand, bladeren e.d. in een

Vroeger leuten we de grune ziepe eerst
even inwarken; eerst smeerden ze de
smerike steden even in, ze leuten ci dan
soms wel een naacht staon to inwarken
(Ste), cbloor inwarken laoten (Ste) 3.

gebouw krijgen bY wijt bier nog tevule in,
en et bet bier de hic/c weke al tevule
inwid (Nbk), Op jim slaopkaemer is een
boo] zaand inwiyd (Nbk) 2. door harde

(wederk.) het op zich laten inwerken van
indrukken, nieuwe situaties e.d. (Nbk) Dat
moej' even opje inwarken laoten (Nbk) 4.
bij het produceren van kleding aan de
binnenkant of in het geheel aanbrengen

wind ineengedrukt en kapot raken, in elkaar vallen (Nbk) Oonze speulhuttc was
inwid (Nbk)
inwieken (Nbk) ['iwi:k] - inweken
inwijden (spor.) [1w...] - inwijden (van
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inwijding - inzet
eon nieuw gebouw, jets njeuws dat men
krijgt, oak van eon persoon die men op de
hoogte stelt van iets dat niet voor iedereen
bostemd is)
inwijding (1) - inwijding
inwikkelen ['1w...] - inwikkelen: in jets

braandeuiie inwrieven (Nbk), do schoonen
inwrieven mit soboepoets (Nw), 1k zaf 'm
even inwrieven mit sni (Nw); wrijvend

doen indringen (van bijv. hot jnwrijvon van
houtwerk van eon stool): do was inwrieven
(Nbk)
wikkelen We moe'n die boddoicruke good inzaaien (Nbk, Np) ['isa:j(d)n] - in iets
inwikkelen, eers braant at kiend hear gooien (met eon grote, ruwe beweging) Hiy
vannaacht(Nbk)

zaaido him do iocbt in (Np)

inwilligen (spor.) ['1wtbg] - inwilljgen
(van een verzoek)
inwinnen ['iwu:] - inwinnen: van infor-

inzaegen ['Isc:gp] - jnzagen: met een zaag
eon gleuf of kerf maken
inzaemeling (spar.) Ook inzameling
(verspr.) ['Is:ma1u)/... â: ... ] - inzameling
inzaemelingsaktie (1) - inzamelingsaktie
inzage (1) ['isa:ga], in tar inzage
inzakken - inzakken: in olkaar zakken Do

matie We zuien cerst mar es wat infermaosie over him inwinnen (Np)

inwinteren (bs: Dfo, Obk, Ow) zw. ww.;
overg.; winterde in, is inwinterd ['iwuitfç]
1. (van bijen) het voeren van een suikeroplossing aan bijen door een iemker, ter
vervanging van het eigenlijke voedsel voor
de bijen dat is geoogst
inwisselen - jnwjsselen
inwisseling do; -s, -en ['iwtsolu), ••l••]
1. jnwisseling bij inwissoling, tegen in-

slootswal is inzakt (Np)

inzameling z. inzaemeiing
inzcer (Db) bn., bw. [isi:or; aks. wisselt]
1. uiterst pijnlijk Die zw011ende vinger dot
miy inzeer (Db)
inzegenen ['Is...] - jnzegenen: con huwelik
inzegenon (spot.)

inzegening (spar.) - inzegening: hot
pleehtig inzogenen
intens wit Die, man is zo inwit, die inzeiien ['Is...] - inzeilen: eon bop. richting of ruimte in
mankeert vast wat (Ste)
inwonen ['Iwo: On:] - inwonen 't Is best inzender - inzender
gebeurlik dat J. bij K- inwonen pot (Db), inzending - inzending
Dat jonge stel woont bij do oolden in inzendingstermien (I) - inzendingstermijn
(01-NI), Die woont d'r bielondal NY in inzet do; -ten; -tion ['Isct] 1. hot zich inhij/zij heeft bij zijn vrouw/haar man niets zetten Do inzet is good, mar 't komt d'r
in to brengen (b)
niot uut (Dho), Dour Zion goeie inzet bet
inwonend (verspr.) ['IwO: Ov:t] - inwonend ,biy heel wat bereikt (Diz), Mit do voile
wissoling

inwit (Ste) bn. [!wit; aks. wisselt] 1.

(intern) Do arbeidergaot naacbs naor huus
on do knocbt is inwonend (Np)

inwoner ['IwO: Onr] - inwoner (van een
bep. plants of een bep. gebied) Hoevule
inwoners zollen do gemienten Oost- en
West- Stelling warf aonlik bebben? (Nbk)

inwonertal (spot.) - jnwoneraantal
inwoning ['IwO:nuj, ..Orj] - inwoning,
in kost en inwoning, Die her inwoning is
in verwachting (Np)
inworp ['IwDrp] - inworp: bij balspelen
inwottelen ['Iwoth,, ook ...o.., z. wottelj
- inwortelen (fig.) Die gewoonte is inwotteld bi die meensken, dat veraander ic
ok met moor (Nw), Dour zion dien stkJoppene was die naeme inwotteid bi de
moensken U)

inwrieven ['Iwr... ] - inwrijven: wrijvend

bestrijken Jo moe'n Jo even mit zunne-

inzet doe do boor zion wark (Np), Dat wark
vargt mien hole inzet (Nt), Mit inzet van
zion hole persoon streed bi d'r your
(Mun), Li was Zion hiele inzet zijn opzet,

toeleg (Np) 2. eerste stap die men onderneemt, begin van eon work, van een
aktie die men uitvoert (El, Np, Op) Do inzet was good, mar laeter deden ze met zo
haddemoer(El), Do inzet van die put wark
is besZ as 't zo deurzet bin we rap klaor
(Np), Dat biy daodelik et bole buus
verbou won wol on aBcs op 'a kop zotto was
al eon verkeordo inzet van 'm (Op) 3.

vraagprijs die men noemt bij verkoping,
waarna men moor kan biodon Do inzet was
met an do bogo kaant (Obk), Gister was
bier do inzet van V zion huus (Sz), D'r is
nao do inzet nogal wat bij kommon
(Pe-Dbl) 4. bet in jets zotten (Dhau) Do
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inzether - inzoolten

boeren moe'n mit do inzet van potors
boginnon in do bouw (Dhau) 5. datgene
wat men inzet bij een spel; ook: het totaalbedrag dat daarbij ontstaat
inzetber (spot.) [i'ssdbr] - inzetbaar
inzetbcrhied (spot.), voor -heid z. -hied inzetbaarheid
inzetten w. ww.; overg., onoverg.; zette in,
is (bet. 3), het (overige bet.) inzet ['isetifl
1. (overg.) op z'n plaats brengen en
vastzetten glas inzetten (Nbk), Die brook
wodt wat nauw, even eon kielstokkion
inzetten (Ld, Dhau), eon lappien inzetten
(Nbk), grof wark inzetten darrenraat maken
door bijen (bs: Dfo), As do ioniker flog
jeno bet, zal hi)' eon ore, bovrucbto kouninginno inzetten bij het yolk plaatsen (bs:
Dfo), Aj' do bi)'on your do winter to plak
brengen, gaoj' zo do winter inzetten (bs:
Dfo) 2. een lied, muziekstuk inzetten (Nbk,
01-Ni, Spa, Sz) Zet ie even in? (Sz), Jim
moe'n toogolieko inzetten (Nbk) 3. (onoverg.) een aanvang nemen (Ld, Nbk,
01-Ni, Ste) Et wait zet good in (Ste), Do
baggolludon bin vanmorgon op 'o ribbo
inzet (01-Ni), Deonsdag is at ni)'o wark
iflZot (Ld) 4. (overg.) beginnen to doen, in
do aacbtorvolging inzetten ), do aanval
inzetten (1) 5. (overg.) inzetten bij een
voorlopige verkoping 't Is inzet er is een
eerste bod op uitgebracht (dat voorlopig
als hoogste geldt) (Bdie, Dfo), vandaar
War is dat laand loge inzet (Dfo), Do
booroplaotso is bogo inzet (Diz), 't Huus is
op eon ton thzot(WoI) 6. (overg.) tot inzet
maken bij eon spel, daarbij (bijv.) geld
inzetten We moo'n elk eon kwattion inzetton (Np), do joker inzotton (Nbk) 7. (overg.) handelend doen optreden in eon bep.
kwestie Do mariniors woddon inzet hi)' do
rollon in Amsterdam (Db) 8. (wederk.) zich
voor iets inzetten Jo vourjo wark vollodi
inzetten (Nbk), Hi)' bet 'm vow bonderd
percent inzet (Op), 1117 zette him d'r good
vow in (Ma) 9. (overg.) in de grond piaatsen van een pioeg, om to kunnen beginnen
(Ste) Die zion laand wol omploogon, zette
'5 zaoterdagsaovons do pfoog al in, al
ploogde hi)' mar ieno yore nI. om niet op
maandag to hoeven beginnen, wat nI.
ongeluk kon brengen (Ste) 10. (onoverg.)
opnieuw beginnen met her maaien en we!len van graan (vo) S. en H. legdon do

zendo en do wolhaoko bi)' mokoor, waor as
zo weer inzetten mosson (vo) 11. (onoverg.) in een bep. richting gaan, vertrekken naar (Nbk) Hi)' zette naor Else in
(Nbk)
inzi'jcn ['is..] - inzaaien 't Gyms is in2i4
laot 't now mar mooi gothon (Wol), We
bobbon inzi)'d, now kommon do grussprutios bovon (Np), laand inzicn (Nbk)
inzicht (verspr.) Ook inzichte (b) et; -en
['istxt, ...o] 1. kijk, inzicht Daor hot hi)'
moor inzicht in as ikko (Nbk) 2. besef (b)
Mar hi)' kwazn op It laost dour zion golovo
tot et inzichte, dat God starker is as do
moonskon (b) 3. mening Oonzo inzicbten
boovon niot altiod geliok to wozon (Nbk)
inzichte z. inzicht
inzichtgevend (I) [...'gubrpt] - inzichtgevend
inzien I (spot.) et ['ist:n] 1. inzien, in bi)'
naodor inzion (spot-)
inzien II st. ww.; overg., onoverg.; hot
inzien 1. (onoverg.) bij iemand inzien,
bijv. in een book (Nbk) Jo meugon we!
even hi)' mi)' inzion (Albk) 2. min of meet
viuchtig kijken in een book, eon krant
(Nbk) 1k wil vanaovond toch nog oven do
kraanto inzion (Nbk), Die boekon liggon
daor om oven in to zion (Nbk) 3. tot het
inzicht komen Ikzio niot in wa'k vorkoord
daon bob (Nbk), Hi)' bogon in to zion dat
(.)(Nbk), Zioj'ot now wol in? dat jefout
was, of: dat het op die bep. manier in
eikaar zat?, 1k zio et nut d'r niet van in ik
vind hot niet nodig (Nbk) 4. in do toekonist donker inzion (Nbk)
inziepen zw. ww.; overg.; ziepte in, het
inziept ['isi:prp] 1. insmeren met zeep Hi)'
ziopto him nog in mit do scbeorkwasto (Ld)
2. met sneeuw inwrijven
inzingen (spor.) ['is...] - inzingen
inzinking (spot.) - inzinking: in lichamelijk of psychisch opzicht Hij hot een
inzinking had (Nbk), Hi)' is wear over die
inzinking bonne (Nbk)
inzitten - inzitten, in argons over inzitten:
We hoofdon nargens over in to zitton,
zoden zo (Nbk), over iono inzitton (Nbk)
inzittende (verspr.) [i'sitid} - inzittende
inzocgen ['isu:g] - inzuigen (m.b.t. de
adem of van een bep. stat)
inzoolten (Nbk, Nw, Ste) ['iso:1ti] - inzouten boontios inzoolten (Nw), Et varkon
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inzunnen - ivoren

moct inzooltcn wodden (Nw)

Italië - Italie

inzunnen (I, b, spor.) ['isAI:] - ingezon-

item (s) - item, bekend nit historisehe

den een inzunnen stok (b)

bronnen
ivoor et [i'fo:ar] 1. ivoor (bep. stof) Bilfatballcn bin van ivoor ((Nbk)
ivoren [i'fo:or] - ivoren: van, nit ivoor ivoren torezi (1), ook in et Ivoren Kraus
(spor.)

inzwaaien (Nbk, Nw) - inzwaaien de dam

inzwaaicn (Nw)
inzwarvdn (verspr.) - inzwerven
inzwat (Nt, Ow) bn. Iiswat; aks. wisselt]

1. zeer zwart Dat kiend is inzwat (Nt)
inzwemmen ['iswcm:] - inzwemmen
inzweven - inzweven
1w. - aficorting van ingcnicur(T.H. of T.U.)
Iraaks bn. 1. Iraaks
Iraans bn. [i'râ:s] 1. van, m.b.t. Iran
Irak [ira(:)kl - Irak
Irakees bn. [...ki:s] 1. Irakees (zelfst.:)

cen Irakees
Iran [i'rã:n, ...ran] - Iran

Irish coffee - Irish coffee
ironic (1) [irô:o'ni] - ironic, voornamelijk

in tic ironic van 't lot (1)
ironisch (spor.) [i'rô:nis] - ironisch or

ironisch zcggcn (Nbk)
irrigaosie (I) [iri'gri:osi] - irrigatie: kunst-

matige bewatering
islam [i'slã:m] - islam
islamiet - islamiet
islamitisch - islamitisch
isolausie (spor.) Oak isolatie [iso(:a)
- isolatie: voorziening tegen te sterk geluid, tegen warmte of kou
isolaosiebaand (I) - isolatieband
isolaosielaoge (1) - isolatielaag
isolaosiemateriaol (1) - isolatiemateriaal
isolement (1) [iso:()Io'mcntJ - isolement
isoleren [iso:o'1t:op] - isoleren: tegen
geluid, elektriciteit, warmte of kou
Isr. - aficorting van Israel, Israelitiscb,

Israelicten
Israel - Israel
Israeli - Israeli
Israelier - Israëlier
israëliet I (1) - israëliet
Israëliet 11 (1) - Israëliet
Israëlisch - Israelisch
israelitisch - israëlitisch; ook met hoofdletter: d.i. van, m.b.t. Israel
issias - isehias
it. (s) - afkorting van 'item': net zo
(bekend nit historische bronnen)
Italiaan [ital(i)jà:n] - Italiaan
Italiaans I et [ ... .jä:s] 1. de Italiaanse taal
Italiaans II bn.; -er 1. Italiaans Italiaans
oWn (Nbk)
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j de; -'s; j-gien [jj 1. de letter j, de kiank
J'2. aanduiding van woordreeksen c.d. die
met een j beginnen
Z. loll
j'm z.jiinll
j.n.C. z. j.n.Cbr.
j.n.Chr. Ookj.n.C. - afkorting van jaor
(of: jaoren) nao Chris/us
j.v.C. z.jv.Cbr.
j.v.Chr. Oak j.v.C. - afkorting van jaor
(of: jaoron) vow- Chris/us
ja I et [ja, ja:] 1. het zeggen van ja ter
bevestiging of om toestemming te geven Et
isja en et blifja, en now is et uut! (Sz), za
oak: Mien ja is ja (Pe-DbI) 2. als
verkorting van jawoord (spor.)
ja II Oak jao (bet. 1: Op) bw. [ja, ja:/jo:]
1. gezegd als bevestiging of ter uitdrukking
van bet goedvinden Jo moo'n niet Ic gauw
ja zeggen! (Obk), Ia bear, wij gaon vanmorgon to praoton (Db), (schertsend) 'low
jonge zeune wodt vast ok boor: zee de
dokter. 'Tocb waor? zee do boer. 'Jao zoo
dodoktor, 'ikbour'm now alknarpen'nl.
kiagen (Op), argens ja tegon zeggen
(Nbk), ookja zeggen Id.: 'kHeb nog gien
ja zegd, ik kan nog weeromme (Nbk), oak:
bet jawoord geven (Nbk), Daenk d'r omme,
maogien, io bin nog niot trouwd en ie
bebbonnoggienjazcgd; ic/am 'tnownog
au/macken het jawoord (Op), Ja kuj'
kriegen, nee hej' al je kunt jets altijd
vragen (Nbk), ja en nee in één opzicht is
het zo, in het andere met (Nbk), gienja en
gien nee zeggen (Nbk), ja knikkon, ( oak

aaneen:) ja zoker, overa/ja en amen op
zeggen (spar.): 'I Is eon cob/c ja/cnikkcr,
hij zegt altiodja en amen (Dhau), Wij't
leaven, ja dan nee (Ma), ...ja ofnoo (Nbk),
Jkgeleuvo van ja (Nbk), Ja, dat ismi5 we]
good, hour (Nt), (iranisch bij ontkenningen:) Ja, dat baj' docbt integendeel (Nbk),
..dat kuj' daenkon id. (Nbk) 2. instemming, taegeving, berusting uitdrukkend Mooi weer hen? waarap Ja, mar 't is
mij toch to koold (Nbk), Ia, be!, d'r de gek
mar mit (Nbk), Och ja, Mar ja, It bide
dorp gong d'r benne, en dan wollen ziy ok

nbt minder wozon (b) 3. (tegenwerpend,
vaak scbertsend) dat had je gedacbt, toe
maar weer Welja, daor moe/ic neudij war
van zeggen bet is wel mooi geweest (Nbk),
Ja, bob do gek d'r mar mit (.) (Nbk), ja,
mar (..) 4. gezegd ter verbinding met het-

geen vaarafgaand werd gezegd of gedacht
Ia, daor zollon we et nog over hebben

(Nbk), Och hoden ja, krek waj' zeggen,
daorkomtbiyan(Nbk), Own ja? oja? is
het zaals je zegt? (Nbk), En ja hour! Een
rond kereltien zat in do boeko on verfristo
him daor war U)' D'r woddo vorempold op
'c moenieke speuld! Welja, dat mekeerde
d'r nog lack an (b) 5. ter versterking,

vaorafgaand aan wat als zeker wardt
gegeven Ja, ja, 1k kom zodaolik ocbt we]
naor boneden (Nbk) 6. vragend, am

verwandering nit te drukken of am zekerheid te verkrijgen Zo hebben bear huus
a) vorkocbt, waarap: Ja.7, Own ja? (Nbk),
(am een reaktie uit te lakken: ni. am te
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ja-mar - jachthaven
vernemen of do uitleg is begrepen) Dan
gaof' over do broggo links en dan do eorste
straote rochts en dan vat weer rechts, fa?
(Nbk) 7. immers Daor kuf' toch we] ankommen, ja! (Wol), Do koonon kun best
nag eon posion Jopen, d'r isfa grösgonoog
(Obk), D'r is ja geld gonoog (Nt), Dan kan
* otja niot Zion, a 'Ic do brillo niot op bob
(Nbk), ommes fa immers (Nbk, Wol), ja

daor wodt do laeste tied nogai osfacht op
maokt (b), Do pelisie was op jacht naor
stroupers (Db) 5. (van mensen) het crop uit
zijn, het komen en gaan (Dho, Obk) Dat
vrounznes is a/tied op 'o jacht (Obk), Zo
bobbon daor we] jacht op 'e koot 't is er

een komen en gaan (Dho) 6. crop nit zijn
(!ett.) am een jongen/meisje te versieren,
het stoeien am evt. tot vrijen te komen
ommes id. (verspr.) en eerder wel (Nbk) Defongon bin op 'ofacbt, zo bin mit
aaneengeschreven alsjommes 't Isfommos con poor stollogies in do bos (Nbk) 7.
zak mooi weer (Ste), eerder ook wel met vervelende ziekte, plaag, epidemic (Diz,
apostrofe, dos als j' ommes gesehreven: 't Dho, Ma, Np, Op) Do griep is eon raero
1sf' ommes ok 20 (Bu) S. waarachtig, hoe jacht (Diz), Spaanse griep was eon malle
is bet mogelijk (b) Daorgindor ligt ja con jacht (Np), Kinkhoost is eon vorve/onde
jacht (Dho), It Is mij daor eon ma//c facht
paol in do greido! (b)
ja-mar tw. [lamar, soms: ...mr ofja'ma:r] (Ma), do mall jacht hobbon een zware
1. doe het maar, toe maar Doe dat mar, ja- verkoudheid hebben (Ste), Et is weorzoo'n
mar! (Nbk), (tegen een paard:) Now, fa- jacht k!eine epidemic, bijv. gezegd als
mar, toe dan mar! ga maar lopen, vort haast iedereen buikloop heeft (Np) 8. sne!lende, drijvende beweging, in D'r zitfacht
(Nbk)
in do locht (Bdie) 9. instinkt am op dieren
jaagpad z.jaegpad
jaap I (verspr.) - jaap, snee Hij b-cog eon tejagen (Np) D'rzitmoorfacbtun die bond
bcstcfaap in do vinger (Diz, Op), 1k gaf as da'kdocbto (Np) 10. sneeuwjaeht(j) Zo
mozolf eon goeio faap in do vinger mit et

mes (Ld)
Jaap II - Jaap: mannennaam
jaapse z.japse

jabreur (El, Nbk en verspr. west.) Oak
jabruar (El, Nbk en oost.) [Ia: ... ] jabroer Die man zegt nooit wat in eon
vorgadering; hi is affienig mar eon jabreur
on gelft icdcrieno goliok (Op)
jabruur z. jabreux
Jac. z. fat

jacht I de; -en [iaxt] 1. het jagen van
dieren Dejaogcr gong op 'ofacht(Ma, Np,
Obk, Dfo), ... opjacht(Nt, Sz, Wol), Hij is
gerogold op dejacht (Obk, Dho), Defacht
is slocbt van 'tfaor (El), In do haast is et
do tied your do jacht (Op) 2. jachtpartij
Eon bide jacht mit bonnen on faogors on
wi/do bioston was d'r op olbiold (i) eon
lange jacbt jacht met gebruikmaking van
honden (Np) 3. jachtseizoen As biy do
baast dofacbtzoe'n botion began () U)
De jacht op baozon was not eupon
(Pe-Db!), De jacht is los (Ow), ...is weer
slouten (Spa), As de jacht oflopon was,
gong MY naor et butonlaand 0) 4. het

achtervolgen, proberen to vinden teneinde
zich er meester van te maken e.d. In
Appo/scho bin (..) con protto vosson on

rodon eon verkoordo vaort in, want dour do
fachten kof' do baonon ok niot moor zo
good zien 0) 11. drukte (Ma) 't Is me daor
een jacht! (Ma) 12. slechte koffie (Dho, El,

Obk, Op, Pe-Dbl)
jacht JI et; -en; jachien 1. bep. groot
pleziervaartuig (Bdie)
jachtaeventuur (Nbk, j) - jaehtavontuur
jachtakte - jachtakte
jachtbaander (01-NI) de; -s; -tien ['jayd
bA:ndç] 1. verbindingsbalk, steunbalk van
ongeveer halverwege de bintstijl schuin
naar het dak lopend
jachtbepaoling (I) - jachtbepaling
jachtbuit (spot.) - jachtbuit
jaehtbuks (Nbk) - jachtbuks
jachten z.faegon
jachterig z. fachtig
Jachigeweer et; geweren; -tien ['jaxtx...]
1. geweer voor de jacht 2. luizenkam (Diz,
Ma, Nbk, Np, Ow, Spa, Sz) oon dubbolloopsfacbtgoweor id. (Diz, Np, Sz), con
dubbelfachtgowoer ( Spa)
Jachtgezelsehop (I) - jachtgeze!sehap
jaehtgoddel (Op) de; -s 1. gordel die men
draagt bij de jacht
jachthaeven (Nbk) Ookjachthaven (Nbk)
- jachthaven
jachthaven z. facbtbacvon
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jachthond - jachtweidc
jachthond - jachthond, jagershond
jachtroer (Nbk) et; -en ['jaxtru:or] 1.
jachthoorn - jachthoorn
hetz. als gaanzeroer, z. aldaar
jachthutte (Ma, Np) de; -n ['j...] 1. jachts z.jachtij
schuilhut voor j agers
jachtschotel (spor.) - jachtschotel
jachthuus (Np, 1) - jachthuis (inzake de jachtseizoen (verspr.) - jachttijd
jacht) etjacbthuus van de Van Harens (1) jachtslot (1) - jachtslot
jachtig Ook jachierig (bet. 2: Np, Sz), jachtsni'j Ook jaegsni'j (Nbk) - jaehtjachts (bet. 1: Db, Dho, Wol) bn., bw.; snecuw
-er, -st ['jaxtox/'jaxtpx, ...brax/jax(t)s] 1. jachitasse (Op) - jagerstas, weitas
bronstig, ni. van varkens (verspr.), honden jachtterrein (Nbk) - jachtveld
(verspr. OS, Dho, Mun, Np, Nt, Ste, Sz, jaehttied (verspr. OS, Np) - jachttijd De
Wol) en katten (Mun, Nt, b: im); ook wel jaegers branen weer Jos, want dejachttied
gezegd van vrouwen of meisjes die zich is weer eupen (Db), Dc jachttied is ok
steeds bij jongens of mannen ophouden weer los (Nbk)
(Nbk, Np) Oons varken kan ok baost jaehtveld et; -en; ...veltien ['jaxtfelt] 1.
jachtig wodden (01-N1), We bebben een afgesproken, afgehuurd gebied, terrein,
jachtige teve, we moe'n d'r een betien waarop men de jacht uitoefent Deur de
omme daenken waor die henne gaot (Nbk) verdeling van Ftjacbtveid kwam heel Qoit2. druk, haastig, jachtig 't Is eenjacbtige pae in Ft geweer (Op), W buurt oons
tied (Bdie), Die bet ok aided een jachtig /achtveld (Nbk), ...bet oons jacbtveld, hif
]even had (Wol, Dhau), Et was jachtige &e1t d'r wat van (Nbk)
drok (Np), Mit die man kuj' niet warken, jachtvergunning (Nbk, Nt) - jachtakte
die is mi5 veal tejachtig (Op), Woes toch jachtverhael (Nbk) - jachtverhaal: verhaal
niet zojacbt,k in de baud! doe toch eens over den of meer jachtavonturen
wat minder gehaast (Spa), ? Is daor mar jachtverieninge (1) - jachtvereniging
jacbtigeen drukte van jeweiste, een komen jachtvlieger (1) - jachtvlieger
en gaan (Ow), ... een jachtige boo] (Mun), jachtvliegtuug (spor.) - jachtvliegtuig
J is zojachtig, bij vlig 'm zels veurbi5 jachtwaegen (Db, Dhau, Nbk) Ookjacht(Ste) 3. (bn.) inzake koffie: van slechte wagen (Spa), wildwaegen (El) de; -s [5...]
kwaliteit (Mun, Nt) De koffie is jacbtig 1. specia!e wagen voor de jacht,
(Nt)
jachtwagen (nog bekend a!s bestemd voor
jachtinstinkt (spor.) - jachtinstinkt
vier personen; met koetsier en den of twee
jachtkoffie (Dhau) de ['j... J 1. slechte paarden) We gingen in dejacbtwagen uut
koffie
rieden (Spa), De wildwaegen was een
jachtkörf z. jaegkorf
waegen mit hekken en stokken d'r over;
jachtliefhebher - jachtliethebber
daor kwammen de baezen an to bangen
jachtmaol (Obk) - jachtmaal
(El)
jachtmeester (Np) - jachtmeester
jachtwaeter (met WH) Ook jachtwater
jachtoppasser (b) de; -s; -tien ['j...] 1. (WH) et [5...] 1. jachtwater We wodden
vroegergercgcld hi 'tjacbtwaeter zet (Np),
j achtopziener
jaehtopzichter (Db, Np, b) [5...] - jaeht- Dc kiender van die meensken reuken aided
opziener
naorjacbtivaeter (Op), Jachtwater was zo
jachtopzicndcr z. jachtopziener
scheip, et kruldeje in de neuze en prikteje
jachtopziener Ookjachzopziender (Dho) in de ogen (Spa) 2. slechte koffie (Dfo,
['jaxtopsin(d)ç...... ...(spor.)] - jachiop- Diz, Ld, Ma, Np, Ste, Sz) Die koffle was
ziener
net jachtwaeter(Ld)
jaehtperti'j (spor.) - jachtpartij
jachtwagen z. jacbtwaegen
jachtpetroon (Np, Obk) de; ...petronen jachtwater z. jachtwaeter
['j..] 1. geweerpatroon gebruikt bij de jachtweide (verspr.) de; -n ['jaxtwcjdo] 1.
jacht
open stuk land in bos of veld dat zelden of
jachtrecht (Db, Nbk, 01-N!, 0p, spa) - nooit gemaaid wordt en waar dejagers het
jaehtrecht: jachtvergunning P. bet bij oons wild opwachten dat wordt opgedreven
gienjachtrecht (Nbk)
(Nbk, Sz) 2. gelagkamer (verspr.) As de

jachtwet - jaegeR

jacht oulopon is, gaon doJaogers naor do mate haasten met jets, gejaagd voortgaan
jacbtweido om fekkero bioto snort to eton of doen voortgaan, gejaagd (doen) werken
(Mun), We hebben eon borroition kocht in We mossen d'r tegon Jaogon om op 'o tied
kiaor to wozon (Nbk, Pe-UbI, Spa), Jo
dojachtwoide (Wol)
moe'n d'r niot zo tegon Jacbton a/tied, dat
jachtwet (Spa) - jachtwet
is niot good yourJaw hatto (Obk), Jo moo'n
jacket (verspr.) - jacket: pandjesjas
niot zo aachter mij an Jacbton me steeds
Jacob z. Jakob
aanmoedigen om nog harder voort te gaan
Jacobus z. Jakobus
jaegbaand (Nw, Ow) de; ...banen; met het werk e.d. (Ma, Wol, Np), zo ook
...baantien [je:yb ... ] 1. steunbalk tussen Jo moo'n me met zoJaogen (Op, 01-Ni), 't
Stijl (in de schuur) en de daar over lopende Gaot die boor nooit viug genoog, hi5 zit
dragplaeto, vgl. Do Jaegbaand stount do aismar achtor die knocbt teJagen (Sz), Too
Jo, zit met zo toJacbton (Ow), mokaor over
dragplaoto togon et inzakkon (14w)
jaegen (bet. 1 tim 6; bet. 9: verspr., bet. 7: et pissen Jaegon elkaar opjagen (Ste), Ft
Dho, Diz, Np. Ow, bet. 8: Db, Np, bet. 11) gaot watJachtendoverhaast en druk (Nbk),
Ook jagen (WH: bet. 1 Um 3, 5, 6), 't Is altiedJacbten om kiaor to kommon mit
jachen (bet. 5, 9: verspr., bet. 7: Nbk, bet. et wark (Dfo) 6. snel gaan met een voer10: Op) zw./st. ww. en onregelmatig; tuig, met paarden, ook van sneeuw, wolken
overg., onoverg.; jaegde/jachtte (OS, etc. Wat Jacht hij toch rd. met paard en
verspr. WS), hetiisjaegd en het/isjacht; de wagen (Ste), Die booron mougen daorniet
vorm Jacht is ook de 3e pers. t.t. enk. bij /angcs Jaegon met paard en wagen gaan,
Jaegon (in OS, verspr. WS) [jc:g/ ... a:... zodat de zandweg te Iijden krijgt (Bu),
/'jaxti] 1. op wild jagen HiJacbtte vor- (schertsend:) Jo mougon we] mit do
loden Jaor nag, mar It is now gobourd poerden Jaegen, mar io moo'n d'r ommo
(Obk), Th5 jaobtte op knienon (Nbk), .. . op da onken daJ' dan met op 'o waogon zitton
groot wild (Op), Hijacbtto d'r mar op Jos meugen (b), 't Is glad! Niet zo hadde
(Dfo), Do maniuden bin vanmiddag west to Jaogon! niet zo hard rijden (Ow), Do
Jaogon (Dhau), Morgonvroog moe'n we oat Jongon Jaogon hier ianges as ze naor
void nog Jaegen ni. jagend gaan over een scboo/o gaon (Ld), HijJaogdo d'r over
jachtveld (Np), HizoisJacbttehioiendal op (Ste), Et ]even isJacbtig, otJacht op et
oindo an (Nt), WoJacbtten mit de auto om
't hontion hij ging bij het jagen af op de
gedragingen van zijn bond (b), (bij do bus nog to bao/on (Db), 'k Bin van 't
vergelij king:) op vrouwonjaogen achter de Veen kommenJaegon (Wol), ZoJaogon do
vrouwen aanzitten (spot.), striokgoid baono uut gezegd van hard schaatsen
Jaogon strijkgeld proberen te verwerven (Dfo), zo ook Ze Jaogen over ot ios (Sz,
(Nbk) 2. (overg.) dwingen te gaan, wegja- Db) en 0. Jacht iodorieno d'r of wint het
gen Die ooldo boor hot do kwaoJongon bij schaatswedstrijden van iedereen (v), 't
van et hiem Jacht(Nbk), lone uut ('t,) huus Jaegon van do wolkon (Bdie), Ft Jacht
Jaogen (Nbk), lone (logen Jo) in 't bamas ondor do pannon op en onder do drumpol
Jaegen (Nbk), lone op kostenjaogen (Ma, dour nI. gezegd van stuifsneeuw (Ste), Et
Nbk), aiies d'r dour jaogen al zn geld, Jacht op dun on er vormen zich
bezit opmaken (Nbk, Ste): Zone die do booi sneeuwduinen (Ste), Do wiondJacht om
d'r dour jacbt, gooit do bool to grabbol burrs (Bdie), ...Joug iangs do dao/cen (Op),
(Ste) 3. (onoverg.) door te achtervolgen Hij Jaogt as spoor rijdt hard (Diz), Th/
proberen te grijpen D'r bin wei honnon die Jacht as can ge/c rijdt veel te snel met z'n
aacbter do scha open anjaegon (Dfo) 4. (o- voertuig (Nbk) 7. (onoverg.) proberen te
verg.) bijeenbrengen of bewerken van gras, versieren, flirten, minnekozen, ook van
hooi m.b.v, een paard en/of een machine wild in de paartijd, met name van hazen
(Ma, Nbk, Obk) et huj over do kopjaogen (Dho, Diz, Nbk, Np, Ow) DeJongen bin to
schudden m.b.v. een hooischudder (Ma), Jachton (mit eon poor steiiogios in do bos)
...an bulten jaogen bijeenbrengen, met (Nbk), DoJongos zitton aachtor do znoiden
name door te tiomon, z. aldaar (Obk), et an to Jaegen (Diz), Thy hot al tieden
grös d'r of Jaogon (vo) 5. zich in hoge aachtor die moid anJacbt (Np), Do haozon
-497-

jaeger - jaegertied

bin weer an 'tjaegcn (Dho, Ow) 8. (onoverg.) proberen te verwerven op roem
jacgen (Np), Dc mecnskcn jacgen tegenwoordignaormeer(Db) 9. (onoverg.; ook
onpers.) een gejaagd gevoel hebben, last
van hartkloppingen hebben, een overmatig
snelle pols hebben, moeten hijgen van
inspanning of emotie Et past him met om
him zo drok to macken, want dan begunt et
him allied zo te jacbten (Ma, Obk), El
jacht beur ofgrieselik in dc host (Dho,
Dhau), 'tHattcjacbtte mein de keel (Diz),
Do buad jacht me zo, ik vuul me zo
gcjaegd(Nw), Aj'zeuwacbtig binncn,jacbt
etjoin do buud (Wol), De pols jacht me
toch go (Nbk), Et was drok, etjacbttc Icdcrienc(EI, Ld), Wathc'khaddclopen!Et
jaegt mc (01-Ni) 10. hijgend ademen (Op),
in Thy was slim ziek, MY lag naor aoscm to
jacbtcn (Op) 11. een kunstzwerm maken
(bs: Dfo, Obk, Op) As ecn iemkcrzcls con
zwaarm van can yolk sob eidet, dan is bi
an etjacgcn (bs) * Ic kim zo haddcjacgcn
aj' willen, mar do vjelen moc'n tied hebben
om to drien (n)
jaeger (alg.; bet. 3: Dhau) Oak jager
(WH), jaegerd (bet. 3: Bdie, Dho,
Pe-Dbl), jagerd (bet. 3: Sz) ['jc:g
/'ja:gI...t] 1. iemand die op wild jaagt Eon
gocic jaeger schiet ten bae2e nooit in It
leger (Wol), jaegerticn speulen kinderspei
spelen waarbij men het jagen imiteert (Dfo,
Nbk, Np), ni. o.m. waarbij één kind de anderen in het bog meet zoeken; wie gevonden is heipt mee (Np), ook: den of
meer kinderen tikken de anderen en
brengen die in het hokke (bep. perk) (Nbk)
2. beugel die men bij het maaien op de
zeisboom zet en die het gemaaide
bijeenhoudt am het in de gemaaide strook
te leggen, met name dienstig in geval van
lang gras (bijv. nit de onderwal) en bij het
maaien van graan (Bu, Sz) cenjager op 'e
zendezetten (Sz) 3. koe die vaak tochtig is
(Bdie, Dhau, Dho, Pe-Dbl, Sz) Die koc is
zoe'njagerd, doe 'in mar your de dood vot,
want die krieg ik tocb nict weer kalf(Sz)
4. afgetrommelde zwerm bijen (bs: Dfo,
Op, Ow)
jaegerd z.jaeger
jaegeri'je (Ste) de {j€:ga'rijo] 1. het jagen,
de jacht Wij zatten nooit in dejacgcn)e
(Ste)

jaegersblad z. jaegerskraantien
jaegersbloed (Nbk, 01-NI) Ook jagersbloed (WH) et 1. jagersbloed D'r zit
jaegersbloed in die femilie (Nbk)
jaegershatte (b) et ['j...} 1. iemands positieve gezindheid tot de jacht Et dee mien
jaegcrsbatte goed (b)
jaegershoed (verspr.) Oak jagershoed
(WH) - j agershoed
jaegershond (Ld, Ste) - jagershond
Jaegershutte (Diz, Mun) de; -n; ...huttien
1. schuilhut voor jagers
jaegersjasse (El, Ow) de; -n 1. jagersjas
Jaegersklub z. jaegersverienung
Jaegerskraantien (Op, Ow) Oak jaegersblad (Np) et; ...kraanties 1. bep. krantje,
periodiek voor jagers
jaegerslatien z. jaegersletien
jaegerslatijn z. jaegersletien
jaegersleerze (Db) de; ...leerzen(s) [j...] 1.
laars van, your een jager
jaegersletien (Nbk, Obk) Oak jaegerslalien (verspr.), jaegersletijn (Ste), jagersla:ijn (verspr., WH) et ['j... Io
tin/ ... Iatin/ ... iathjn 1. jagerslatijn, sterke
verhaien over de jacht door jagers 'Et
regende fesan ten; zo zee G. C. et we], en
dat was veur oonsjaegersletien (Nbk), an
jaegerslatien doen (Op), D'r wodde bi5 do
jaegersvcreniging weer heel wat jaegerslatijn verteld (Pe-DbI)
jaegersletijn z. jaegersleticn
jaegerspak (Obk) - jagerspak
jaegerspraot et ['j...] 1. jagerslatijn
jaegerstael (b) de 1. jagerstaal: het jargon
van de jagers (dat bij de jacht hoort) Daor
roegelde ccii dlldcc frieze 'over do bol
zoas dat in jaegerstael bid (b)
jacgerstasse (Db, Dho, El, Ste) ['j ... l weitas
jaegersverenige z. jaegersveriening(e)
jaegersvereniging z. jaegersvcricning(c)
jaegersverhaelen (Diz) my. ['j...] 1. de
jachtavonturen die men vertelt (veelal
overdreven, zodat ze een ongeloofwaardige
indruk maken)
jaegersverieniging z. jaegersveriening(e)
jaegersveriening(e) (Nbk) Oak jaegersvereniging (verspr.), jaegersverieniging
(spar.), jagersvereniging (Spa), jaegerskiub (Ste), jaegersverenige (Ste) - jagersvereniging
jaegertied (Db) de ['j...tit] 1. jaehtseizoen

IM

jaegkieps - jakkes
In do jaegcrtiod vion io do ba/zen in 't
laand (Db)
jaegkieps z. jaogkorf
jaegkrf (bs: Obk, Op, Ow) Ook jaegkieps (bs: Ow), jach:korf (bs: Dfo) de;
...korven; -ien ['js:xkr()f/ ... kips/'jaxt ...1
1. jaagkorf, gebruikt voor het scheppen'
van een zwerm die ergens is neergestreken
of voor het maken van een kunstzwerm (aparte, wijde, slappe korf of een gewone
ronde korl) Et opvangen van eon zwaann
doej'mit eon jaegkorf(bs: Ow), Eon gooio
iomkor kan beuron as do bi5en naor do
Jaegkarf overlopen (bs)
jaegliendc (b) - jaaglijn
jaegpad (Np, Ste) Ook jaagpad (Sz)
['je:x ... ] - jaagpad Do scb4opor zion wief
leap in 'tJaogpad (Np), Vroeger leap d'r
we) eon Jaogpad fangs do Stoggordevaort
en doLendo(Ste)
jaegsni'j z. Jacbtsniy
jacken z. diaekon
Jaene (Nbk) de; -s, -n; -Jaentien ['j:no]
1. rnansnaam
jaffa (spor.) Ookjaffa-sinaasappel (spor.)
de; -'s 1. jaffasinaasappel
jaffa-sinaasappcl z. jaffa
jagen z.jacgon
jagerd z.jaogor
jagersbloed z. jaogersb/oed
jagershoed z. jaogcrshood
jagerslatijn z. jaogersietien
jagersvereniging z. jaegersveriening(e)
Jaggie(n) (Bdie) de; Jaggies [jaxi, ...n] 1.
eigennaam, op te vatten als verki. van Jan
jaguar (spor.) - jaguar
jajem I (Bu, Nw, Ste) de ['ja:jm, ...jtp] 1.
jajem, j enever Hi7 her tevule jajem had
(Bu)
jajem II (Bu) In.; pred. 1. dronken, aangeschoten Hi7 isjajom (Bu)
jak et; -ken; -kien [jak] 1. jak (blouseachtig kledingstuk) Van die stof/cuf moeihk
eon jak mae/con (Db), As do vrouwluden do
wog op gingen vroeger, trokken ze oorst
eon schoon jak an (Sz), Vour do vesito
trok/con zo et bostejak an (Fe- Dbl), Etjak
moot ok wo/ es los, ears zwiet 10 zo (Nbk),
Die vrouw hot et jak loshangon openhangen (Dhau), Jo moe'n 'tjak losdoon cm
depoppe to geven om het kind de borst te
geven (Ste, Nbk), eon jakkien mit schotion
jak dat afliangt, a.h.w. met een zeer kort

rokje (Ste, Dfo) 2. jak, jek, ook van een
oud jasje of van een vest (Nbk, Ste) 3. in
ione wat em 't jak geven afranselen
(verspr.), ...op 'tjak... id. (aIgj: Die boido
mannon haddon zoo'n ruzie, do ione hot do
acre flunk wat on 'tjak govon (Op), Ih3
kreeg holder wat or 'tjaic (Dho, Ld, Ma),
wat cm 't jak kriegon een pak slaag
krijgen, afgeranseld worden (Nbk, Obk, b):
Aj' naor eon vromd p/ak naor eon moid
gongen, koj' soms ommoraek wat cm 'tjak
kriegen (Obk), Thy bet zoveul om ? jak
had dathiy zal d'r we] niot gauw wear
omme vraogen (Sz), Do gem cente zat eons
good op Ftjth zat flunk achter ons aan om
de kius te klaren (Obk), Die hot et ma/fe
jak an doet wild, of: is humeurig (Ste)
Jak. Ook Jac. - aficorting van Jakobus/Jacobus (bijbelboek)
jakhals de; -jakhalzen; -ien 1. jakhals:
bcp. roofdier 2. man die verkeerde dingen
uithaalt, gemene vent (Np) 3. in eon kae/e
jakiia/s plant waar maar nauwelijks blad
aan zit (Nbk) Doe die kaole ja/chals mar
vet! (Nbk)
jakkepoed z. jakkopoos
jakkepoes (Bu, Dhau) Ook jakkepoed
(bet. 1: Ow) de; ...poezen; -ien ['jako
pus/...put] 1. smeerlap, gemene vent
(Dhau, Ow) War eon jaickopoos van eon
kerel (Dhau) 2. smeerpoets, sioddervos
(Bu)
jakkepoester (Nbk) de; -5; -tien ['jako
pusty] 1. opschepper
jakker z. jakkerd
jakkerd (OS) Ook jakker (bet. 1: Nbk,
bet. 2: Ow) ['jakr(t)] 1. iemand die niets
bezit, in eon kaelejakkerd (Nbk) 2. gemene kerel (OS) Pas op your die korol, dat
is zoo'n gemienejakkerd (Obk), eon groto
jakkerd (El)
jakkeren zw. ww.; onoverg.; jakkerde, het
jakkerd ['jakp} 1. buitensporig hard rijden
Die boar kan nook ka/m mit poord on
waogon fleden, hi5 moot a/tied jaickeren
(Op), Hijakkorde mit do lots zo tegon do
auto op (Ste), Hiy jaickordo mit do Icarro
over do dick (Ste), I/c mocbt vroogorgraag
op ocn ouwo lets jakkoren (Sz), Zejakketen bier vusen tobaddo mit do auto's (Nbk)
jakkes I (WS, Nbk, Obk, b: in) ['jakos], in
Jo jakkes ho/en zwijgen over iets, zich
stilhouden Zo booven niot allemacl to
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weten daj'zo vu/c wunnen hebben, Jo moc'n
Jo gowoon jakkes ho/en (Op), As Stinterklaos straks komt, moe/fe jalckes ho/en,
hour (01-NI), As grote mcenskcn praoten,
moe'n kiender hour jakkes ho/en (Obk),
114 hoo/je watja/dces! (Nt)
jakkes II tw. 1. jakkes Jakkes, boo/ toch as
op in jow neuze te pluren (Obk), Jakkcs
nog an toe, i/c heb eon vliege in do koffie

jammer III tw. 1. jammer Jammer, do boot

was lack vot (Nbk), Jammer dan! helaas,
maar het is niet anders (spor.)
jammerdeuze (El) de; -n; ...deusien [5...]
1. zeurpot, iemand die steeds over kleinigheden klaagt of zeurt, veelal ten onrechte
jammeren zw.ww.; onoverg.; jammerde,
het jammerd ['jami] 1. Iuidkeels kiagen,

(Dho, Obk)

jammeren Hear dat kiend es jammeren

jaknikken (verspr.) - jaknikken
jaknikker
(verspr.) de; -5;

(Nbk), Hej' die swine bond we/ beurd
jammeren (Np) 2. zeuren, voortdurend
klagen (veelal ten onrechte of over onbelangrij ke zaken) Hi jammert overa/ omme
(Nbk), Die vrouw /opt a/tied tejainmeren
(El), Jammer toch a/tied niet zo, zo krap
bef' 't nict (01-NI), le boeven niet zo
/iggcn te jammeren, zo slim is et now ok
weer nict (Diz), Al gaot or hour nog zo
goed, pattie means/con kim a/tied we/jammeren (Obk), Die mcenskcn hcbbcn a/tied
wat tejammeren (Dfo), (van een beer die
kennelijk te gierig is om de assen te

-tien
[iaOknikr] 1. jabroer 't Is war ccii jaknikker (Ma) 2. bep. soort oliepomp:
jaknikker (spor.)
Jakob Ook Jacob - mannennaam: Jakob
jakobsiedder (spor.) - jakobsladder: om
hooi, graan e.d. naar boven of beneden te
transporteren
Jakobus Ook Jacobus de [ja'ko:bos] 1.
mansnaam, ook bep. bijbelboek met deze
naam aangeduid vo/gons Jacobus op de logische wijze, op de wijze zoals bet hoort
(Dhau, El, Ld, Ste): Aft doen zu//on
vo/gons Jacobus, dan za/ 'two/good wezon
(Dhau), Vo/gens Jacobus zol 't waor wezen
(Ste), Vo/gens Jacobus mag et zo, mar
Joost mag weten hoe ( Ld), 't Is (ok) nict
vo/gens Jacobus niet zoals het hoort, zoals
verwacht had mogen worden, ook: het kan
niet helemaal door de beugel (verspr. Os,
Bdie, Np, Pe-Dbl): War MY daoruuthac/do
was ok niet vo/gons Jacobus (Dfo)
jam z. sjem
jamfebriek z. sjemfcbriek
jamlepel z. sjem/epe/
jammer I (Dfo, Np, Op. Ow) de [5amç] 1.
een ellendige boel (Dfo), in eon lange
jammer van oo/de huzen (Dfo) 2. in eon
/angcjammer een lang huis (Np) * Jammer
is vordriet en die 't niet hot /et at niet

(Ow), ...die kent et niet (Op)
jammer II bn.; pred.; - der, -st 1. jammer,

om te betreuren, in jammer vienon, jammer
wozcn: 'k Vien 'tjammer dat 't niet dourgaot (Nbk), Ion ding isjammer (Nbk), 't Is
jammer dat d'r on 't heden zoe'n tae/stried
is (Obk), verkort in jammer dat Jammer
dat et a//c dacgcn zo regent (Db), Wat
jammer dat dat stok nict dcurgaot (Dhau),
zo ook (..) zoe'n oo/de Saksischo
boerdene, die d'rjammergenog haost niet
moor binnen (Nbk)

smeren:) Et wie/ jammert: 'Gierige boor,
gicrige boer!'(Bu)

jammergat (Dhau) et [5...] 1. zeurpot, iemand die steeds over kleinigheden en
veelal ten onrechte klaagt of zeurt
jamnierkioten (Nt) de ['j...klo:otn] 1.
zeurpot, iemand die steeds over kleinigheden klaagt of zeurt, en veelal ten onrechte
jammerkont (verspr. 05, Dho, Np,
Pe-Dbl, Wol) Ook jammerkonte (Bdie,
El, Mun, 01-NI, Op, Spa, Ste) de; -en;
-len [5...] 1. zeurpot, iemand die steeds
over kleinigheden (en veelal ten onrechte)
klaagt of zeurt Van dat gek/aeg van die
jammerkonte moef' Jo mar ni/cs an trek/con

(op)
jammerkonte z. jammerkont
jainmerpot (Ma, Nbk, Op. Ow) de; -ten;
-tien [j...pDt] 1. zeurpot, iemand die steeds
over kleinigheden (en veelal ten onrechte)
klaagt of zeurt
jammerzak de; -ken; -kien [5...] 1. zeurpot, iemand die steeds over kleinigheden
(en veelal ten onrechte) klaagt of zeurt
jampot z. sjompot
jampudding z. sjempudding
Jan J de; -nen; -negien, ook Jantje ( in
bep. verb.) ban] 1. mannennaam Sint-Jan
24 juni (Ste), do aarmc Jan uutbangon
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Jan - Jan
zeuren, zielig doen, ni. om jets voor elkaar (Nbk, bI), Jan mit do petto (verspr.), Jan
to krijgen (Ste), do malle Jan lange wagen Modaal (Np, Nt), Jan Pobllok Jan Publiek
(met grote widen) of boerenwagen met (Db), (schertsend inzake iemand die Jan
opzetstuk: houtwagen, voor vervoer van heet, ook als seheldwoord:) Jan plakt Zion
talhout en met name voor her ophalen van neuzo togen do kont an (Ld), Jan Prontien
omgezaagde of gekapte bomen (flu, Ma, klein uitgevailen iemand (Nbk), Jan Rap on
Np, Ow, Ste), Jan, Piet en Klaos (verspr.): Zion maot (Ld, Np, Nw, Obk): Dat is me
Th bet etan Jan, Plot en Klaos verteldaan daor eon husien van Jan Rap on zion maot
iedereen die maar wou luisteren (Op), We (Np), Dat rneenske? Daorgaot Jan Rap on
sluton die reed of we willen Jan, Plot en zion maot benno nI. om seks te bedrijven
Klaos niot bi de deure langes bebben (Nw), Jan Soldaot (Nbk, Np, 01-Ni), eon
(Nbk), Jan en a/Iowan iedereen: We kim Jantjo Sokuur (Np), eon buusboling van
toch Jan en aJloman niet a/tied over de Jan Stien (verspr.), Jan van Plan iemand
beerd bebben (Nbk), H;j is niet eigenwies, die veel plannen maakt, maar nergens aan
hij gaot mit Jan en al/oman omine (Op), toe komt (Pe-Dbi), Jan Tout man die graag
Ze k/etst over Jan en iederiene (Ste), do kletst, roddeit (Nw, bI), Jan Tooroloor
grote Jan uutbangen opseheppen, zwetsen iemand die graag danst en zingt (Obk), Jan
(Ow), Jan Aann Ongo/ok iemand die wel Wiond opsohepper, pocher (Dho, El, Ma,
altijd in z'n armoedige situatie zal blijven Nbk, Ste), Jan Wiondbuul id. (Np), Jan
(Nbk, ba), zo ook Hamm Jan ongolok Zuto Klontlon gezegd van een bep. win(Op), Jan Boezeroon de gewone man, do kelman die langs de huizen ventte (Np).
arbeider (verspr.): Jan Boezeroen moot et (ook met kleine letter:) bovon Jan wozon
go/ag betaelen, eon druge Jan een stifle, zoveel geld hebben dat men zich nimmer
saaie vent (Db), Jan Euliebolle eon slome meer zorgen hoeft to maken (Nbk, Np,
vent (01-NI), Jan Euponkont iemand die Spa, b): In ion koor was MY bovon Jan
steeds de deur open laat staan (Nbk), Jan (Nbk) * Jan, kom Jan, kom kiotolmi (Nt),
Gat id. (01-Ni), Jan van Giecbom de dood Betor blo Jan as do Jan (Ma), (schertsend)
(b: in), eon Jan Goodbloed wozon een Jan kan d'r war van (Bdie), Hoe kleindor
goedbioed zijn (Op), Jan Hutiegendarisehe do man, boo grotor do Jan d.i. zijn
roversfiguur uit het eind van de i7e eeuw, geslachtsdeei (Nw), Et wisse your et
van wie nog enkele levende vofksverhalen onwisse, zogt Jan, on hij stapto dour do
in omioop zijn (verspr.), Et is me daor eon sloot (flu), Dat gebeurt me ok niot weer,
stel van Jan Hut het is een rotzooi daar in zogt Jan, dat mien mom doodgaot zondor
die huishouding (Dho), Daor bef' Jan dat 1k d'r bij bin ( flu), (gezegd wanneer de
Hup-twee-drloiemand die gebrekkig loopt wijs van een liedje nergens naar lijkt:) £v
(Nw), Jan lonling eon man die alleen do wiozo van Jan Blotogat, zou yen slaegen
woont (Ld), Brandin dejonge Jan! plotse- in et homd (s: Op), As Jan 't d'r in brengt,
linge opwinding, opschudding (Spa), Jan loan Freerk 't d'r we] es in hoien als het in
Keutel iemand die niet opschiet met zn januari vriest, blijft dat in februari wellicht
werk (Diz), Die hot ok wat van Jan do
knecht pruu[d ze is in verwachting (Diz),
Jan Kontant iemand die (graag) kontant
betaalt, het kontant betalen (Np), Jan Lao
een trage vent (Dho), Th3" wil born d'r mit
eon Jan ye van Left/en van ofmaekon
(verspr., Wol), eon Jan Lul een slome vent
(Diz, Nt, Wol), your Jan Liii staon voor

joker staan, iets serieus zulien terwiji het
kennelijk onnodig is, at gedaan is, niet op
prijs wordt gesteld (Nt, Dho), Jan Ma egion
siappe, zaehte figuur (El, Nbk, Wol), ook
Jan Meiske Id. (Nbk), ook van een man die
zich teveel met de huishouding bemoeit

ook zo (Bu), Molt is good veur elk/Mar
niot vow Jan/Die p1st d'r van (Diz, Nbk,
Np, 0p, Ow), Jan p/ak Jo nouz' togon Jo
kont an en rook dan (Np), Jan, Jan, ditto
Jan, MY wodt hoe ]anger hoe dikkor/Jan,
Jam ditto Jan, MY wodt hoc lange hoe
dundor tekst bij een kinderspelletje, nI.

waarbij kinderen de lange nj die ze hand
in hand vormen a.h.w. opwinden om het
eerste kind ervan ('Jan' wordt dikker),
waarna ze weer in tegengestelde richting
slingeren ('Jan' wordt dunner) (s), (bij het
wijsje Jan Pierewiet:) Jan Pierowiet, Jan
Piorewiet/Jan boisa soidaat'Hi hot eon
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jan - janker
jassien an/11i5 bet ccii broekien an/En hi
is zo zwat as de haat (Np), Bidt véár
Sint-Jan om regen, want nao Sint-Jan
komt et ongelegen ( Ste), Eerst een kaif en
dan een koc/Zo gaot Jantje naor de biiksem
toe (Sz), (kinderrijmpje:) Jan Hit/Jan
Fiat/Jan KoestatiJan Bo/c, (tekst van een

kort volksliedje, ook alleen gesproken):
Jan troedeit Tn en c/En Trienc trocdcit
Jan/As Jan dan met nicer troedelen
kan/Dan troedeit Tnienc Jan (Np, Nbk), Jan
die... (Np)
jan 11 (01-NI) - jan: oorspronkelijk afkorting van ja.nnevcr j enever, nog in *

(roep van kraampjeshouders op het ijs:)
Leg d)- Cs an, Jag d'r as an/Hicte mci/c en
wazinc jan (01-NI)
jan-en-hendrik-in-de-zak z. jan-in-dczak
jan-in-'t-hcmd z. jan-in-dc-zak
jan-in-dc-zak Ook jan-in- 'e-hemd (Dhau,
Ma, Nbk), jan-en-kendrik-in-de-zak (Nt)

- jan-in-de-zak, in linnen
of katoenen doek gekookte meelspijs (soms
met een stukje spek middenin), veelal
gegeten met stroop en spekvet of boter:
Ma en dags wodde vaeke jan-in- dc-zak
eten (Pe-Dbl), Ic kun jan-in-dc-zak as
con heufdmaoitied eten, mar ie kim et ok
koold eten (Diz), Jan-in-dc-zak nammen
we vaeke mit naor ft /aand; 't was in p/akken sneden, mit better on stroop d'r op
(Dfo), Jan-in-dc-zak sneden we tot mooie
giadde p/ak/des mit nijdraod (Spa), As i/c
boekwcitenmee/ kan knicgcn, kook i/c
jan-in-de-zak, dan beb i/c et op mien
gemak (Sz) * (schertsend) Jan-in-dc-zak
en Tnien in depocde(Obk)

alkoholisehe drank (Nbk) Die zoeper icc/I
on war/ct veur de jandoedel (Op), ft Is
k/acre jandocdei (Nbk), Geef me nog mar
con jandoedeitien (Nt)
jandorie tw. [jan'do::ri] 1. potverdrie
Jandorie nog 's toe, wat zuwwc now hebben (Nbk), Jandonie nog an toe, schiet now
tech es op (Ld), Now beb ikjandoric gien
s/cute! NY mij (Op)

jandozie (Ma, Wol) Ook potjandozie
(Wol) tw. [jan'do:zi/potjan'd..j 1. pot-

verdrie Jandozic mi) dat scbiide niet vu/c

(Wol)
jangat (Np, Obk, 01-NI, Sz) de; -ten;
-tien [jatjgat, jàxat] 1. iemand die veel
thuis zit Die vent is aided thuus, ft wodt
een ecbtejangat ( Sz) 2. iemand die overal

naar vraagt (Obk)
janhacgel (Obk, Op) [...'h..] - janhagel:
Jan Rap, gespuis janhaegei en zien maot

hetzelfde als Jan Rap en zien maot
janhen (verspr.) de; -nen; -negien
[jan'hcn] 1. janhen, keulcenpiet (verspr.) 2.
iemand die zich overal mee bemoeit (Wol),
dwarsliggend, vitterig iemand (01-NI) 3.
sullige persoon, iemand die alles aksepteert
(Ow)
jankbek (Nbk, Np) de; ..bekken; ...bekkien ['jargbck] 1. gezegd van iemand die
hard huilt of zeurt
jankding (Nbk) et; -en; ...dinkien ['jaq(g)
du)] 1. instrument, toestel waarvan het
geluid als gejank wordt ervaren (bijv. een
akkordeon, een radio)
janken zw. ww.; onoverg; jankte, het
jankt ['jaijk] 1. janken van dieren Dc
bond zit to janken ( Ste), Aj' cen bond an
't oor trekicen, begint bi5 tejanken (Dfo) 2.

janboel (Np, Obk, Op, Wol, j) - janboel

zeuren, zaniken Hooi tech es op tejankcn

Mar at wodde een grote janboel, en d'r
wodden rae/ce kiappcn uutth4d

(Ste), (tegen een zeurend kind:) Jan/c mij
toch niet zo om de kop (Nbk) 3. (soms
ruw) hard huilen van mensen, zeurend
huilen van kinderen Wat jan/ct dat kiend
ruw voor huilen (Nbk), Hi jan/ct overal
omme (Ste), I/c kan d'r we] omme jan/can
het doet me erg veel verdriet (Nbk) 4. een
onaangenaam, jankend geluid produceren

janboerefluitics (Bdie, Nbk) Ook bone(Dho) [jambu:orof...j - janboerenfluitjes op zien janboerefluitics (Bdie)
jandoedel (verspr.) Ook sjandoedei (bet
3: Ste) de; -s; -tien [jan'dud/sjan...] 1.
sukkel, slappe figuur Die vent wet van

fluities

yew-en met dathij van aachteren ice!?, dat Daor bcgint bi wear te janken op de
is zoe'n jandoedel! (Obk), ft Is ccn aorige mom/ca (Bdie), Dc mccrtse kattcn hcbben
jandoedel! (Nbk) 2. goedzak (Ste) 3. je- jan/ct vannaacbt het desbetreffende,

never, glaasje jenever (Nbk en west.);
soms ook gezegd van andere alkoholika
(Ste), ook gezegd van een slechte kwaliteit

karakteristieke geluid maken (Dfo, El)
jankepot z.jankpot
janker z.jankend
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jankerd - jaor
jankerd (Bu, Dfo, Diz, Ma, Nbk, Np, Nt,
Obk, Ste, Wol) Ookjanker (Nbk) de; -s;
jankertien ['jakç(t)] 1. iemand die hard
built of overal om jankt, zeurt Dat kiend

MY op 'e blaoren (El, Mun, Np), Janneman
It
gat verbraand, unidden in de
winter/Doe ging hi naor do dokter toe/Mit
zien blote stinker (Dfo)

perbeert allied hew- zun te kriegen, et is
ccii grote jankerd (Obk), Th3 is nooit
tevroden, et is een jankerd! (Diz), Wat bif
toeb eenjankerdzeurpiet, iemand die maar

Jannes de; -en; -ien ['janos] 1. mannennaam * (zomaar gezegd, zonder verdere

her

bet.) Hannesien van Jannesien waor bk
biy is (Nbk)
jannever z. jenever
janneverbeie z. jenevorbeic
janncverbes z. jeneverbeie
janneverfiesse z. jeneverfiesse
janneverpolle z. jeneverpolie
jannevertien z. jenevertien

steeds z'n ontevredenheid nit (Ste) 2. iemand die bij het zingen de hoogste noten
niet kan halen (Bu)
jankerig (Diz, Nbk, Obk, Ow, Ste) bw.,
In.; -er, -st ['jankrox] 1. gezegd van
iemand die op huilende, klagende wijze
zeurt, jankt Dat vrommos is nooit eon keor jannewaori (OS, Bu, Diz, Np, Ste) Ook
tevredon, ze is aided lickejankerig (Obk), jannewari (Bdie, Dho, noord. van do
Ze bet zeker war under de loden, ze is zo Lend; west. van Np), jannewaoris (Db)
jankeri(Diz), jankerig anlcgd wezen altijd [janowo:ori/...a:... / ... rts, ...as] - januari
klagend en nooit iets ernstigs hebbend, met Daor hej' hup jannewaori iemand die
gebrekkig loopt (Nw)
name inzake de gezondheid (Ow)
janklaosen (versprj [ja'klo:osçi] - jan- jannewaorimaond (Nbk) - januarimaand
klaassen (naam van een bekende figuur uit jannewaoris z. jannewaori
poppenkastverhalen, dan met hoofdletter; jannewari z. jannewaori
overigens vooral bekend als slome, houte- janplezier (Nbk, Np, Nw, Ste) [...'si:or] rige, onnozele, potsierlijke, niet serieus te janplezier 1k bebbe gister in dejanpiezier
nemen vent) ? Is me eon janklaosen! zoton (Np)
(Dho), ccii nuvere janklaosen een rare, jansalie (Bu, El, Np, Sz) [...'sa:li] - jansaeigenaardige vent (Diz), 't Is we] zoe'n lie
janklaosen, thor zit now hieiemaoi gien flit Jantien de; ...ties 1. vrouwennaam Stopin (Op, Db)
gaoren Dirkien on ziedepepieren Jan den
janklaosenspul (Ma, Np, Ow, Sz) et domme vrouwen die nooit ergens komen,
[..'k...] 1. rare bedoening, rommelige die nergens tegen kunnen e.d. (Nt), een
toestand (Ma, Ow) Et gaot thor we] zo Janden van cergister een vreemde, eigenvremd, et is wat ccii jank]aoscnspul (Ma, aardige vrouw (Np)
Ow) 2. janklaassenspel, poppenkast (Np, Jantje (spot.) et; -s 1. matroos 2. z. onder
Sz)
Jan
jankolen (Nbk) bn.; pred. Ua'ko:liI 1. Janus (Op) de; -sen; -sien [jâ:nAs, ...nos]
(schertsend) verkouden 1k bin watjankolen 1. mansnaam Janus goedbloed, hetz. als
(Nbk)
Joris goodbloed (Op)
jankpoede (Nbk, Wol) de; -n; -glen jao (Diz, Nbk, Np, Op) bw. Do:] 1. gezegd
['jakpudo] 1. zeurpot, iemand die steeds ter voorzichtige instemming of quasiover kleinigheden (en veelal ten onrechte) bevestiging, ook: instemming op twijfelenklaagt of zeurt
de wijze gegeven lao, ocb jao, dat za] t
jankpot (Dfo, Ma, Nbk, Nt, Op) Ook we], je(Diz) 2. z.jall
jankepot (Dfo) de; ..potten; ..pottien Jaopik de; -en; -ien ['jo:pok, ..tk] 1.
['jaijk(a)pot] 1. gezegd van iemand die mannennaam, Ned. Jacob
voortdurend jankt, built, klaagt of zeurt
jaur et; -en; -tien Do:or] 1. periode van
janktoon (spot.) - janktoon
twaalfmaanden, tijdperk, tijdsduur van een
jann. - aficorting van jannewaori
jaar, vanaf een bep. dag gerekend Ft Jaor
Janneman ['janoman] 1. troetelnaam voor daYc vow- de heufdakte zat, bet ecu boo]
kleine jongen, met name indien die Jan daon (Nbk), A eon poor jaor cerder west
heet Da c oonzo k]eine Janneman (Np) * bad, ha k op die baene doen kund ni.: was
Janneman bet 't gat verbraand, en now zit ik op tijd ktaar geweest met de des-503-

jaorabonnemcnt - jaordag
betreffende opleiding (Nbk), Hi)' is dour do
jaoren henna an et kebaol wend raekt (v),
Om dejaor of viere moe'n we et gnislaand
weer es kalken (Op), tien jaor lacter, Et is
now dattien jaor dat wi)' in vredc leven
(b), 1k had hear in glen jaoren zien
jarenlang met (Nbk), Dat doe 'k nog in
gien hondard jaor (Nbk), We zollen
vrocgar year jaorcn naor een vergadering
in Dracbten ( .. ) vele jaren geleden (Nw),
't Is al mennigjaoren laden (b), 't Is now
a! gauw wear (haost can) eon jaor dat hi)'
wegraekt Is (Nbk), (tegen iemand die jarig
is:) Hej' d'r weer can jaortien hi)' kregen?
(Nbk), een vol jaor, your eon peer jaor
een paar jaar geleden, oak: de periode van
een paarjaar, waarin men nI. iets zal doen,
Zoks duurtjaoren en jaoren (Nbk), Jaoren
hot or zo gaon jareniang (fl, in vrocger
jaoren (Nbk), can karkelikjaor (1) 2. bep.
kalenderjaar It Jaor is gauw ommo dit jaar
(Nbk), We bieven mokeersebrieven, tot in
do dattigerjaoren (v), De macrstcn hadden
or nict bried In do twintigerjaoren (Nbk,
Np), dejaoren zestig (1), En zo gongan do
jaoren votverstreek de tijd jaar najaar U)
van 'tjaor dit jaar: D'r bin van 'tjaor weer
eon bool toeristen in Appelschc west
(Nbk), 't volgcndjaor (verspr.), oak ankom
jaor id. (verspr.), etjaor daorop (Nbk), ('s)
jaors daorvcur het jaar daarvoor (Nbk), et
jaor rond (Nbk), alle jaoren, elk jaor,
hider jaor, jaor in jaor aut, van jaor tot
jaor, sandjaor an dag(Nbk), 'sjaorsjaarIijks (verspr. OS, Bdie, Bu, Dho, Diz, Nt,
01-Ni, Op): WI)' kommen jaors allied
eon keer bi)' mekeer (Obk), Dc smid komt
ion keer 'sjaors mit do rekening (01-Ni),
jaors id. (verspr. WS, Ma, Nbk): Do boor
had alle jaors de knollen good staon
(Fe-Dbl), 'k Moot jaors nogal war rente
bctaelen (Spa), We gaon ion keer jaors
naorMeppcl (Np), Hi)'kwam ion kecr in 't
jaor mit do kwitaansic (Nbk), Hi)' verdiant
jaors zovula verdient per jaar zoveel
(Nbk), per jaor id., at bieicjaor dear, jaor
opjaor, do man van etjaor, etjaor van de
vrouw e.d., Th'j is mit zien studio do aandcron eon jaor in et veuren (Nbk), Th'j is
con jaor aacbter mit or bctacicn van zien
abonneinont (Nbk), van etjaor nul (spar.),
zo oak out atjaor no] 3. seizoen (inzake
produktie, temperatuur, aogst e.d.) We

bebben een min jaor had, We bebben can
kooldjaor aacbter de roggo (Nbk), It Was
een best jaor vow de eeipcis (Nbk), Dear
zien barocp as hannckcmi)'cr trok hi)' bier
a/ic jaoren benne ( j) 4. levensjaar op de
lea/lied van 81 jaor (verspr.), zo oak in do
lee/lied van (..) (I), 11,31 is lack viorjaor
west is net vier geworden (Nbk), Hi)' is
nog onder de vierjaor (Nbk), Hi)' is Hain
year zien jaoren (Bdie), ...fors year zien
jaoren (Nbk), Mecnskon boven de 65jaor
boeven minder to betaelen (Nbk), Th31 wodt
ok al een jaortien ooidor, jong van jaoren
(Nbk), in zien jongo jaoren in zn jeugd
(Ma, Obk, j): In oonzejongcjaoren hebben we con prottc willa bad (Obk), K was
con flinke jonge in Zion jonge jaoren (j),
Die zit in dejaoren ze zit in do menopauze
(Ste), Hi)' zit in do wiidc jaoren in do
ieeftijd van plm. 15 tIm 20 jaar (Nbk), do
jaoren bebben er oud genoeg voor zijn,
bijv. voor vaste verkering ofhuwelijk (va),
Hi)' gict year 't ecrst naor 't kefé; nowja,
MY her d'r do jaoren ok year (Nbk), op
jaorcn bej aard, veeiai gezegd wanneer men
plm. tachtig jaar is of in ieder geval de
zeventig is gepasseerd: Hi)' is al war op
jaoren, hi)' is al tachtig (Ei), Hi)' isa! mooi
opjaorcn (Ma), ...knap op jaoren de zeventig gepasseerd (Woi), Ean moons op
jaoren kan niet best moor tegcn vcraandering (Op), Die is al aorig op jaoren, die
scbut al aong henna (Np), Hi)' sleet Zion
leste jaoren tevrcdcn en wel in at tahaus
U), It Vcrstaand komt out dejaoren (Nbk)
5. studiejaar Zo zit a! wear in et daddojaor
(Nbk) 6. de studenten van een bep. studiejaar (1) * (schertsende aanmoediging am
toch voarai zuinig te zijn:) Zanig, bcssicn,
zanig, mit eon jaor kriegen we eon nije
klofle (Nw), ...eon ni)'c turf bak (U), zo
oak Zanig, bessien, nag eon jaor dan
biwwo d'r (Nbk)
jaurabonnement - jaarabannement
jaurbalans z. jaorbeiaans
jaurbasis in opjaorbasis
jaorbelaans (1) Oak jaorbalans (Op) jaarbalans
jaorbeurs (verspr.) do; ...beurzen 1. jaarbeurs
jaorboek - jaarboek
jaurciefers (1) - jaareijfers
jaordag (verspr.) Oak jaorig (Nbk, Obk)
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jaordagsvcsitc - jaortelling
['jo:ordax/'jxarox] - verjaardag We moc'n
de huron ok flog alt/ed tot dejaorik hebben
voor de viering van de verjaardag op visite
hebben (Obk)
jaordagsvesite (v) de [j...] 1. de mensen
die op visite komen t.g.v. een verjaardag
Dan zie 'k in de veerte do jaordagsvesitc
ankommen (v)
jaorenlaank (Nbk) Ookjaorenlang (Nbk)
In., bw. LiD:or1l ...; aks. wisselt] 1. (jaorcnJaank all. pred. of bw.) jarenlang We bobben daor jaorenlaank kommcn, mar now
n/ct moor Nbk), jaorcniangc verkering
(Nbk)
jaorenlang z. jaorenlaank
jaurfeest (Bdie, Diz, El, Pe-Dbl) et; -en
[i...] 1. jaarlijks feest (gezegd o.m. van
een gezellige avond die men vroeger
jaarlijks op bet dorp had (Diz))
jaorgaank (Nbk, 1) Oak jaorgang de;
...gangen; -ien ['J ... l 1. jaargang: van
tijdschrift, krant
jaorgang z. jaorgaank
jaorgeld et [5..] 1. jaargeld HI) .staot op
jaorgcldkrijgt een jaargeld (Np)
jaorgemiddelde (1) - jaargemiddelde
jaorgenoot (verspr.) - jaargenoot
jaurgetiede et; -n ['j...] 1. jaargetijde,
seizoen
jaorhure (Nbk) - jaarhuur
jaorig I (verspr. WS, El, Ma, Obk) Oak
jacrige (bet. 1: Db, Dhau, Nbk, Op, Ow,
Ste) et; -en; -ien ['jo:orox/...ogo] 1. eén
jaar oud rund, jaarling (oak wel gezegd
wanneer een kaif op een beperkt aantal
weken of maanden na één jaar is) 't Is eon
thkjaorg, beur! (Diz), HI) bet ion jaorig
in et laand ( Ste), Dat is eon stevig beest,
con best jaorig (Diz), Dcjaorigics lopen
nog butcn (El, Sz, Ma), We xnoe'n dcjaorigen nog weteron (Ste) 2. z. jaordag
jaorig II bn. 1. (van dieren: met name van
hokkelingen of van een hert (Bu)) één jaar
oud (Bu, Db, Nbk, Ow, Spa, Ste) Et bin
jaonjcpinken (Nbk), ccnjaorigkalf(Ste),
con jaorige roe (Bu) 2. in Dejaorike stab
len bin meerstal op 'e dwasriegcl de stallen
voor eenjarige dieren (Spa) 3. de dag meemakend waarop men een jaar ouder is HJy
is overmorgcnjaonk (Diz), Asje dat overkomt bi' nog niet jaorij ben je de pineut
(alg., Ma), Thor ishiy nog nict jaorig mit
er hangt hem nag wel wat boven het hoofd

m.b.t. die kwestie (Ste), Dan bi'okjaon!
dan zit je oak mooi in de problemen (Ste)
jaorige de; -n ['jD:arQgo] 1. iemand die
jarig is 2. z. jaorig I
jaorinkommen (spar.) - jaarinkomen
jaorkaorte - jaarkaart
jaorkelender z. jaorkelinder
jaorkelinder (Nbk) Oak jaorkelender
(Op, Spa) ['j...] - jaarkalender
jaorkelinder z. jaorkelcnder
jaorkontrakt (spor.) - jaarkontrakt
jaurl. - aficorting van jaorliks jaarlijks
jaorliks In., bw. ['jo:arlks} I. (In.) ieder
j aar voorkomend con jaorlik.se gift (Obk),
Hujlaand verburen is eon jaorliks gebruuk
(Ste) 2. (bw.) elk jaar weer Jaorhks
kwatnmen ze d'r ion keer (Nbk), We mossen jaorliks mit mole en november hure
betaclen ( Pe-Dbl)
jaorloon et; ...lonen; -tien ['j...] 1. loon
dat men jaarlijks verdient
jaormaark z. jaormark
jaormaat z. jaormark
jaormark Ook jaormaat (Ow), jaormaark (Bdie, Ste) [5...] 1. markt die jaarlijks en op een bep. vaste tijd wordt gehouden
jaormennig (v) ['jo:rmsnax], in eenjaormennik een aaneengesloten periode van
een aantal jaren
jaoromzet (spar.) - jaaromzet
jaoropbrengst de; -en ['j...] 1. jaarlijkse
opbrengst (Nbk), met name de opbrengst
inzake vee (Obk)
jaoropgifte (I) - jaaropgave
jaoroverzicht - jaaroverzieht
jaorperduktie (I) - jaarpraduktie
jaorpergramme (spar.) - jaarprogramma
jaorredc (1) - jaarrede
jaorrckening (I) - jaarrekening (in boekhoudkundige zin)
jaurring (Db, Nbk, Np, 01-NI) ['jo:aruj] jaarring
jaorsalaris z. jaorsclaris
jaorselaris (Nbk, I) Oak jaorsalaris (Nbk)
- jaarsalaris
jaorstokken (spar., 1) - jaarstukken
jaortal - jaartal: het desbetreffende jaar:
St/ct d'r ok con jaortal ondcr Bergveld Zion
gcdicht op et monement? (Nbk), oak
(my.): tabel van zulkejaartallen dejaortallen leren (Nbk)
jaortelling (spar.) - jaartelling
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jaurvergadering - jasse
jaoi-vergadering z. jaorvergeerdering

Ze bin weer drok an 'tjarrekarren (Wol)

jaorvergaederige z. jaorvergeerdering
jaorvergcerdering (Obk, 1) Ookjaorvergadering, jaorvergaederige (Ste) - jaarvergadering
jaurversiag - jaarverslag
jaurwedde (El, Np, Sz) de; -n 1. jaarwedde
jaorwisseling - jaarwisseling
jauwel bw. ['j:wai, ...w, 'jo.itl, ...M]
(Bdie)] 1. gezegd ter uitdrukking van
goedkeuring of bevesting Jaowel, dat doe
'Ic we! even (El), Jaowel, dat past oons wel
(Spa) 2. ter uitdmkking van instemming
Jaowel, et is me we] good (Nbk) 3. zeker
we! Jaowcl, datkun we wcl(Ow)
Jap (verspr.) - Jap: Japanner
Japaans bn. [ja'pa:s, j'p...] 1. Japans
Japan - Japan
Japannees I de; ...nezen [japo'nt:s, japan...] 1. Japannees, Japanner
Japannees II (spor.) bn. 1. Japans, Japannees
Japanner [...nç]- Japanner
japs z.japse
japse (OS, verspr. WS) Ookjaapse (Ste),
japs (Ma, Ste) de; -n; japsien ['japsa
/'ja:.../japs] 1. spieetaehtige wond, snee It
moe'n oppassen mit dat scliaxpo mes, daj'
glen japse in do vinger kriegen (Obk), MY
gaf him daor toch oen japse over do bek!
(Np), eon diepe japse (01-Ni), eon hole
japse in do vinger (Pe-Dbi), Wat hob it
daor eon rare japse in do haand (Spa)
jarre (Nbk, Np, Nw, Obk, Op, b, ba) de
['jaro] 1. gier, vloeibare most
jarrehak de; -ken; -kien ['j...] 1. gierbak
jarregat (Nbk, Np, Op, p, b: in, Im) at;
-ten ['j...] 1. mestput
jarregeute (Db, Diz, El, Ma, Nbk, Np,
Obk) de; -n; ...geutien [j...] 1. mestgoot
achter de koeien op de stat en evt. ook
deals buiten naar de gierput lopend, veelal:
het veriaagde deel in de mestgoot waardoor do gier wegloopt (Diz, El, Nbk, Np,
Obk) 2. ondiep mestgootje achier paarden
die op stat staan (Ma) 3. goot in de grond
voor de afvoer van gier oil een mesthoop
naar do sloot (Db, Diz, El)
jarrejutte (Dho) do; -n; ...juttien [j...] 1.
schepemmer voor gier (aan een lange steel)
jarrekarren (Wol) onbep. w. ['jarokari] 1.
met een wagen gier over het land brengen

jarrekolk (Dhau, Ld, Ma, Nbk, Np, Obk)

['j...] - gierput
jarrelocht (Op, 01-Ni) de ['j...loxt] 1.
iucht, reuk van gier D'r hangt ten gocie
jarrelocht (01-Ni)
jarremennen (Nbk) zw. ww.; onoverg.;
onbep. w. en: hot jarremend ['j...] 1. de
gier met paard en wagen over het land
brengen We moe'n vandacgejarrcmcnncn,
do puttc is vol (Nbk)
jarren zw. ww.; overg., onoverg.; jarde,
hot jard ['jar] 1. gier over het land
brengen, tar bemesting Do boeren gaon
naor 't hand to jarren (Wol), Jarren mos
altied L'ij donker weer gebeuren, aanders
verbraande de hoe! (El), Mioge on stront
dear mekoor, dan kuj' 'tgoedjairen (Dfo)
jarrepompe (verspr.) de; -n; ...pompien
['j...] I. gierpomp
jarrcputtc (Db, El, Ma, Nbk, Np, Op, Ow)
['j...] - gierput
jarreseheppe (Db) do; -n ['j...] 1. whop
voor gier (en evi. mest)
jarresloot (Nbk, Np) de; ...sloden;
...siotien ['j...] 1. sloot waar gier in loopt
jarretank (Nbk, Np, 01-NI) do; -en; -ion
['jarotck, ...ta... (Nbk)] 1. giertank
jarretel (Nbk, Np) - jarretal (bij eon korset)
jarretonne (Dho) do; -n; -gien ['j...] 1.
privaatton
jarrewaeter (Nbk, Obk) et ['j..] 1. water
gemengd met vocht nit eon mesthoop of
met gier uit de mestgoot 2. slechte koffie
(Obk)
jarrewagen (Spa) do; -5; -tien ['j...] 1.
wagen met gierbak, waarmee men gier
over hat land brengt
jarreweer (Nt) et ['j...] 1. wear, geschikt
om te gieren Et is echtjarreweer (Nt)
jas Z. jasse
jasheschaarmer z. jasboscbarrnor
jasbeseharmer (Obk) Ook jasbeschaar me, (Obk), jasheschermer - jasbesehermer
jasbeschermer z. jasbescbarmer
jasmijn (Nbk) - jasmijn: bep. heester
jasmijnpolle (Nbk) do; -n; -gien [...'m...]
1. bep. heester: jasmijn
jasschulk (Wol) ['j...] - jassehort
jasse Ook fin (spor.) do; -n; jassien
['jas(a)] 1. langejas over do andere kleding
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jassebuse - jasseslippe
been gedragen, overjas; ook: korte jas als
bovenste kledingstuk van een man, buis
Mit dejasse half an kwam hij butendeure

(b), een duffelse jasse (Nbk), eon jasse
antrekkeiz 't Regent, aj' buten wi//en moef'
even een jasse antrekken, Hij bet dejasse
al antrokken zag de problemen aankomen

worden (Diz, Nbk), uut dejassen.ruien te
groot worden waardoor iemands jas te
klein is, ook, bij vergelijking: naar verhouding te groot worden (Db): Dat bednief
gruuit uut dejasse (Db), (van een plant of
stmik die flunk is gesnoeid:) Hiy bet do
jasse aorig uut kregen (Nbk), Die staot sorig middon in dejasse z'n jas zit hem te
niim (Np), iene an dejasse trekken iemand
op iets attenderen, op of over iets aanspre-

en heeft in zijn belang maatregeleri genomen: met name van iemand wiens zaak
failliet dreigt te gaan (Dfo), een jasse andoen, lone in de jasse he/pen (Dhau), do ken: Aj' wat klaor kniogen wi//on, moej'
jasse uuttrekken uittrekken: Trek dejasse him mar even an dejasse trekkon (Nbk),
mar even uut, ie kim tocb we] even
praoton! (Nbk), 'k Zal dat k/c/ne jongien
even do jasse uuttrekken (Nbk), ook:

Die kenel wol niet best betae/on, dat/k bob
'in oven an de jasse trokkon (Dfo), ook
lone MY dojasscpakkon id. (Op), iffy hot

villen, stropen, met name van een haas, dejasse aorig uut gezegd van een magere
konijn, bunzing etc. (Nt), verder in iene do koe (Nt), Aj'mit dejasse an huffen, kr/of'
jasse uuttrekken bedriegen, een poot uit- zwaor buj ni. nat hooi, waardoor er
draaien, uitkleden in financiële zin (Dho, hooibroei kan ontstaan (El), (vandaar:)
El, Np, Sz): Zo hebben die man dejasse al ...kniej'duurbujid. (El), lone dejasse uutaorig uuttrokken, straks staot biy in zion vegen de mantel uitvegen, de waarheid
nakien (Sz), vandaar Jo moe'nje dejasse zeggen (01-Ni, Op), Hij gooit zien ouwe
niet uuttrekken laoten (Spa), ook: Die man jasse met wog, vcurdat bij eon nie her hij
moot do jasse song uuttrekken mit die doet niets weg voordat hij er iets beters
grote buusholing hij moet hard werken en voor in de plants heeft (Sz) * Zo do wiond
zuinig zijn (Obk), waarnaast Dejasse moet wiit, wi5t mien jassion men voegt zich
d'r wel bij uut om et op to brengen (Ld), naar de voorkeuren van het moment, naar
dejasse d'r veur uuttrekken moeten zich er wat het beste uitkomt, men is veranderlijk
behoorlijk voor moeten inspannen (Op), (Bdie, Db, Nbk), Wie dejas past, trekt 'in
Daor za 'k do jasse even veur uuttrekken an wie de schoen past trekke hem aan
gezegd wanneer men een zwaar karwei aan (Mun), Ben jas is eon jas en komt a/tied
zal vangen (Dho), de jasse uutdoen uit- van pas (Mun)
trekken, ook: villen van een mol, een bun- jassebuse ['j .......'b...] - jaszak
zing, een haas etc. (Np), Jo bin ok haostig jassekneupe z. jasseknope
in dejasse scheuten! (Ma), De jasse ken jasseknope Ook jassekneupe (Bdie) de;
we] uut bet is warm genoeg, het dragen -n; ...knopien ['j...] I. knoop aan een jas
van een jas is nu overbodig of ongewenst jassekraegc (verspr.) de; -n; ...kraegien
(Nbk, Ow), Dat scheelt een jasse het is ['j...} 1. kraag van een jas
ineens een stuk kouder of warmer ge- jassekrastes (Obk) tw. [jaso'krastos] 1.
worden, zodat men een jas meer/minder uitroep van walging, tegenzin Jassekrastes,
moet/kan dragen (Nbk, Ste), zo ook 't wet zit Jo daor in omme to griemen (Obk)
Schoolt we] driejassen id. (Ste), Mit zok jassemouwe (Db, Diz, Nbk, Np, Op) de;
weer kan d'n eon jasse of kun j met een -n; ...mouwgien [j ... ] 1. mouw van eenjas
jas minder toe, hoeft de jas niet meer aan jassen (Nbk, Spa) zw. ww.; overg.; jaste,
(Nbk), (gezegd wanneer men bij het wer- hetjast ['jasi] 1. schillen van aardappelen,
ken buiten erg warm wordt en daarom z'n in piepensjassen (Nbk, Spa)
jas nit wil doen:) Do jasse moot d'r mar jassepaand (Nt) ['j...] - jaspand
even of (Nbk), (gezegd door eikschiilers jasses tw. [jasos] 1. uitroep van afschuw,
wanneer de schors niet goed van de stam tegenzin Jassos, wet hadde 1k viezo hanoi,
wilde:) Wi! M5 dejasse niet vu! hebben? (Wol), Jasses nog an too, ikheb eon v/loge
(Np), Thy moot nog in dejasse gnuuien z'n in do koffle (Obk), Jassos, daor is hij a!
jas zit hem nu nog te ruim, maar het komt weer (Bdie)
vanzelf goed omdat hij nog groter zal jasseslippe (El) de; -n; .s1ippien ['j...] 1.
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jassestof - jegerhcmd
slip van eon jas
jassestof (Nbk) ['j...] - jasstof
jassevoering (Db, Diz, Mun, Nbk, Obk,
Pe-Dbl) de; -s, -en; ...voerinkien ['j...] 1.
voering in of evt. bestemd voor een jas
jassien et; jassies ['jasin] 1. kleinejasse 2.
colbertjasje
jatten I (Diz, Nbk, Np, Obk, Op) my.
[jat4] 1. (enigszins ruw) handen, evt.
vingers Daenk d'r omme daj' d'r mitfe fatten of blieven (Obk), 'k Heb me flunk in de
fatten sneden ( Dfo), 'k Heb do fatten zo
koold (Ste), J bet dikke fatten (Wol), 't
Braande me in do fatten ik wilde er maar

at to graag op los slaan, hot pakken e.d.
(Wol)
jatten II - jatten Zo bebben al hiel war bi
mekeer fat (Nbk), Hiy her weer een appel
van de schao/e fat stiekem van de fruitschaa! gepakt (01-NI), As de deure los
staot, fatten de katten me et vleis van
aanrecbt (Sz)

It

jatter ['jatj] - jatter
Java ['ja:fa(:), ...w...] - Java
Javaan [Ja'fThn] - Javaan
Javaans [Ja'fLns] - Javaans
javakoftie (spot.) - javakoffie
javatebak (spot.) - javatabak
jawis z. fawisso
jawisse (OS, verspr. WS) Ook jawis
(verspr.) bw. [ja'wts(o)] 1. inderdaad, is

jazzkombo - jazzkombo
jazzmeziek - jazzmuziek
jazzorkest - jazzorkest
jazzpianist - jazzpianist
jazzplaete - jazzplaat
jazztronipet - jazztrompet
jazztrompettist - jazztrompettist
jazzzanger - Jazzzanger
je I pets. vn. [Jo] 1. (oak in do funktie van
tw.) vertrouwelij ke aanspreekvorm; meestal
als afs!uiting van eon zin en vaak a.h.w.
herhalend gebmikt: eerder in dezelfde zin
is ni deze!fde persoon al aangesproken;
vaak met ongeveer do funktie van hot Ned.
fob (tusson kinderen, ouderen en van
ouderen tegen een kind) Doe toch met zo
gemaekt, je toe Joh, doe niet zo gemaakt,
zo gekunsteld (Wol), Too fe, gao Cs an de
kaante (Nbk), zo ook Je moe'n die deure
met zo begriemen, jet (Spa), Die hadden
do tied we!, je moot je maar denken, joh
(bo: Nw), Ae, gao mar wit, je (b), (tegen
do desbetreffende persoon die zich
aangesproken weet gezien to situatie:) .16
[ja], kom dan tech es een koer, je (Nbk) 2.
2e pers. enk., i.p.v. ieoffow(Diz, 01-N!,
Op, Wol) Je geloven me zeker met (Diz),
Jehebben nog nooitzien boe'n starkekerel
oonze buurman is, hiy is in ion woord eon
beul (01-NI) 3. verzwakte vorm van fow

(3e en 4e naamval), ook met do funktie

zeker Jawisse maot, we gaon straks naor van wederk. vn. Je bescbieten, dat dot hij
hem toe (Op), Jawisse, ie kriegen eon (b), Ze laoten je mar betaelen (b), Vowbarrel van mi (El), Jawis, daor hef'geliek zicbtig wezen, want et zwiet daamptfe van
an (01-NI), Jawisse, dat docht hi mar daf' de huud (Wol), Af' mar good uutkeken,
vanaovend vat mocbten; ie blieven mar dan kon d'rfo niks gebouren (v), Jo met
verklumen laoten! (v), Jo moe'n je nog
mooi thuus, fongien (Db), Jawisse we], bi
her 't we! zion (Diz), Jawis, datkun we we! schoren (Nbk)
(Ow), Jawisse welzeker wel, ook als stop- je II bez. vn. I. vorzwakte vorm van fow,
woord gebruikt (Nbk), Jawis, je! zeker foe(n) tt Is je eigen huus (Nbk)

we!, hood (Np)
jawoord - jawoord
jazeker bw. [ja'si:kr] 1. ter bevestiging of
instemming: zeker wet Jazeker komt dat
klaor (El), Gaon fim mit? met als
antwoord: Jazeker! (Ma), Jazeker we!
(Nbk)
jazz - jazz
jazzballet - jazzballet
jazzband - jazzband
jazzfestival (spot.) - jazzfestival
jazzgimmestiek (spar.) - jazzgymnastiek
jazzkefe - jazzeafé

jeans (spor.) - jeans
joe (tw.) [ji:] - Joe: ter uitdrukking van
schrik Oe fee, daor zillIon we It bebben

(Nbk)
jeep (Nbk) [jup, s(J)ip] - jeep (bep. auto)
jeger I (Nbk) et ['jt:g1] 1. jaegerstof
jeger II (Nbk) bn.; attr. 1. van jaegorstof
een fegor hem (Nbk)
jegcrgaoren (Ste) et ['j...] 1. garen van
jaeger Jogergaoren daor breide ie bostrokken van (Ste)

jegerhemd (Nbk) et; -on; ...hernpion ['j...]
1. hemd van jaeger

jegerkicur - jeneverpolle
jegerkicur (Ste) ['J...], injegerk/curgaorcn Bahjenever, ba'k mar eon dikkop (Nbk)
grijs en wit gespikkeld (Ste)
jeneverachtig - Jeneverachtig: naar jejegeronderbroek(Nbk) de; -en; -ien ['j...} never smakend, ruikend
1. onderbroek van jaeger
jeneverbeerlig (Nt) de [...'n...] 1. iemand
jegerondergoed (Nbk) - Jaegerondergoed die veel jenever gebruikt
jegerwolle (Ste) de [j .....] i. wollen garen jeneverheie (Bdie, El, Dho, Nbk, Np, Nw,
van het desbetreffende fabrikaat (jaeger)
OpJ, fp) Ook jeneverhesse (verspr.),
Jehannes de: -en; -ien [ja'hanos] 1. mans- jeneverbes (spot.), janneverbes (Dhau),
naam, Ned. Johannes * (kinderrijmpje van janneverbeic (Ma, Np) [Jan...] - jeneverhet schoolplein) Jebannes do deuper/Zien bes, bes van de jeneverstruik
kant is van keuper/Zien neut is van blik jeneverbeiepolle z. jeneverpolle
IAf hen ik(Np)
jeneverbeiestruke z. jeneveipolle
Jebova [jo'ho:wa, ...va, ...fa] - Jehova jeneverheroerte (Op) [...'n...] - jeneverbeJeh ova 's getugcn(Nbk)
roerte
jek [Jek] - jack
jeneverbes z. jeneverbeie
jekker de; -s; -tien ['jckç] I. jekker eon jeneverhesse z. jenevcrbeie
leren jekker (Nbk)
jeneverbessenstruke z. jeneverpolie
Jelle do; -s, -n; Jellegien [5cIo] 1. mans- jeneverbessestruke z. jeneverpolle
naarn ten kreupole jelle manspersoon die jeneverbesstruke z. jeneverpolle
kreupelt (Nbk), fe/Ic waeter de koekoek, jeneverhoom z. jeneveipolie
die nI. bij voortdurend roepen regen zou jeneverbraander (Op) ['n..] - jeneveraankondigen (Ma) * (gezegd of gezongen) brander
JoVe- belle boksem/Kwan, van ho ven/Piste jeneverhraanderi'je (spor.) I...'rtJa, z. ook
in ? vuur IWat was folio boksem duar -ije] - jeneverbranderij
(Nbk), zo ook Jelle-boksem trot or we] wet jeneverdrinker (Np, Spa) f...'n ... J - Jenemin /Siedewie-dewjet-Jan-bom (Nbk)
verdrinker
jeloers [JaIu:ars] - jaloers argensjeloers jeneverfiesse (verspr.) Ookjanneverflesse
op wezen, ... ammo wezen (Nbk), Ic zo/len (Ma) [...'n...] - jeneverfies
d'r jeloers van wooden (Nbk), ? Is ow jenevergias (spor.) et; ...glaezen; -sien
jeloers op it wodden (Nbk)
[...'n...] 1. Jeneverglas
jeloershied z. jeloersilbied
jeneverhals (Np, Obk, Ow) de; ...halzen;
jeloersighied (Nbk, v) Ook jeloersizied -ien [...'n...] I. iemand die veel jenever
(Nbk) Voor -heft! z. -hied [...'lu:arsx drinkt en daardoor vaak dronken is
hill...] - Jaloersheid Allemaole jefoersig- jeneverhuud (Nt) de; ...huden; ...hutien
bied netuurlik (v), uutjeioershied (Nbk)
[...'n...] 1. iemand die nI. veel jenever gejelte z. hi/to
bmikt
jemelig z. jummel
jeneverkruke (Bdie, Obk, Op, Ste, Ow)
Jenaplanschoele (spor.) [jT:naplaskula] - de; -n; ...krukien [...'n...] 1. kruik voor of
Jenaplansehool
met jenever
jenever Ook jannever (Bu, Dhau, Ma, jeneverlappe (Obk, Ow) de; -n [...'n...] 1.
Mun, Nbk, Np, Ow, Ste, Wol) de; -tien zuiplap (die nI. veel jenever drinkt)
[Jo'nL:wf, ...v1/Ja'n...] 1. jenever (bep. jeneverlocht [...'n...loxt] - jeneverlucht
alkoholische drank) We moe'n even ten jeneverneuze (Bdie, Db, Nt, Op. Wol) de;
flessejannever an It kefd haelen (Dhau), -n; ...neusien [ja'n...] 1. gezegd van ieMit eon van jenever oversiaonde stemme mands rode neus, waaraan men ziet dat de
stomuneide A. de karke binnen (b), een persoon in kwestie veel jenever drinkt
liter jenever ( Spa), jenever stoken (Nbk), jeneverpolle (Dfo, Obk, fp) Ookjeneverklaorejannevcr (Ma), ooldejenever (Ld), beiepolle (Bdie, Nw, Op, fp), jeneverjongejenever(Ld) 2. (vaak verki.) glaasje struke (Ld, Np, Obk, Op, Ow, Pe-DbI,
jenever lien jenevertien mil suker kan d'r Spa), jeneverbeiestruke (Dho, Op), jenesaws lekker in va/en (Db) * Jenover in do verbessenstruke (Dia, 01-NI), jeneverman, do wieshiedin do kan (Ofo), (positief bessestruke (Wol), jeneverbessiruke
schertsend over het gebruik van jenever:) (Nbk), janneverpolle (Ma), jeneverboont
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jeneverreumelticn - jengdig
(Db) de; -II; -gien [ja'n...] 1. heester,
vooral op do hei voorkomend, waaraan do
jeneverbes groeit
jencverreumclfien (Dfo) [...'n...] - jeneverglaasje

jcneversmaek - jeneversmaak
jeneverstoker (Wol) - jeneverstoker
jencverstokeri'je - jeneverstokerij
jenevcrstronke (spot.) de; -n; ...stronkien

(Diz)

Jetse (Nbk, Np, b) do; -s ['jetso] I. mansnaam van Jetso gaon flauwvallen, van z'n
stokje gaan, van slag raken (Nbk, Np, b)

jeude z. food
jcugd do [jA:xt] 1. dejongeren Is bier nog
watjougd? nI. in deze wijk, in dit dorp

(Nbk), Die jougd is mooilik (Dhau), Do
jougdis naorschooleonze kinderen (of: de

[ja'n...] 1. stronk van de struik waaraan de kinderen in hot algemeen) zijn naar school
jeneverbes groeit, ook: do struik als geheel (Ma), Do jeugd komt thuus (Nbk), It Was
allemaolojougder waren allemaal kinderen
jeneverstruke z. fenovoipoie
jenevertien (Bu, Np) Ook jannevertien (ook gezegd van oudere kinderen (Diz,
(Np) et; ...ties [...n...] 1. glaasje jenever Nbk)), Dofeugd is maltaopolig maakt gekheid (Bdie), do fougd van tegonwoordig
Doe mij mar eon jonovortion (Np)
van do tijd waarin we leven (verspr.), zo
jenevervat (Op) [...'n...] - jeneverton
jeneverzoeper (Dfo, Mun) - jeneverzuiper ook Defougd van now is n/ks minder as
jcngelen zw. ww.; onoverg.; jengelde, het die van vroegor, allionig aandors (Ld) 2. de
jengeld ['jeij(g)i] 1. zeuren van kinderen, jeugdjaren Dat he'knog onthuien out mien
jengelen 1k badde zoo'n pieno in 't houfd, fongstofougd (Nbk), van zionfougd clan,
on dejongen marjengelen! (Mun), Kiendor We hebbon toch eon pracbtigo fougd had
Icon Jo vorrokt om do kop fengolen (Wol) bier bij do bos (Nbk), Dat was nog in
2. op storende wijze klinken van radio, oonzofougd (Diz), In oonzofougd dedon
televisie enz. Do radio staot do hiolo dag we et aandors (Spa), ... was It al eon b/ole
moncor (Ste), do twiodo fougd k Kom
an tojengolon (Dhau)
now in mien twiodofeugd (Nbk), 'Ic Bin al
jengelkont (Nbk) - jengelkont
jenncn (Dmi, Nbk, Obk) zw. ww.; overg.; eon stoIc bonne in mien twiodojeugd (Nt)
jende, het jend ['jet:] 1. pesten, sarren
3. hot jong zijn, in dejongstejougd veurjent (Ld, Ma en west) bn., bw.; -er, -st bij achter zich gelaten hebbend (bI) * Wie
Dent] 1. uitstekend, heel good Die fongo on do fougd hot, hot do tookomst (Nbk), zo
dat maegion vormon mit hour be/don mar ook Wio dofougd hot, die her morgon (ba),
eon font koppol (Op), Die booroknocbt Icon An dofeugd do tookomst (01-NI), Gun do
jont bouwen kon sekuur ploegen of fougd hour vrougd (Op)
anderszins do akker bewerken om te jeugdbeweging (Nbk, Sz) - jeugdbeweverbouwen (Obk), Dat was font warkprima ging
werk dat geleverd is (Nbk), Dat staot Jo jeugdbiebeltheek (spor.) - jeugdbibliofont! netjes, uitstekend, goed (Ste), Th) theek
staot d'rjent op id (Ld, Ma, Spa, Sz), zo jeugdblad (spot.) - jeugdblad: bind voor
ook Th7 zag drmitzion ni5e hoed onjasso de jeugd
mar font wit (Mun, Np, Nt, Obk, 01-NI, jeugdbond (spot.) - jeugdbond deNedorWol, Op), my kwam font your do dag laanso jeugdbond your notuurstudio
(N.J.N.)
(Diz)
.Jer. - afkorting van Jerornia (bijbelboek)
jeugddroom (spot.) - jeugddroom
jeugdgroep (Dhau) de; -en; -ion ['J••I 1.
Jeremia z. forlorn/a
groep jongeren bij eon vereniging, insteljeremiade (Ste) - jeremiade, gezeur
.Jeremia (I) ling e.d. met gemeenschappeiijke aktiviJeriemia (Dfo) Ook
[jt:ori'mijaljt:oro...] - Jeremia (bijbelboek; teiten Zo hobbon eon fifnofougdgroop in
naam van do desbetreffende bijbelse fi- Oosterwooldo (Dhau)
jeugdharbarge (Dfo,Nbk) - jeugdherberg
guur) klaegen as foriemia (Dfo)
jeugdherinnering - jeugdherinnering
jerrycan (verspr.) - jerrycan
jeugdig ['jA:ydox] - jeugdig: jong, iijkend
Jes. - aficorting van Josaja (bijbelboek)
Jet (Diz) de [jet] i. vrouwennaam Daor op, passend bij de jeugd eon jeugdig stel
kommen Jet on Jul ok an een vreemd stel (Nbk), Hiy staot d'rfougdig op (Diz)
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jeugdjaoren - jewelste
jeugdjaoren (my.) ['jA:xtjo:cI - jeugdjaren D'r kommen je a/tied nog wet herinneringen veur de geest uutje jeugdjaoron (01-Ni)

veuruut, buy zit d'r war omme benne to
jeuzelen (Sz)
jeuzeler z. jeuzelder

jeuzelgat (Ste) et; -ten; -tien ['jA:zjgat] 1.
jeugdjournaal - jeugdjournaal
zeurpot, iemand die steeds over kleijengdkaamp (Dfo,Nbk) et; -en; -ien
nigheden (en veelal ten onrechte) klaagt of
1. het gemeenschappelijk kamperen van zeurt
een groep j ongeren (onder leiding)
jeuzelkont (OS, Dho, Diz, Np, Wol) Ook
jeugdkampioen (spot.) - jeugdkampioen jeuzelkonte (Op, Pe-Dbi en verspr. west.)
jeugdkampioenschop (spot.) - jeugdkam- de; -en; -len ['j...] 1. zeurpot, iemand die
pio ens chap
steeds over kleinigheden (en veelal ten
jeugdkemmissie (spor.) - jeugdkommissie onrechte) klaagt of zeurt
jeugdkoncert (spor.) - jeugdkoncert
jeuzelkonte z. jeuze/kont
jeugdleider - jeugdleider
jeuzelpoede (Np) de; -n; -gien ['j...pudo]
jeugdlid (spor.) - jeugdiid
1. zeurpot, iemand die steeds over kleijeugdliefde (spot.) - jeugdliefde: iiefde nit nigheden (en veelal ten onrechte) klaagt of
iemands jeugd
zeurt
jeugdliteratuur (1) - jeugdliteratuur
jeuzelpot (Db, Ld, Nbk, Np, 01-NI, Op,
jeugdloon (verspr.) - jeugdloon et mi- Ow, Pe-Dbi) de; -ten; -tien ['j...pnt] I.
nimum jeugd/oon (I)
zeurpot, iemand die steeds over kleinigjcugdpoeste (Op) ['jA:xtpustaJ - jeugd- heden (en veelai ten onrechte) klaagt of
puistje
zeurt
jeugdsentiment (spor.) - jeygdsentiment
jeuzeizak (Dfo, Np, Spa) de; -ken; -kien
jeugdsocifleit (spot.) - jeugdsociëteit
['j...sak] 1. zeurpot, iemand die steeds over
jeugdsoos (spor.) ['jA:xtso:os] - jeugdsoos kleinigheden (en veelal ten onrechte)
jeugdtoernooi (spor.) - jeugdtoernooi
klaagt of zeurt
jeugdvriend (spor.) - jeugdvriend
jeweel (Nbk) Ook jawed (spor.) et; jejeugdwark (spot.) - jeugdwerk
weien; -tien [jo'wt:l/jy'M ...] 1. diamant,
jeugdwarklooshied (spot.) - jeugdwerk- kleinood e.d. 2. prachtexemplaar een jeioosheid
wool van een meid (Nbk)
jeugdzonde (spot.) - jeugdzonde
jewelen (Nbk) [jo'wt:h] - juwelen een
jeugdzorg (spot.) - jeugdzorg
jewo/en aarmbaand (Nbk)
jeuk z. jokto
jewelendeusien (Nbk) et; ...deusies
jeuken z.jokken
[...'w...] 1. juwelendoosje
jeukerig z.jokkerig
jewelenkissien (Nbk) [...'w...] - juwelenjeupies (Nbk) Ook jopies (Nbk), zoni- kistje
nserjopies (Nbk) et; jeupies [jA:pis/jo:... ] jewelste - jewelste, in: van jewe/ste,
1. (my.) bep. soort appel, vgl. Jeupies we- meestal met aaneen (ais in het Nederron vroogriepe appels, die weren zaachtzoer en hicicmaol rood; ze weren hie/
lekkor mar ze konnen met duren, ze
wodden maeii (Nbk)
jeuzelder (El) Ook jeuzeler (Sz) de; -s

['jA:zldf 3 1. zeurpot, iemand die steeds over
kleinigheden en veelal ten onrechte klaagt
of zeurt
jeuzelen zw. ww.; onoverg.; jeuzelde, het
jeuzeld [ja:z1I)] 1. kiagend zeuren, zaniken
As kieine kiender slaoperig wodden,
beginnen ze zo to jeuzelen (Dfo), Ze iikt
altied to jouzolen (Np), Wat kan dat moonskojeuzelen! ( Ste), Jeuzo/ thor now mar
niet moor over (b), Th3 komt d'r niet roe/it

lands): As de koenen tongbfaor hadden,
was ? eon gebroes van jewelste (Ow), ?
Regende van jewelste (Diz), Ft Was eon
[cost van jewelste (Nt), Hij bet daor eon
buus bouwd van jewelste (Ow), Hi5
zwoerde [schepte op] van jewolsto ( El), Et
ios van verloden tied dat was van jewelste
dat was geweldig goed (01-Ni), Dat gong
ok even van jewelste met geweld, bijv. van

een karwei dat razendsnei in het andere
overgaat (Nbk), eon bendo van jewelste
ccii grote troep (Ma), een stokmeziek van
jewelste hard, met veei lawaai (Ste), ? Was
eon Jewaai van jewelste (Wol), Hi7 krigt
van jewelste een flunk pak slaag (Np)
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jezels - jodenmeensken
jezels z. onder zels
Jezus Z. Jiezus
jezuskruud (01-NI) et ['j...] 1. duizendknoop
jg. - afkorting van Jaorgaank
Jhr. - afkorting van Jonkbeer
jiehtbottien (Nw) et; ...potties ['jtydbotin]
1. klein botje in een zak onder de rok gedragen tegen de reumatiek
Jiddisch - Jiddisch, als bn. ook met kleine
letter
jieoe-juutsie (Nbk) [jiu'jytsi] - jioe-jitsoe
Jiepse (Bu) de; -n; jiepsien [jips] 1. dun,
buigzaam takje, om striemend mee te slaan
EenJiepse, daor kuj' even iene mitJiepsen,
dan kriej' wel eon striewe op 'e huad (Bu)

jiepsen (Bu) zw. ww.; overg.; jiepste, het
jiepst ['jipsi] 1. striemend slaan Een Jiepso, daor kuJ' even iene mit jiepsen, dan
kriej' wel eon strieme op 'e baud (Bu)
Jiezus (Np, hI, 1) Ook Jezus (b) ['ji:zs
/j.....] - Jezus or kruus zoas Jiezus dat
dregen mos (Np), de Here Jenis, Jezus in
gien aende grote goedheid, hoe bestaat het!
(Wol), Jezus mina! hoe bestaat het,

allemaehtig! (Np)
jiezusbeweging (I) - jezusbeweging
jiffer z. juffer
jiffershoolt z. jufferhoolt
Jim I (Nbk, Np) [jim (Nbk), dzjtm] 1.
mansnaam * (schertsend antwoord op de
nieuwsgierige vraag: Waor gaon Jim henno?.) Jim is een aep! (Nbk)
jim II (OS, WS: Bu, Dho, noord. van de
Lende) Ook jam (Bdie, El, Nw, 01-ND;
indien aangehecht aan bep. voorafgaande
woorden gereduceerd totj'm: koj'm komen
jullie, aj'm als jullie; pers. vn., 2e pers.
meerv. [jim/jAm; gereduceerd: jip] 1. (informeel, ook formed; ook vorm gebruikt
om personen aan te roepen Gaon jim ok
henne? (Nbk), hth bin toch niet Jeik?
(Nbk), Jim smerige kwaoJongcn! (Nbk)
jim III (OS, WS: noord. van Lende, Bu,
El, Dho, Nw, 01-NI) Ook jam (Bdie, El,
Nw, 01-NI) bez. vn. [jim/jAm] 1. van
jullie As ik in Jim p/ak was... (b), Week
ok niet! MoeJ'Jim heft mar vraogen! (b)
jim mend z. jimmes
jimmeneetje (Np) tw. [jtma'nt:tjo] 1. uitroep van verwondering
Jimmes (verspr., b: In) Ook jimmend
(Nbk) zelfst. bez. vn. ['jtmos/jtrn:t] 1. die

van jullie
jister (Ow, Spa, Ste, ba) de; -s; -tien
['jtstç] 1. afgesloten melkplaats in de wei
In dejister is 't biy de haast eon gleerboel

(Ow), As do koenen in dejister kwannnen,
sleuten we die of(Ste)

Jkvw. - afkorting van Jonkvrouw
ji. - afkorting van Jongstleden
Jo. z.Joh.
job I (spor.) [dzjop, ook wel jDpl - job,
baantje
Job II de; -s, Joppen; joppien [j3p] 1.
persoonsnaam, in het bijzonder van de
bekende bijbelse flguur: Job eon dove Job
(Dfo), con gocie Job wezen (Dfo), mit Job
op 'c mcsbuitczittcn niets hebben, arm zijn
(Mun), Hi5 doe of wits hiy van Job gien
kwaod van de prins geen kwaad (Dfo), zo
aarm as Job, Hiy Iu/t as Job zone/er kop
(Wol), zo gedu/dig as Job (Ld, Ma), zo

good as Job (Np) 2. bep. bijbelboek: Job
(spor.) * Job zonder kop, zone/er oren/Zo
is Job geboren (Nbk), ...zo is oonze Job
geboren ( Sz)
jobe (Db) de ['jo:bo] i. (verz.) bep. merk
of soort blauwkopknollen

jobsgeduld [aks. wisselt] - jobsgeduld Mit
Jobsgedu/d kwam et klaor (Obk), Die bef
ok eenjobsgeduid! ( Ste)
jobstieding (Db, Dhau, Pe-Dbl, Wol) de;
-s, -en 1. jobstijding
Jochem de; -s; -pien ['joxm, joxm] 1.
mansnaam Et smaekt as Jochem do bofJebroggen hat smaakt lekker (Np, Bu), ook
Et smaekt as Jochem (Nw)

jochien z. onderJonge
jode- z. onderJood
jodebaord (Bu, Nbk, fp) ['jo:odobo:o;t] judenbaard: moederplant
jodeboel (01-NI) de ['jo:odobul] 1. het
sjacheren, bet elkaar bedriegen bij handel
We moe'n d'r glen jodeboel van macken

(01-Ni)
jodefooi (Bdie) - jodenfooi
jodehaat (spor.) - jodenhaat
jodekaridiof (Obk, Nbk) - jodenkerkhof
jodekoeke (Nbk) - jodenkoek: klein, dun,
rond koekje
jodelen ['jo:odçi] - jodelen
jodeliem (Ma) et [jo:odalim] 1. spuug
gebruikt om iets schoon te maken, bijv.
brilleglazen
jodenmeensken (vo) - jodenmensen
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jodenvervolging - jojo
jodenvervolging z. jodevervolging
de ['jukso/...A...] 1. slechte, slappe koffie
joderachel (Nbk) do; -s; -tien ['jo:ada dunncjoekse (Spa, Ste)
raxj] 1. bep. klein zuurtje, rd. spekje met joekseri'je (Bdie) [Juks'rtja], in gien
jookseri5e goon gevrij, niet met elkaar naar
suiker
jodespek (Nbk) et [jo:adaspsk] 1. sukade bed gaan
joele (01-Ni) do ['juio] 1. zeer dunne most
in kook
joelen zw. ww.; onoverg.; joelde, hot joeld
jodesteern (spot.) - jadenster
jodestreek (Dhau, Diz, Ste) - jodenstreek ['juLi] 1. joelen, luidruchtig tekeergaan, nI.
jodevervolging Ookjodenvervolging (vo) door meerdere personen tegelijk De
k/en derjoe/en en raozen op etscboeleplein
- jodenvervolging
jodinne (Nbk) - jodin
(Db), Jo kim ze bier we] heusen joe/en
jodium ['jo:dijm] - jodium
(Spa), Do meensken joe/den, omdat bout
joe (Nbk) tw. [Ju:] 1. joe Bij' daor? [met ploeg eon punt maekt badde ( Diz) 2.
als antwoord] Joe! (vaak met Lang aan- janken van eon hond (Ste) eon joelende
bond (Ste)
gehouden 00) (Nbk) 2. z. jowl, II
joechel (Nbk, Ow, bI) tie ['jux] 1. slechte joeler (01-NI, Ste) de; -s; -tien ['jul] 1.
koffie (Nbk, Ow) 2. dunne pap Soms jankend, joolend dier, ook van een mens
bebbon we van die smerige, dunnejoechel gezegd (01-NI)
joen z.jowll
(bi)
joechte (Nbk, Np, Ow, bo: Bu, b:Ln) do joenen(d) z. jowond
['juxta] 1. slechte koffie, evt. andere joep I z.joeperd
vloeistof van slechte kwaliteit (b: In) Dat joep II (Nbk) [Jup] - joep Joop, daor
is dunne joechte slechte koffie (Np) 2. sprong hij over et hekke (Nbk)
dunne pap (Nbk)
joepe z.joepord
juechten (bo: Op) onbep. w. [juxti] I. de joeperd (Nbk, bet. 2: 01-NI) Ookjoepe
hort op zijn, in Ze is weer vot tejoechten (Nbk), joep (bet. 1: 01-NI) de; -s; joeportion [jupt/jup(a)] t. (schertsend) jurk
(bo: Op)
Joegoslaaf Ook Joegos!avier [juxo(:) (Nbk) 1k doe do zundagse joepe an (Nbk)
'sla:f, ...ug.../...'sla:wijç, ...v...] - Joegoslaaf 2. groot exemplaar, joekel (01-NI) Dat was
eon jooperd van eon vent (01-NI)
Joegoslavier z. Joegoslaaf
Joegoslavisch [...'sla:wis, ...vis] - Joe- joeps Z.joepsO
joepse (Diz, Nw) Ook jeeps (bet. 3: Nw,
goslavisch
joehoe (Nbk) [ju'hu:, juhu] - joho
bet. 2: Nbk, Obk) de [ups(a)] 1. dunne,
joekel de; -s; -tien ['juk] 1. kanjer, joekel slappe vloeibare substantie (Diz) D'r zit
Wat eon joekel gezegd bijv. wanneer men niet yule soul in, et is mar dunne joepse
eon flinke vis uit hot water haalt (Pe-Dbl), (Diz) 2. diarree (Nbk, Obk), in Hiy is an
Wat bet bij eon joekel van eon auto de joeps (Nbk, Obk) 3. jaap, snee (Nw)
(Dhau), Thy hot eon joekel van ten bulte Die hot ten fore joepse in de ban en (Nw)
an 't houfd (Db), eon joekel van ten neuze joepsen ['jups] - tjoepenlCjoopstenaor
(Wol), ... van ten snook (Wol), eon difle beneden, kwam dade mit eon boem (N)
joekel (Bdie, Diz, Ma), ten joekel van ten joepster (Dfo) de; -5; -tien ['jupst] I.
pore (Wol), ... van eon boom (Diz, Nbk), groot exemplaar, joekel Die balstion was
van ten kerel (01-NI), eon hielojoekef eon dikkejoopster (Dfo)
van eon vis (Ow), Dat bin joekois van ba- joets (Nbk) [Juts], in an dejoets wezen
diarree hebben (Nbk)
non om die waegon (01-NI)
joekerd (Bu, Dfo, Dho, El, Np, Ste) do; -s joetse (Wol) do ['jutso] 1. slechte koffie
['juk1t] 1. groot exemplaar, kanjer, joekel joggen (verspr.) - joggen
Die snook was mi ten joekerd, die was joh. Oak Jo. - afkorting van Jobannos
we] eon pond of vieftien (Dfo), * Vong (bijbelboek)
eon joekerd van eon snook (Bu, El), Wat Johannes (spot., 1) - Johannes, bep. bijeon thkke joe/cord gezegd bijv. van een belboek
grote koolplant (Np)
jojo (Nbk) [JoM'joM] - bep. speelgoed:
joekse (Bu, Np, Ow, Ste) OokJukse (Ste) jojo
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jojonen - jokpoeste
jojonen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; jojode,
het jojood UoAt'ioM(d)w....M(g)JJ] 1. Jojoen
jok I (Bdie, Dfo, Dhau, Dho, Nbk, Np, Nt,
Nw, Obk, Op, Ste) Ook juk (verspr.) et;
-ken; -kien [jok (spor. OS, Nw, Ste), ...o...
(Bdie, Dho, Op, Ste, Nt, spor. OS)J 1.

jokkebulte z. jokpoode
jokken Ookjeuken (Wil, elders spor.) zw.
ww.; onpers., overg., onoverg.; jokte, hot
jokt ['jokflIjA: ... ] 1. (onpers. en onoverg.)
een gevoel van jeuk geven 'tJoktmi]over
do biolo baud (Ma), It Joktmo op 'o roggo
(Nbk), Do roggo jokt me (Nbk), Van

draagjuk I B. gong mit körven an et jok
mit nijjaorsspul/en rond in do woke vow
ni]jaor (Ow), Hi] had do emmors an 'tJok
(Nbk), WI] bruukton vroogor at Jok mit or
ka/verbornen (Np), Zo brochten vrooger do
molkbussen mit 'tJuk naor do wag (Dho),
Kleine boortios gongen vroogor we] vaoko
mit jok en ommers to me/ken (Op),
Vroeger badden ze do boI/ekörf an 't jok

braandn otto/s jot/con Jo do haven, doe d'r
mar ook op ni. azijn (Np), Eksoem tan
vorschnklce/ik jo/c/con een gevoel van jeuk
teweegbrengen (Mun), Dat jokt ok met!
gezegd wanneer lets vreselijk pijn doet
(Np), Dan jo/c/con 'm do koozon niot moor
dan leeft hij niet meet (be: Nw), 'k Bob
zoën piene in do top, 1k tan mit mien
ogen met zien, zo jokken mi5 do banon

ni. om met brood langs de huizen te venten
(Np, Sz, Nbk) 2. kruiwagenzeel (Np) 3.
hetz. als pattojuk, z. onderputtejok(Bu) 4.
(lett. en fig.) zware last (Ma, Ste, 1, b) Da's
me ok eon zwaor jok een zwaar karwei

(Bu) 2. (onoverg.) een sterke neiging
hebben om met geweld in te grijpen, jets te
doen, in do haven Jot/con me e.d. A* eon

(Ste), lone die eon zwaor Jevond hot, hot
eon zwaorJuk (Ma), (..) Dat wi3i oons onder 't Duutso Jot your knoet on onrecht
bougen (b) 5. onderdeel van de schoorsteen

waar het bovenste stuk op wordt gebouwd

peer vocbtonde Jongon ziç kim me do
haven jokkon om zo uut meteor to baa/on
(Obk), Do ham on Jot/con me, it zo/ 'rn wel
war op 'a huudgovon wi//en (Nw, Np), Do
hanonjokkon heur as d'r iono wat vor/itor
]opt as do aandoron, dan hot hi] eon ditto
sni5ba/Jo in do netto veurdat hi] 'tin do
gaton hot (b) 3. (overg.) krabben tegen de
jeuk (Nbk, Wol) Wi] mi] oven op 'eroggo

(Np, Nw, Obk) Et Jot, daor wodt do
schostion op bouwd; It is ok et gat in do
zoo/der waor dus do schostion veordor op jotken(Wol) 4. (overg., onoverg.) in lichte
bouwd wodt (Np), Et jot is at viorkaant mate liegen (spor.) * Asjo 't gatjokt, dan
waor do bovenschostien op bouwd wodt wodt do botter duur (Nw, Obk), Asjo do
(Nw)
rogge jokt, krioj' regon (Ow), As Jo de
jok II tw [jok] (Ld, ye), in de tekst van neuzo Jo/ct dan hoJ' war ton goode: eon
een galmend liedje dat de koohudors naar kJok, eon smok of stront roe/con (Nbk)
elkaar zongen, nl.: * Jot, jo/c, jot, jokko jokkepoede z. Jokpoedo
boj jokko bow/Kom ie es bi] mi]/Dan jokkcri'je z. jotte
torn ikbi] jow(Ld, ye)
jokkerig Ookjeukerig (Spa) bn. [jokpx,
Jok III (Nbk) [jok], in * (zomaar gezegd, ...kar.....jA: --- ] I. last hebbend van jeuk It Is
zonder verdere bet.) Hannosien van Jan- me zo Jottorig (Nbk), 'k Bin zo Jeukorij
nosion waor Jot bi] is (Nbk)
(Spa)

jokbalke (Bdie; wsch. nit Overijssel) de;
-n [jogbalko] - jukdorpel
jokbien (vo) Ookjukbien (Nbk) [jok...] jukbeen Do mond was eon streop woddon

jokkop (Ste) de; -pen ['jobp] 1. elk der
uiteinden van een draagjuk
jokplaanke I (Ste) de; -n ['jokplâ:ijka] 1.
plank met de funktie van wrijfpaal
on do koozon har hi] stief op meteor; ic jokplaanke II (Ste) de; -n ['j...] 1. het
zaggon dejokbionen uutstikkon ( v o)
brede, middenste deel van een draagjuk
joker de; -5; -tien ['Jo:kç] 1. joker your jokpoede (Bu, Nbk, Np, Nw) Ook jo/cJoker staon, 'k Snap d'r gion joker van kepoede (Bu), jokkebulte (El),jokkebult
niets (Ma)
(Nw) de; -n; -gien ['jok(a)puda] I.
jokeren (spor.) [jo:kp] - jokeren
jeukende bolt op de huid, vaak als gevolg
jokke tw. ['job] 1. nevenvorm bij jok II, van een muggebeet Hi7 zit onder do Jotz aldaar
pooc/on (Np) 2. iemand die liegt (Nw)
jokkebult z. jokpoedo
jokpoeste (Bu, Diz, El, Nbk, Nw, Ste) de;
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jokte - jong
-n; ...poesien [jokpusta] 1. hetz. als jokpoetic, z. aldaar
jokte Ook jeuk (WFI, elders spor.), jokkeri'je (Nbk, Obk) de [jokto/jA:kIjoko

'njo] 1. jeuk 'k Heb jokte op 'e rogge
(Nbk), In oonzc kicnderjaorcn badden we
we] esjoktc on et beaM (Obk), 'k Heb last
van joktc (Diz), *Was gister verlegen van
joktc(Nbk), Peerden hebben sorns con boo]
last van jokkerie veel last van jeuk (Obk),
k Hebbe ok al jokkeri5e an de wintcrtiyen
(Dhau), Goeie! Dc jokte! schertsend als
groet gezegd door kennissen die onder
elkaar zijn (Diz) * 1k wecnskeje dejokte
on glen naegels om te klauwen nl. als emstig ervaren: door her eten van moederkoren dat in de (gemalen) roggekorrels
zat, kreeg men jeuk; in ernstige gevallen
kon men eraan sterven (n)
joldel z. geldci
jolig [jo:(o)Iox] - joligjolig van aord(Bu),
1hJ kan somsticden mar jolig doen (Nbk)
jolighied (Nbk) - joligheid
jolken (Bdie) onbep. w. [jo1(a)k} 1. van
maartse katten: hat desbetreffende geluid
maken
jolt (Db, Obk) bn. Dolt] 1. (van een ei)
onbevrucht en evt. bedorven (Obk) Alle
cier weren uutkommen, mar d'r was ion
jolt ci bij (Obk) 2. (van ei) bebroed en dus
niet meer eetbaar (Db)
joltei (Ma, Obk) at; -em; -glen ['joltcj] 1.
onbevmcht ei, evt. bebroed of bebroed en
afgestorven 't Weren allemaoljoltciernl. in
een hap. nest (Ma)
jommes ['joms], z. onderja II
Jon. - afkorting van Jona('s,) (bijbelboek)
Jona(s) ['Jo: nas] - Jona(s), ook: naam
van hat bekende bijbelboek
jong I Ookjonic ( bet. 2: Bdie, Mun, Ow,
Pe-Dbl) et; -en; jonkien Dog/ ... kJ 1.
pasgeboren dier, baby van een dier Oonzc
bond het jonkics kregcn (Nt, Nbk), Dc
wiend kon daor wel jongen hebben de
wind zit maar steeds in diezelfde hoek
(Bdie) 2. baby, kind do jongen grootbrengen (Spa), Zoc'n vuurwark is altied
con bid vermack, year de oolden liekegoed
as year do jongen (b), Och, dat was
vanzels lend van I Saken jongen van de
kinderen van J.S. (b), (negatief) Mar 'Ic
belove nict dawwc hear en dat nust mit
jongen ondorbolen zullen, heur! (b), Stelje

year dawwe now ok nog mit cen nust vol
jongen zatten (b), (mw) Datjong van jow,
dat is me wat (Nbk), AJ' hew' bewrn
risseneren over 't jong, zo nuuznt ze Jan
(b), (mw) mit It jong zitten een baby
verwachten, evt. pas hebben (met name
gezegd van ongetmouwd vrouws- persoon
dat in verwachting was geraakt;) (verspr.),
ook mit jong zitten (Ma): Hi)' leut hew'
reer mit 'tjonk zitten hij had bij haar een
kind verwekt maar trouwde haar niet,
bekommerde zich verder niet om haar
(Pe-Dbl), Ze zeggen dat ze mit 'tjongzit,
on dat in disse tied! ni. van voombehoedmiddelen (Dho), Die blift ok aorig [beroerd] wit It jong zitten (Mun, flu), ook
Zie zit Iii)' 't jonk (Bdie), Ze zit in 'tjong
ze is zwanger (Nbk), bij 't jonk zetten bij
een vrouw een kind verwekken (Bdie),
ook: iene mit 't jong zetten (Nbk),
...maeken id. (Nbk), Dear tie pll hebben tie
maegies niet zovule geveer om mit jong te
raeken (Obk), Th3f het de vrouw mitjong
(01-NI) 3. verkorting van jonge (vaak als
aanspreekvorm, aanmoep, met de funktie
van 5oh') 1k heb dat jong eon beste kiap
geven (01-NI), Da's eon aorigjong! (Wol),
Bi)" d'r al mien jong? (Nt), Laot datjong
toch mit rust, ie moe'n n niet allied
plaogen (Op), Lig toch niet te zearen, jong
(Wol), Ocbjong, doe ie dat even year mij'
(Spa), Jajong, dat klopt(Bdie), Nee jong,
krek wa 'Ic zegge! (Ste), Luuster os jong,
dan za'kje wat vertellen (El), Toe jong,
doe es wat! (Ld), Now jong, dat was mooi
(b) * 't Is gebeurd, zee borrel, en doe had
hi)' zion wief mit 't jong Nbk), soms
gevolgd door Niet meer, zee zien heit,
aanders wodt et eon zoepperti)' (Nbk), Aep,
wat hej' mooie jongen! gezegd n.a.v.
gevlei, geflikflooi (Nbk, Pe-Dbl)
jong II Ookjonk (Bdie, El, Mun, Np, Nw,
Ow, Ste) bn., bw.; -er, -at 1. jeugdig, jong
van jaren zijnd Hi)' is me eingelikjong
genoeg om van buys te gaon (Pe-DbI), ...te
jong... (Nbk), We hebben een nust mit
jonge bonnen (Nbk), le hebben vannaacbt
eon jonge zeune kregen (b), In do Weembos hej' een hoekejonge bos niet zo lang
geleden aangeplant, ontstaan (Np), Da's
nog een jonk maegien (Bdie), oen jong
broekien iemand die op opvallendjeugdige
Ieeftijd aan een bep. task, baan begint:
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jongachtig - jonge
Oonze meester was flog mar can ions
broe/cion doe Jzi5 bij oons begon (Nbk), As
jonge vent was Ao/dert- om ok mit west to
drievon U) jonge kionder, (zelfst.) oonze
jongste, ions van jam-en, Ze bin ions
trouwd (Dho), argons a/ions an boginnen
vroeg, op jeugdige lceftijd (Op), fly werev
ok niet 70 ions moor (Obk), Th3 wodt d'r
n/ct ionser op wordt Iangzaam maar zeker
toch ouder (Nbk, b), (zelfst.) Dam- is 't
jongste of die kan d'r we] es over bile von
(Nbk, Obk), Zion ooldcn bin bcide ions
overleden (Nbk), (zelfst.) Th3 was do
jongste tbuus het jongste kind (Nbk), Jo
bin mar icnmaol Jonk d.w.z.: geniet er dus
van, benut je jeugd (Bdie), Jo bin zo/fok

Jong ge/cord is oo/dgedaon wat men in z'n
jeugd leert, zal men later zeker (geed)
doen (Op), zo ook Jong /eren on oold doen

(Np)
jongachtig (Nbk, Obk) bn. ['joijaxtox] 1.
jong overkomend S., eon nogjongachtige
vrouw, zwinf do buzon NY Iaes om wat
eten (J)

jonge de; -n (niet bij gebruik als aanroepvorm, niet in bet. 5, 7, 8), -s (niet in
bet. 4, 8, 9; echter wel indien als aanspreekvorm gebruikt); jongien (verspr.,
niet ZW), joongien (ZW, flu, Diz, Np,
Obk, Wol, b), jochien (Spa) ['joqoJ 1.
mannclijk kind Die jonge wol niet mit do
macgios speu/en (Nbk), do kleineiongc de
jong west ni. probeer j in te leven in wat jonge zoon (in de kinderleeftijd), het
jonge mensen voelen, meemaken, ions en jongste (mannelijke) kind (bij meet kinoold (spot.), Waor is bij ionk west waar deren, nl. als jongste kind), Oonzojonge
werd hij geboren (Np, Ow, Sic), vandaar /crccg zundag bif et voetbaien do aarm wit
Dat ka/fien is in feberwaori jong west et lid onze zoon (Op) 2. jongen tot plm. 15
(Dfo), Die is d'r a/ jong biy heeft al jong jaar As jonge van zoo'n Jaor of dattion
verkering (Db), (gezegd van het verwekken kwam ik dam- eon hioleboel U) D'r bin hie/
van een kind): Jo kim It nooit jongor doen wat dingen voraandord Mj da 'kzoo'niongo
(Edie), (zelfst.) Ze het wationgs kregen ze was (b), Ja mien jonge, dat mooi' ok niet
is bevallen (ho: Np), Ze hebbon watjongs doen (Np), Dat maegicn is toch zoe'n
/cregen ze hebben een kind gekregen (ho: klitsc! Et is con halve jonge! ze vertoont
Np) 2. in do jeugd, nog niet oud Doe 'Ic een sterk jongensachtig gedrag, ni. door
nog Jonk ware! (Mun), 'Ic He do jonge wild en ruw te zijn (Ste), Daor is hij mar
iaoren daor deurbrocht m'n jeugdjaren eon klcineionge bij vergeleken met hem
(Nbk), in mien jonge iaordn teen ik jong is hij maar een kleine jongen, ook fig.: kan
was (b, Nbk, Obk), zo ook In mien jonge hij maar weinig, stelt hij weinig voor (Bu)
tied was 't eon zaandmonninge (Db), Zion 3. jongen tussen jeugd en volwassenheid
brunt, die zo opgetogon votgong in Zion
jonge overmoed(b), van jongs of('an) 3. er

jeugdig uitziend, zich jeugdig voelend of
gedragend Wat k/k hiy nog jonk uut wat
ziet hij er flog jong uit (Op. Sic), Ze vu/en
hour nogJong (Diz), Die oolde vrouw is
nog ions van batte, ze /ecft nog mit do
jeugd mit is jong van gcmoedsgesteldhcid,
opvattingen e.d. (Nbk), vandaar oold van
iaoren onions van batto! (Nbk, Np) 4. nog

maar pas in de desbetreffende hoedanigheid etionge peer, de jongste bediendo 5.
van jonge(re) datum jonge keze, nog van
jonge daotum wezen van recente datum
zijn, jong zijn (Op), Dit haandschriut is
Jongor (I) * Toen 1* Jonk was en in de
pronk was/wat eon /0von had ik toon/Groto
gaton in m'n soklcon on m 5 tenon door do
schoen (Sz), (zelfst.) Zok oold, zokjong

de kinderen zijn zoals de ouden (Nbk),

Die iongo za/ we] niet yule van torecbtokommon (Obk) 4. (my.) kinderen (jongens
en/of meisjes) 1k wil die klioberiongen
bier niot a/tied op 't hiem bobbon (Nbk),
Die scboe/omocster kan de jongen mar
amper baos (Nbk), T. van Joukon jongen
her do huzon bij langos west om et an to
zeggon (v), Jongon, Jim moot votvoren, Jim

moo'n naor schoolo (Ow) 5. (informeel)
man, veelal nog relatief jong, meestal als
aanroep: tegen mannen, maar ook wel
tegen mannen en vrouwen samen, ook
tegen dieren die men roept of aanspoort
cen gladdojonge, Dissojongo w// dat n/ct

ik (Nbk), Zuwwo a/Jcmao/ mar instappon,
ionscs, dan kan do bus weer veerdor
(Nbk), Warkon ionsos, warken (b), Oo/de
jongos, krontemik (Nbk), Ach jonge, hoc
koj' d'j- now weer biy (Diz), Kom mar
viogge mit, mien jonge, zoo die ( b), Jonge
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jongelingsvereniging - jonggoed
jaowel, Jan! (b), (tegen jeugdige of volwassen man) Joongien, moef' es ZiCn, biy
bar mi5 wel doodhouwen hind (b), 0th,
mien joongien, ie bedoelen vast A. (j),
(tegen koeien die men roept:) Ko(/)jonges
(Bdie, Nt, 01-Ni, Wo1, Nbk), Komjonges

(Spa), (reagerend op een vis die aan de
dobber to oordelen wil bijten:) Ja, toe mar
joongien, zo gaot MY good (b) 6. vrijer,
galant Die maid krigt zundagaovend de
jonge (Obk), Ze bet de jonge wear had
(Diz), 'kilt dejonge thuus (Nbk) 7. (my.)
stoere of sportieve man Die jonges doen
wel mit, mar ze kim op glen stokken nao
tegen oons nut (Nbk), oonzejonges gezegd

van sportlieden c.d. van eigen of aangehangen club, streek of land, ook van
eigen soldaten, jonges van Jan de Witt
(SPOT.) 8. (verz.) jonge jenever (Nbk) 9.
gias jonge jenever (Bu, Nbk, Np) Branewien is yule schaiper as een jonge (Np)
* D'r bin meerjongen askarken: troostend

gezegd tegen een meisje van wie de
verkering was uitgeraakt (Nbk, Ste),
(gezegd wanneer men kinderen om eon
boodschap stuurt:) Aj'jongen sturen, kriej'
jongen weeronnne (die ni. makkelijk
fouten maken of zo maar jets vergeten)
(bi), Kleine jongen on kiepen kuj' wel
ongenugen omme kriegen ruzie, onenig-

heid (Np)
jongeJingsvereniging Z. jongesverieninge
jongelu z. jongeluden
jongeluden (Obk, p) Ook jongelu (spar.)
[...'1y(d)] - jongelieden
jongemeid (Nbk, b) de; -en; ...meitien
UoomcitJ 1. nog niet geheel voiwassen
meisj e Ic kieken toe as een jongemeid die
de panne ommellapt bet (b)

jongen zw. ww.; onoverg.; jongde, hot
jongd ['jon:] 1. jongen Oonze poes moet
gauwjongen (Spa), Oonze knien hat jongd
(Diz)

jongere do; -n ['jooro] 1.jongere dejongeren de jonge mensen, de warkende
jongeren (1)
jongerein de fjorjo'rjn] 1. jongerenafdeIing(en) van do Friese Maatschappij van
Landbouw We waeren vroeger at biy de
jongerein (01-NI)
jongerejaors (I) - jongerejaars
jongeren (1) my. ['jonrv] 1. jongeren
Sommic era jongeren kregen die kaans

minder, be 'k wel es or idee had (j)

jongerenaovend (SPOT.) ['j...] - jongerenavond
jongerenofdieling (Nbk) [j...] - jongerenafdehng
jongerenorgenisaosie (I) - jongerenorganisatie
jongerenpaspoort (SPOT.) - jongerenpaspoort
jongerdnpergramme (SPOT.) - jongerenprogramma
jongesachtig - jongensachtig
jongesaord (Nbk) - jongensaard
jongeshoek - jongensboek
jongesdroom (Nbk) - jongensdroom
jongesfiets - jongensfiets
jongesgek (Nbk, Np, Ste) ['j...] - jongensgek
jongesgenade (Nbk, Nw) de ['j ... J 1.
verzoek om 'genade' (d.w.z. om losgelaten
to worden) door eon moisje aan do jongen
die haar, bij het stoeien, hardhandig in zijn
greep houdt Aj' een maegien patten dan
kneep ie hour trek zo lange tot ze zee van
yongesgenadef' (14w)

jongesgeziehi (Nbk) - jongensgezieht
jongesgrap (Nbk) -jongensgrap
jongeshaandsch rift - jongenshandschrift
jongeshaor - jangenshaar
jongeshatte (Nbk) - jongenshart
jongesheufd - jongenshoofd
jongesjaoren - jongensjaren
jongeskaemer (verspr.) - jongenskamer
jongeskop - jongenskop
jongesnaeme - jongensnaam
jongesoldieling (Nbk) - jongensafdeling
jongespak (Nbk) - jongenspak
jongesschoele (SPOT.) - jongensschooi
jongessopraan (spar.) - jongenssopraan
jongesspeulgoed - jongensspeeigoed
jongesspul (Nbk) - jongensspel
jongesstemme - jongensstem
jongesstreek - jongensstreek
jongestied - jongenstijd
jongesverieninge (spar.) Oak jongelingsvereniging (01-NI) de; ...verienings, -n
['joqosfar.....joqolt1s...] 1. jeugdvereniging voor jongens van eon bep. kerkelijke
gemeente, soms i.t.t. knapenvereniging, d.i.
voor do oudere jongens
jonggoed (Diz, Np) et ['joxut] 1. jongvee,
jonge dieren of jonge mensen 'tJonggoed
moat op 'estal(Diz)
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jonghied - jood
jonghied ) do f'joqhitJ 1. hot nog jong
zijn 't Gong over eon spannogien dat et

howwe doe we/es eon will had toen we
deel uitmaakten van, meededen met do aktrouwde ]even zwaor vul on dour do on- tiviteiten (Nbk), ft Was allemaolejongvo/k
bodrovenbiod on do jonghied bi mokore (Diz), ft Jongvofk kan met moor zenwog rackte U)
doheren (Obk), 'tjongvolk van Do Kuundor
jongkercl de; -s; -tien [.'k..} 1. jonge do jeugd uit Kuinre (Sz)
manspersoon Asjongkerol van eon jaor of jonk et [joijkl 1. meisje, ook gezegd van
twin tig was omko naor Duutslaand gaon as een jonge vrouw (soms met negatieve gome/kknec/it (v), (van een forsgebouwde voelswaarde) Daor mooj' mit Jo don gojongen;) Ft is al net eon jongkerol (Nbk)
bodon ofb/ioven, ZOO mooko tegon ft k/chic
jongkcuninginzwaarm z. Jongkewiing- jonk (Obk), Daor fain we Jack eon kakstoo/
zwaai7n
vow- kopen, vow- 't jonk (b), Och nec,
jongkeuningzwaarni (bs: Obk) Ookjong- jonk, dat bin biggios (b), Dat jonk komt
keuninginzwaarm (bs: Obk) de; -5; -pien a/tied to /aote tbuus (Obk), M is eon aorig
[...'k ... ...kX:nuj'in.... ...n5ij...} 1. na- maegien, mar dat acre jonk maa 'k niot
zwerm
liedon (Op), Dat jonk doot ok aorig
jongknaop (Diz, Np) do; - en; - ien gemaekt (Np), 114 jonk, kom es bij me
[jolfknD:pJ 1. jonge knaap Die jong- (01-NI), (tegen een andere vrouw) It Is
Jcnaopen bin mar an ft krossen op do oo/do muj/ik,jonk, aszo[nI. dekinderen} niotin
fiotson (Diz)
t gored lopon wi//on (Mun), con biostor
jongmaotien (s: oost.) et; ...maoties jonk eon mooie meid (Mun, Sz), N zien
[...m...] 1. jong ventje
vrouw is eon knap jonk (01-NI), con
jongmeens (01-NI, Op) et [...'m...] 1. o%onwiesjonk (Ste), eon mal jonk (Ste),
jOngmens
eon best jonk (Ste), eon holder jonk een
jongs [jos], in van jongs of air Jo mos- vrolijke, flinke meid (Diz, Nbk, b), eon
sen dat ok we] van jongs of an Icord grofjonk eon flunk uit de kluiten gewassen
bebbon (D van jongs of(Nbk, Np, Ste)
meisje (Diz), Ft wodt a/ eon biel jonk eon
jongspul (Np) et ['joI]spAlJ 1. jonge dieren groot meisje (Nw) 2. z. jong I, II
of mensen, jeugd Ze laoton etjongspu/ d'r jonker [jo1kç] - jonker: landedelman eon
uut hot jonge vee (Np)
kao/e jonker (Mun), verder in do kao/e
jongstleden (1) [joqstIi:di; aks. wisseltj - jonker kale jonker: bep. distel (Dfo)
jongstleden
dondordag jongstfeden, jonkheer (spor.) - jonkheer
jongstloden donderdag
jonkhied (verspr.) Voor -heid z. -hied de
jongvec Ookjonkvee (ba) ['j... - jongvee ['joqkhit] 1. jeugdjaren, jeugd Daor bob ik
Waorjonkvee in do fanon ]opt (...) (ba)
mionjonkhiod dew-brocbt (El), Daonk niot
jongveestal (Bu, 01-NI, Spa) de; -len; moor an do zundon van mien jonkhiod (b)
...stallegien ['j ...] 1. stal of deel daarvan jonkien (Nbk, Np, 01-NI, Ste) et; jonkies
bestemd voor het jongvee
[joijkin] 1. glas jenever Doe me mar eon
jongvent do; -en; -ien [joijTcnt] 1. jonge jonkion (Ste), Eon jonkion op 'o tied binvent, jongeman Dan stuurde io zoe'njong dert n/ks (Nbk, Np) 2. jong, pasgeboren
I

ventien naor do smid om do boekboro

dier (Nbk) D'r zitten jonkios in et nust

(Mun), Op dit plakkien zat eon maegere (Nbk)
jong vent slim bezwiot en dubbef vo/en, in jonkvrouw - jonkvrouw, freule
eon zoker instrement (b) 2. met getrouwde jonkvee z.jongvee
man (b) Jan hot nooit eon vrouw had wet? jood Ookjeude (Dfo, Ow) Voor veel van
?Is mar mooi dathijongvont b/eef('...) do verb. onder bet. 3 en 4 geldt dat ze
(b)
meestal werden gebruikt zonder dat do
jongvolk et [joijfol(o)kJ 1. do (oudere) spreker bet. I bedoelde in to sluiten en/of
jeugd D'r is zo inkold es wat vow- it kwetsend over joodse mensen wilde zijn;
jongvo/k(p), En zo kwam et dat iedoriene doordat hot gebruik van do bedoelde verb.
him schouwdo on dat or jongvolk d'rnoga/ onder 3 en 4 (en die na do asterisk) thans
cs op uut was om him good folk to kriegen evenwel als (mogelijk) raeistiseh geldt, is
(b), Doe we in 'I jongvo/k weren, wat bet gebruik ervan ongewenst. E.e.a. geldt
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joods - Jouk
ook voor diverse samenstellingen met als
eerste element fode- of feude- of met als
laatste element -food of evt. -feude de;
joden; jotien [Jo:t/'JA:d] 1. lid van het
Joodse yolk, Israëliet Do vriend van oons
maegien is een food (Mun), Hi)' is food
van ofkomst (Ma), Do food [ de medemens
van joodse afkomst] bet etnict best had in
do oorlog (Wol), Hi)' is net een wandelendefoodhij is nergens thuis (Op) 2. joodse

werken in, met grond] is paardewerk, zee
do food (Spa), Nab, zee de food, en doe
scheet hi)' eon bigge (Nbk), Eon goeiefood
liegt do he/te (Nbk)
joods bn. [jo:ots] 1. joods joodse kiender,

Mien uter/ilc het nooit slimme foods west
(v)
Joolt (Nbk) de [jo:lt} 1. mansnaam * 'tls

waann, zoo Haarm/'t Is kook!, zoo bolt

(Nbk)
handelaar Vroegcr stonnen d'rfoden op 'e Joost [jo:ost] - mansnaam: Joost, in Dat

mark mit handel (Np), eon dure food wag boost weten, Joost mag ct weten
j o p i e s z.feupies
jopper (Bu, Nbk, Wol) de; -s; -tien['jopç]
1. bep. halfiange jas: jopper
Jordaan [jor'dà:nJ - Jordaan: bep. buurt in
Nt, Op), ...een gladde food (Np), ...een Amsterdam; de bekende rivier
gemiene food (Mun, Db), ..eon thkke food Jordaans [jor'dã:s) - Jordaans
(Diz, Ma), ...een smerige food iemand die Jordaniër - Jordaniër
een ander in financieel opzicht beduvelt Joris de [jo:aras] 1. mansnaam loris
(Nbk), Ic moc'n die korel in do gaten goedbloed (verspr.), ook loris goedzalc
ho/en, et is eon oolde food (Dfo, Obk), 't Is (Ld), Ions good/even iemand die zich
me zoe'n food, pas op! (Np, Pe-Dbl), Da's steeds tegoed doet aan eten en drinken,
wel zoe'n ooldefood d.w.z. wat de handel niet hard werkt en het er ook overigens
betreft (Nbk, Wol), ook: hij ziet overal een geed van neemt (Bu), eon vremdo loris
handeltje in (Nbk), zo bertaol as een food iemand die altijd anders doet dan een
(Obk), zo glad as eon food ( El) 4. in ver- ander (Mun, Dfo), zo ook eon gekke loris
bindingen anderszins: an de foden over- (Bdie), con ma//c Jonis (Np)
leverd wezen (Op), k Snap d'rgien food Jos. - aficorting van bosua (bijbelboek)
van helemaal niets (El, Ma, Np, Op, Nbk, jota Ookjote (spot.) [jo:ota/ ... ta], in gien
Spa, Wol), Dat doe'k niet, neem daor mar fota geen greintj e aan kennis, inzicht,
een food your gezegd wanneer iemand begrip van iets d'r gien fota van snappen
geen zin had to voldoen aan een verzoek (verspr.), ...begniop en (verspr.), ... weten
om een bep. karwei te doen, nl. omdat hij (Ste), Hi)' wet d'r gien fota of tittel van
jets to smerig of anderszins onaantrekkelijk helemaal niets (Dfo), d'r glen fota vonvond (Diz, Ld, Obk, 01-NI, Ow, Spa, sta and van hebbon (Diz), 1k verstao d'r
Dho), We! a//c (heilige)foden bij mekeer gien fota van (Op)
bastaardvloek Nbk), Da's mi)' ok eon jote z.fota
vrcmdo food een raar iemand (01-NI) 5. jotien et; joties [jo:otin] 1. kleinejood (in
kleine potkachel Nbk), elders veelal in de div. betekenissen) 2. bep. kleine, ronde kavorm jotien, z. aldaar * Eon goeic food chel, potkacheltje (allesbrander) Eon
bOdt do he/to vergelijkend gezegd van bckkicskache/ is eenfoticn mit 'xi be/rice d'r
joodse handelaren, die erom bekend ommo toe (Nbk), Dat jotien wil we]
stonden bij verkoop veel te vragen en bij branen, et go/I aorjg waarmte of (Dfo),
een koop de helft van de prijs to bieden Eon jotien wol omm crack bitten, dat d'r
(Nbk), zo ook Eon food die bödtfow de wodde we] es zcgd: van veuren verbraan
belte (Obk), Twic foden weten wel wat ie, van aacbteren bovnies ie (Nbk), 'tbotian
iene brille kost wij zij n her er wel over is weer zo wit om do snute, hi)' moot nodig
cons (Up, Pe-ObI), zo ook ...weten wat eon poctst wooden (Diz)
bri/lekost(Op), (schertsend, zonder nadere Jouk (b) Ook Jouke (Nbk, v) de; -en
bij gedachte:) Eon goeie food is niet s/echt [jDMk(o)] 1. mannennaam lou/con Gnat
dat is nogal logisch, dat valt nogal mee, Griet van Jouk * Daor hour ikfe, zee dove
nietwaar e.d. (Nbk), Aarde work [het Jouk, on d'r Icup eon moos over do zoo/don
gezegd van iemand die zn waren tegen
hoge prijzen probeert te verkopen (Diz) 3.
con onbetrouwbare persoon, vooral: inzake
de handel Die vent is een grote food (Ld,
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.Joukc - judasstreek
mit kiompen am schertsend gezegd, met

name wanneer lemand precies zegt waar
het am gaat, zegt waar men op zat te
wachten (Nbk), ...een luus... Id. (Nbk),
oak: Daor heur ikJe, zee dove Jouk, on
doe bra/c depispot (Nbk)
Jouke z. Jou/c
journaal Oak journeol (1) E .../...'no:ol] -

journaal: op do televisie, of als deel van
her flimprogramma in een bioscoop
journalist [ ... a'l...] - journalist: versiaggever
journaol z. journaal
jouwelen (Dho, Diz, Np, 01-Ni, Op, Ow)
zw. ww.; onoverg.; jouwelde, het jouweld
['jomJ] 1. zeuren (Dho, Di; 01-NI, Op,
Ow) Zejouwe/en daor a/tied over (Dho),
Wat jouwelt dat kiend toch (01-NI) 2.
onduidelijk praten (Np)
Jouwer, in Dc Jouwer [do'jaM] It. plaatsnaam: Joure (bij Heerenveen) * (sehertsend) Al/es dat van Dc Jouwer komt dat

zopt [zuipt] (Nbk)
Jouwster bn. ['joMstfJ 1. uit, m.b.t. Dc
Jouwer Joure Jouwster kermis nI. op do
laatste donderdag in september, oak:
herfstaster (bo: Op)
jouwstermerkebloeme (Nbk) [J3Mstr'mer
ka...] - herfstaster
jow I (OS, Np, Nw, 01-NI, Op, Spa, Wol)
Ookjoe ( bet. 3: ZW, Nw, Mun, Nt, Spa,
Sz) pers. vn. [joM/ju} I. beleefde vorm van
do tweede pers. enk. (dan i.t.t. Ic), vergelijkbaar met Ned. u (1, west, in OS, WS
verspr. noord. van de Lende) 2. informele
vorm van do tweede pers. enk., vgl. Ned.
jij' (Np, Op, Diz, 01-NI, Spa, Wa!) 3.
vorm van do derde en vierde naamvai bij
hot pers. vn. tweede pers. enk. Dc duvel
bade Joe (Ste), 1k beb nog nooitgroterkoe
zien as Joe (Sz), Hi3i sleug jow zeker
(Nbk), Dc snij knaarpt Joe onder de
klompen (Bdie), Aj'joc ommedrien (.)
(Nw), Gelt datjoe ok? (Mun), D'r ligt joe
niks an gelegen (Nt), Wij daanken Jow,
God, dat Ic oons de ogen daorveur nog es
eupend hebben ( b), Wel heb ikjow daor!
hoe bestaat het (Np), van heb ikjow daor
van enorme omvang, aanzien: Da's een
war/c van heb ikjow daor (Mun, Nbk)
jow II (OS, Bu, Diz, Np, 01-Ni, Op, Spa)
Oak joen (Mun, Pe-Dbl), Joe (ZW, Nw,
Mun, Nt, Spa, Sz) bez. vn. [joM/jun/ju] 1.

(nadrukkelijke vorm) jouw of uw 1k wasse
de boel niet of,' et is Joe war/c (Ste), Joe
waark verknoejen (Bdie) En now as de
bliksem an Joan war/c (Pe- Dbl)
jowen z. Jowend
jowend (Nbk, Np, Nw) Oak jowen (Bu),
jowes (Nbk, Np, Nw, Op. Spa), joenen
(01-NI, bi), joenend (bi), [jomipt, JotA
(g)jfli'joMip,'joM(g)fl/'joMas/ju;:(t)] zelfst.
bez. vn. 1. die van jou (enk. of my.) leje
Jowen en ikkemienen ieder zn eigen (Bu)
jowes z. jowend
joyrieder (spar.) - joyrijder
joystick (spor.) - joystick
Jozef (Bu, Nbk, Obk) de ['jo:azaf] 1.
mansnaam: Jozef Ziy is de ware Jozef nog
niet tegenkommen (Bu), Jozef in et rieten
maantienbep. kamerplant: met paarsgroene
bladeren en mandvormige bloemen (Nbk,
Obk)
Jr. - aficorting van junior, Jaor
juhelen [5yb1ifl - jubelen: z'n vreugde
uiten, vooral door geroep Hi7 hadde een
pries wunnen, bi Jubelde d'r van (Nbk),
Mien batte on mien hiele wezenjubelen tot
de levende God (b)

jubelstemming (spar.) - jubelstemming
jubileren (spar.) [...'lt:arii] - jubileren
jubileum [jybi'ltj5m, ...jtpJ - jubileum:
inzake huwelijk, ambt e.d.
juhileumbi'jienkomst (spot.) - jubileumjubileumboek (spar.) - jubileumboek
jubileumfeest - jubileumfeest
jubileumnommer - jubileumnummer
jubileumpostzegcl (spar.) - jubileumpostzegel
jubileumwedstried - jubileumwedstrijd
Jud. - aficorting van Judas (bijbelboek)
Judas do; -sen; Judassien [jydas] I. Judas Iscarioth 2. (met kleine letter) eon
valsaard, eon gemeen iemand Wat is dat
een Judas, daor kuJ' beter gien gedoente
mit hebben! (Spa, El), Dat hij zoe'n Judas
was, ha 1, niet docht (Op), een va/se Judas
(verspr. OS), een gemiene Judas (verspr.
OS, Np), een grote Judas (verspr. WS)

judasloon (Mun) ['j...] - judasloon
judaspenning (fp) Ookzulverpenning (f'p)
- judaspenning
judassen (Bdie) ['jydasi2] - judassen: tergen, treiteren Hool op tejudassen! ( Bdie)
judasstreek (Ste) - judasstreek
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judasweke - juni
Op, Sz, Wol) de; -n; balkien ['j...] I. balk
van jufferboolt(Dfo), Jut'ferbalken kwammen over can hilde to Jiggen (Dfo)
jufferhuolt Ook jiffershoolt (Obk), juffersiIoolt (Obk, Sz) et [j...] 1. hout van
doka
juffers: lange dennestammen Jufferhoolt is
judokampioen - judokampioen
goad hook, omdat at dak d'r op steunde
judolerer - judoleraar
(Nbk)
(spar.)
judomat
judomatte
judonen (SPOT.) zw. ww.; onoverg.; ju- jufferkappe (Ste) [j...] - jufferkap
dode, hetjudood ['jydo:d, ...o:w....am ... ] juffershontien (Nbk, Op, Sz) ['j...] - juf1. judoën 1k bob can pozejudood aan de fershondj e, in beven as can juffcrsbontien
judosport gedaan, een kursus judo gevolgd juffershoolt Z. jiffersboolt
juffertien et; ...ties ['jAfçtin] 1. kleinejuf.
e.d. (Nbk)
Icr in div. bet. 2. ktokjesgentiaan (fp)
judopak - judopak
j uffe rzwaarm z. maegdezwaarm
judosehoele - judoschool
jufferzwarm Z. maegdezwarm
judosport - judosport
juffrouw z. juffer
judowedstried - judowedstrijd
juffer Oak jiffer (bet. 1, 2: Nbk, bet. 8: jui (Bu, Obk, Spa) U'i] in Hij is aorig an
Obk), juffrouw (bet. 1-3: Ste, Wol en dejui doet rare, gekke dingen (Spa), Hij is
west.: verspr.; als aanspreekvorm verspr.; an dejui hij heeft diarree (Bu, Obk)
bet. 6: Dho, Pe-Obi) de; -s; -tien ['jAff juichen (spar.) zw. ww.; onoverg.; juichte,
/51.../'JAfrom] 1. schooljuffrouw Dcjongste het juicht [5jx] 1. juichend z'n vreugde
kiender zitten bly de jufThr (Db), Jonges, uiten 1k stao met tcjuicben hot plan, hot
an de kaante, daor komt juffer an (01-NI) nieuws kan me niet enthousiast maken,
2. echtgenote van het hoofd der school de integendeel (Nbk)
jailer van cia meester de echtgenote van de juien (Np) zw. ww.; onoverg.; juide, is
meester (Nbk), juffer van meester (01-NI), juid [jttj(d)ii] 1. (van vloeistoffen) gietend,
oak meesters juffer (Obk, b) 3. echtgenote stromend uit iets schieten (van bijv. marvan een dominee (Mun, Op, Ste, Sz) of sen met de theepot:) Et juitfe daor an toe
evangelist (ni. een voorganger) (Nt) 4. (Np)
ongetrouwde vrouw (Dhau, 1), in het juk z.jok
bijzonder nit hogere kringen (Db, Obk) 5. jukhien z.jokbien
medewerkster op een kantoor e.d., veelal: jukse z.joekse
achter het loket (Nbk, Np, b) de juffer Jul z. onder Jut II
aachter de balie (v), Mar dan [ni. als juli - juli
medewerker op een kantoor] wodt d'r ok juliaenesoep (Nbk) Liylii:no...] - julienuffer' tegen ze zegd, on aandcrs mar nesoep
'meld' (b) 6. vroedvrouw (Diz, Mun, Np, julidag - julidag
01-NI, Op, Pe-DbI) 't Is zo ver, baal de julimaond (Nbk) - julimaand
fuller mar vast op (Diz) 7. deftig gekiede jum z.jimII, III
dame (Bdie) Dat is een be/c fuller (Bdie) jumbo (SPOT.) ['jAmbo ....boM] - jumbo:
8. lange dennestam, vooral gebruikt in de bep. vliegtuig
bouw (in schuur, op stat), als steigerpaal of jummel (Nbk) Oak jumnselig (Nbk), jeals weesboom We haelden we] vacke can melig (Ste) bn., bw. ['jAmI... ax, ...mol...
stok of wat jailers van de timmcrman; die /'ji:malox, ...ml...] 1. (van eon meisje,
wo 'n your de span ten on veur steigers vrouw) flauw en onnozel, on daarbij,
bruuict (Ma), In die oo/de boerescbure veelal: zeurderig, kiagerig
zatten Noorse juffers (Obk), We moe'n jummelig z. jummcf
naor Dc Jose [Do Eese (Ov.)] om juffers jumper (Nbk) ['jAmpf] - jumper
(Dho), Len 15 voets juffer maakten we jungle (spar.) - jungle
vroegcr wezebomen van ni. plm. 4.25 m junglekommando (spar., I) - junglekommando
(Spa)
jufferbalke (Bdie, Db, Dfo, Diz, Mun, Nt, juni - juni: junimaand Juni is de zoemerjudasweke z. ha egedoorn wake

judo I'iydo:/ydowI - judo
judobaand (SPOT.) - judoband
judoka (spar.) [jy'do:ka, ..?dom ...] - ju-
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junidag - jutte
maond (01-Ni)
mar jussies koken (Dho), 'k Mos vanjunidag (ba) de; ...daegen; ...daggien [j...] middag mien eigen eten koken, or was jus1. dag injuni
sies even anbraand (Ma), 'k Kon d'r
junimaond (Nbk) - junimaand
warachtig mar jussies Janges (Spa) 2.
junior ['jynijor] - junior
zoëven (Mun) 'k Hebbe bwn jussies nog
junioreneiftal fjyni'jo:ori ...] - junioren- zion (Mun) 3. in Doe eerst mar watjussies
eiftal
an kalm aan, rustig aan (Nbk)
juniorenkompetitie - juniorenkompetitie just (Ma, Obk) bw. [jAst] 1. gedurendo
juniorentwaelftal z. juniorentwelllal
zeer korto tijd (Obk) Hi)' bet d'r mar just
juniorentwelftal (Ow) Ook janioren- even west (Obk) 2. zoëvon (Ma) Ze bebben
twaelflal (Wol) - juniorentwaalftai (de bier just nog west (Ma) 3. z. joust II, In
junioron bij koribal - groter dan aspiran- justement z. juustement
ton, nog goon senioren - die een twaaiftal justitie [jy'stitsi, ...isi] - justitie: do rechvormdon om tegen een andere vereniging terlijko macht in banen van dejustitie, met
to spelen, d.i. in do tijd toen het zogoheten mit justitie in anraeking kommen willen
middenvak nog in gebruilc was)
(Np)
junizunne (Nbk) - junizon
jut I (Mun) do; -ton; -tion [jAt] 1. klap
junkie (Ow) do; -s ['(dz)jAIJki] 1. drugs- (Mun) 1k gal' 'm een jut (Mun)
vorslaafde
Jut II (vorspr.) do [jAt] 1. (oorspronkoiijk
juridisch (spor.) In., bw. 1. juridisch furl- vrouwonnaam) vroemdo figuur, gokko
disc), kuj' d'r inks an doe,, (Nbk), juridi- meld, vrouw eon stcl van Jut eon vreemd
sche stappen (1), juridische bulpe (1)
stol (Diz), It Is net Jut en Jul id. (Bdio), Ze
jurist do; -en - jurist: rechtskundigo
sturenje ok van Jut naor Jul van hot kastjo
jurk do; -on; -ion [jAr(a)kJ 1. eon lange naar do muur (Dho, Mun), Daorbef'Jut en
jurk, een mool jurkien, eon Note jurk Jul daar zitten we nu elk met hetzolfdo
(Nbk), (bij vergoiijking) Die perfesters in probloom, samon in hotzolfde schuitjo
die grote, zwattejurken (Nbk)
(Ma), (oorspronkolijk mannonnaam in:) eon
jurkegoed (Db, Dhau, Nbk) et [jArkogut} slao Jut op 'e top de kop van Jut ni. op
1. stofwaarujt men een jurk maakt D'r zit kormissen (Dfo, Diz, Nbk, Np, Nt, Obk,
een rere kneep in die Jappejurkegoed (Db) Sz): Aj' mit slao Jut op 'e kop et hoogste
jurkelappe (Dhau, Nbk, 01-NI, Spa) de; punt haelden, dan kreej' eon pepieren ro-n; ...lappien ['j...] 1. lap stof om eon jurk sien (Obk), ook do top van Jut (Bdio, Dho,
uit to maken Die jurkelappe tan mar Ld, Np, Ste), vandaar Op 'e kermis koj'Jut
krapan eenjurk uut (Dhau), een mooiefur- op 'e top slaon (Obk) * Jut en Jul: eon
kelappelap stofgoschikt om eon jurk uit te mooi spul van hot kastj o naar do muur, wat
maken, ook: eon mooie lap stof die is het eon raar godoo (Ste), (van eon paar
bodoeld is om eon jurk uit to maken (Nbk, eigonaardige monson die bij olkaar horon:)
Spa)
Een mool stel, zief' we): Jut en Jul (bI)
jurkestof (Nbk) - jurkenstof
jute - jute
jury do; -'s ['sjy:ri] 1. wedstrijdjury
jutedoek U) do; -on; -ion ['j...] 1. doek
jurylid - juryiid
van jute Do körven wooden ofslcuten mit
juryrappot - juiyrapport
eon jutedoek (j)
juryverslag - juryvorslag
jutefebriek - jutofabriok
jus do [sjy] 1. jus: vloosnat of botorjus 2. jutegaoren (spor.) - jutogaron
jus d'orango (spor.) Doe miy mar sfu jutezak (verspr.) - jutozak We maekten
(Nbk), ...eenjus eon sjuutjo
van jutezaJcken we) koedekken; dan torn jussies bw. ['jAsis] 1. amper, nauwolijks, den we de naoden los (Ste)
maar net Hi)' was jussies op 'e tied jutte (WS, El, Ma, Obk, Ow) Ookjutte(Po- Dbl), Die wost her mar fussies in do schoppe (bet. 1: Ste), fatter (bet. 1: Ste)
rook bongen (Sz), Now, 'tkan okmarfus- do; -n; juttion ['jAta/ ...skopo/'jAtç] 1. groto,
sies (01-Ni), Et is nog mar jussies rondo houten schop, vooral gobruikt bij hot
vertrouwd nauwolij ks (Np), Hi)' kwam mar baggeren van voen, baggerschop (WS, El,
jussies over do sloot (Wol), Jo moe'ii et

Obk) Di)' et tuthnaeken bruukten ze eon
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jutten - Jvr.
jutte, dat was om do natte veno uut do bak juust II (Nbk, Op, Spa, b, j, 1) Ook just
[baggerbak] op et laand tejutton (Np), Zo (1) bw. [ ... /jAst] 1. nou net, noujuist (Nbk,
haddon eon futto in do mengbak cm do Spa, b, j, 1) Dat is It 'm joust (Spa), Ft Was
vono out to bozen (Pe-DbI) 2. enigszins juust eon lovond(go stoo west doe H. Zion
ronde schop waarmee mest werd gesehept yolk nog loolden (j), Just in do nogentiondo
(Dho, Nt, Pe-Dbl) Do boor bruukto wol iouw (.) (1), Now do oior van 'tjaor met
con futto cm do dunno most over 't land to botto priozig binnon, komt ot juust op o
sproidon (Pe-DbI), Pak do jutte mar, en monnijto an (b) 2. nog maar net (Op) Do
goof et mar over do tuwi (Dho), Do jutte vorgadoring wasjuust oupend, doe ik dFr in
bruukton zo cm do gior uut do krojo over
land to goofen (Dho) 3. hoosvat (Bdie,
Sz) Jo bruuicton eon Vein, hol schoppion
om eon boot uut to bozen (Sz, Bdie) 4.

kwam (Op)

juust III Ook just (verspr.) tw. 1. juist,
precies, zo is het Just, mact! (Np)
juustem z. juustomont
juustement (verspr. OS, Bdie, Diz, O!-N!,
sleebte koffie (Bu, Dho, Ma, Ow)
jutten zw. ww.; overg., onoverg.; jutte, het Wol) Ook justement (Dfo, Ma, Nbk, Np,
jut ['jAt] 1. (bij korfballen) onderhands in Ste, Sz), juustem (Nbk, Nw, Ste) tw. [jys
de korf proberen te werpen 2. scheppen, to'mcntljAsta'msnt/'jystlp, ...5m] 1. (vaak
nI. van nat veen of evt. van een andere enigszins gekscherend) juist, zo is het maar
natte of zeer weke substantie, veelal met net Ja justemont, zo is et mar not! (Sz),
een holle schep, vooral in het veen: ni. met MooFn we daor langes?' [met als
cen jutte (verspr.) Bij at tuthnackcn antwoord:] 'JuustcmcnC (Wol)
bruukton zo eon jutte, dat was om do natte juweel Z. jowoal
vono uut do bak [baggerbak] op et laand to juwelier (spor.) LiyM'I ...] - juwelier
fatten (Np), Jo moën 't d'r o[jutton (Ste), juwelierswinkel - juwelierswinkel
oenjutte om do von especie over et laand to Jvr. - aficorting van Jonkvrouw
fatten (Np, Sz), do stront over ? laandfatten (Ow, Dfo), wioke stront van do waegon
o[jutton (Dhau, Op)
juttepaere z. juttopero
juttepaerehoom z. juttoporoboom
juttepere Ook juttepaere ( Np, Op. Ste)
[j...] - juttepeer Juttoporon woron stroof on
zo woren langor as roggoperon; zo weren
vroogor van do lokkorsto haandporon (Ma,
Db), Wio wil bij zo&n moid vorkoren/Zworon an do kont as juttoperon (Nt)
juttepereboom Ookjuttepaereboons (Op,

Ste) de; ...bomen; -pion ['j...] 1. pereboom
waaraan de juttepeer groeit Do juttoporoboom bij oons vroogor thuus is van
kiaoro ooldordom ommozakt (Db)

jutter de; -s; -tien ['JAtci 1. jutter 2. z.
jutterig (b: im) bn.; -er, -St ['jAtrx,
...tpxj I. (van vloeibare substantie) te dun,
bijv. van pap
juttesehoppe z.jutto
juukboks (Nbk) [jygboks] - juke-box
juust I (spor.) bn.; pred. [jyst] 1. korrekt
Wat hij vortoldo was juust (Db), k Van et
woljuust dat et zo gaon is (01-N!), M had
et we] joust dos hij verteldo dat ot [cost
eon jaor laster was (Ld)
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z. ikII
k I - k, ni. als letteraanduiding, vgl. bijv.
kezmst mit een grate K eehte kunst, kunst
die men moeilijk vindt i.t.t. 'gewoon'
schrijven, schilderen etc. (Spa), aanduiding van woordreeksen ed. die met een k
beginnen, aanduiding van kilo
K II - K: aanduiding van Zeeland op oude
nummerborden, scheikundig symbool voor
kalium, ook in ofdieling K gesloten afdeling voor i.v.m. dementie verpleegde
patiënten (1)
K.B. - afkorting van Keuninklike Bieboltheek, Kouninklik Besivut, Karkboshiur
k.b.o. - afkorting van klouter- en basisonderwios
K.H. - afkorting van Kouninkliko Hooghiod
K.I. - afkorting van Keunstmaotige Inseminaosie
Ick. - afkorting van kosten kopor
K.L. - afkorting van Kouninklike Laandmacht

K.L.M. - K.L.M.
K.N.O. - K.N.O.
K.P. - afkorting van knokpfoeg
ka I Ook torenica (Ofo, Diz, Ma, Np, Obk,
Ow, Spa, Ste), kao (v), torenkao (v),
torenkri'je (Bu, Dhau) de; -'s, ook: -nen
(Ma), kaaien (Nbk); -gien [ka:/kD:/ ... ] 1.

kaaie (Bu) de; -n; -glen ['ka:j] 1.
beschuit
kaak z. kacke
kaakbeen z. kaokbion
kaakhien z. kaokbion
kaakontsteking z. kaokontsteking
kaal z. kaol
kaalf z. kaff I
kaalknippen z. kaelkn4opon
kaalkont z. kaelkonte
kaalscheren z. kaolschoren
kaamp et; -en [kã:mp] 1. kampement (v)
Meensen die (..) naor ion of aandcrkaamp
brocht woddon (v) 2. z. kaampe, karnp

kaampbeul (spot.) - kampbeul
kaampe Ook kaanip (spor.), kanip (WH)
de -n; kaampien I'kâ:mp(a)/kamp} 1. flunk
stuk weiland, meestal vierkant of rechthoekig, vaak: dat al lang als zodanig in gebruik is, doorgaans bij de boerderij en op
hoger gelegen delen, meestal in tegenstelling tot lager gelegen hooiland langs de
rivieren; veelal afgerasterd of anderszins
afgescheiden, bijv. door houtwallen Do
baste kaampe Jigt M

00115 aacb tar huus

(Ld), Die boor her daor eon baste kaampe
laand your buus Jiggon (Obk), Heir had
vrooger eon kaampien laand in de bos, on
dat woddo et wi/do kaarnpion nuund (Db)
2. stuk land met bouw (Ow, v) It zie me
nag et mule pad ofgaon naor at kaampion
bouw toe of naor 't tur laand (v)
kaampehuj (Np) Ook kaa,nphuj (vo) et

torenkraai, kauw D'r zitton fl's in do
schostion to angaon (Dho), In Wolvegao
worn cIt at van do toronka's (Spa) 2. z. keor
ka II tw. [ka:] - ka: het nagebootste geluid ['kã:mp(o)hAj] 1. hooi van het hoger
van kraaien en kauwen
gelegen grasland in de buurt van de
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kaampclaand - kaant
boerderij
kaampclaand (El, Nbk) Oak kaamplaand
(Dfo) et ['kã:mp(a)Iã:nt] 1. hager en veelal
dicht Nj huis gelegen weiland, vaak in
tegenstelling tot vennegrond (Dfa) Jnlaans
huj is huj van kaampe]aand (El)
kaampement (v, 1) - kampement
Kaampercilaandhuj (Np) et [kA:mpç
'ejIâ:nthAj] 1. zwaar hooi aangevoerd van
het Kampereiland (nabij de stad Kampen)

kaans toe zien Nbk), D'r was gien kaans
dat MY d'r weer boven op kommon zo] ),
Die ]opt vanze]s offon moor kaans op
te]eurste]]ingon (b), gien scbiJn van kaans

(Np, Nbk) 2. gunstige magelijkheid,
gelegenheid die zich vaardaet We hadden

now do kaans om een batte]ik bappien to
kriegen Zo veer hadden ze 't now dus
a] brocht, dat de man]uden iensen gien
kaans bebben am dat baentien te kriegen
Ze baelden bier we] KaaznpereilaandhuJ (b), Jobaddan d'rdo kaans met toe (j), Dit
henna, dat kwam mit et scbi, an (Np)
is mien kaans! (b), gelieke kaansen (I),
Vanao vend bet bij zion kaans angrep en
kaamphuj z. kaaznpehuJ
kaampkommcdaant (spar.) - kampkom- (ba), ...grepen (Nbk), do kaans schono zion
(spor.), Jo moon do aanderon ok eon kaans
mand ant
gevon!(Nbk), de kaans kriogeu Mar as ik
kaamplaand z. kaaznpolaand
do kaans kriege om Jow to snappen (..)
kaainplcider (spar.) - kampleider
kaampleiding (I) - kampleiding
(b), Zoe 'n kaans kriej'misscbien we] nooit
weer (Nbk), Hiy zag nog eon ]este kaans
kaamplcven (I) - kampleven
kaampzickenhuus (v) et; ...huzen ['k...] 1. (ba), kaans zion om, De kaans is verkeken,
ziekenhuis behorend bij eon militair Jo kaans vourbi5gaon ]aoten, do kaans... 3.
in eon kaansien waogen een kansje wagen
kampement e.d.
kaan z. kaani
(spar.)
kaandoek z. kaanthoeke
kaansel (Bu, Nbk) do; -s [kã:sj] 1. kansel,
kaanfer (Bu, Nbk, Np, Nw, bI) de ['kã:f] preekstael van do kaanse] of (Nbk)

1. kamfer, met name bekend van
motteballetjes
kaanfcrbailc (Bu, Nbk, Np, Nw, bI) ['k..]
- kamferbal
kaanferlocht ['k..] - kamferlueht
kaanferspiritus (Bu, Nbk) ['k...] kamferspiritus Kaanferspiritus wodde op 'e
huud smeord aJ'rimmetiok hadden (Bu), zo
oak kaanferspiritus inwrieven (Nbk)
kaangocd z. kaarngoed
kaanhock z. ]caarnhoeke
kaanhoeke z. kaamhoeke
kaanhond z. kaarnhond
kaankcrcn z, kankeron
kaankerkonte (b) Oak kankerkonte
(spar.) de; -n; ...kantien ['k...] 1. kankeraar

kaanshehbcr ['kä:shebç] - kanshebber
kaansloos ['kâ:sla:os] - kanslaas
kaansschoppe z. kaantschoppe
kaant I Oak kaante (Bu, Nbk, Ste, Sz),
Aunt (Spa) de, et; pron. verw.: ze
[k5:nt(o)/kantj 1. bep. weefsel: kant Good
kaant is duur toxtie] (01-NI), Vroeger

Zoe'n kaankerkonte, on dan toch et batte
nog mar boge dregen (b)
kaan mcu Ic z. kaarnmeu/e

kaant II In.; -er, -st ['kà:nt] 1. valgens de
juiste, rechte lijn(en) staand of gebauwd,
aak mimer: gaedgebauwd in Iichamelijk
apzicht eon kaant voer buJ (Op), in
verband daarmee: Kick d'r es oven omme
toe; staot et d'r wat kaant op? (Ma), Dat

kaans de; -en; -ien [kâ:sl 1. magelijkheid
dat iets gebeurt eon goeie kaans he/then,
Die maekt we] kaans heeft eon gaeie kans
(Nbk), Dat het we] kaans kans van slagen

hadden ze a/tied kaant an do ro]cken en
broeken (Obk), ...rokken en brookon mit
brede kaante ( Sz), kaant an do ondorrok
(Dfa), ...an doJurk (Bdio), kaante om do
boddestee ni. als rabat (Ste), Brussels kaant
(Bu, Dfa, 01-NI): Do floddermusse was
van Brussels kaant on kwarn over ot
ooriezer (Bu), va/se kaant onecht kant
(01-NI) 2. z. kaante

oofde huus is met zo kaant meer in do
(Ste), Do kaans dat et gebeurt ]iekt me muron (Obk), ...staot nog kaant in do
Vein (Nbk), (do) kaans lopen (Nbk), kaans muren (Diz), Die muro staot nog kaant
van s/aegen (spar.), D'r is kaans (..), (Dha), ...is kaant opmetsefd(Pe-DbI), eon
...bestaot kaans (..) (Nbk), Jo hebben kaant stokkien hoo]t (Ste), eon kaante
(best) kaans (.) (Nbk), kaans zion, d'r p/aanko (Bu), Dat is eon kaant stok hand
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kaant-en-klaor - kaante
(El), een mooie kaante booke to mien
(Ma), It Is eon kaante kerel ook met do
gedachte aan: goed van lijf en leden, en
kwiek (Bu, Diz, Nw), zo ook ...een knot
meonsko (Dho), eon knappe, kaante koo
(Pe-Dbl, Ste), eon knot, mooi model gier
(Nbk), Dat pakkien ston 'in mar knot
(Op), Dat land is d'r knot of kommen
(Obk), Die man levert kaant wark (Bu), I/c
wil dcjurk kaant en klaor hebbon vow ik
'in oflever (Db), 't Is kaant en k/aor (aig.,
Diz), Ales wat mooi ofwaarkt is, is knot

(Wol) 2. jets afgewerkt, in orde hebbend
(Nbk) Hoj'et warkal kaant?(Nbk), Hej'de
kiender al kaant? naar bed (Nbk)
kaant-en-kjaor z. kant-on-klaor
kaantanmi'jcn z. kaaotmi5on
kaanthaole z. kaantbo/le
kaanthollc (Np) Oak kaantbaole (Dhau),
kaanthrood (spot.), kantholle (Spa)
['kã:ndbolo/ ... ] - kanthrood
kaanthrood z. knntbolle
kaantdeure (Obk) de; -n; ...deurtien ['k...,
...'d...] 1. aehterdeur, ni. aan de zijkant van
het huis
kaante Oak kaant (verspr.; soms in verb.
waarin kaante niet kan), kant(e) (WH) de;
-n; kaantien, z. ook onder dat lemma
['kã:nt(o) /'kant(o)] 1. min of meet scherpe
kant, hoek aan eon voorwerp, ook fig. 1k
stotte me tegen do kaant van et hero (Nbk),

vandaar D'r stonnen eon protte meensken
an do kaant te kieken ni. aan do kant van
de weg, langs een route e.d. (Mun), de
kaant olbouwen do rand bewerken van de
bouwakker, ni. met name tegen sloot of
boswal aan (Ma), do kaanton d'r of baelen

de randen gravend wegnemen (voaral van
gras) (Nbk), do kaantios inijen (Ste), et
(tegen iene) in do kaant zetten ruzje

maken, dwarsliggen, zjch tot hot uiterste
verzetten (verspr. OS, Sz, b: Im, in): Die
kerel zotto et nogal awig tegen mij in de
kaant (Dfo, Dhau, Ld, Nbk, Sz), V/eden
woke ha 'k nog eon veorsien, die zetto It
oven in de kaant (Ma), 't mit ione in do
knot bcbbcn ruzje, ten konflikt met
iemand hebben (Bu, Db, El, Ow): Th3i bet
et altied mit die vent in do kaant (Db), zo
oak Ze bebben ot mit do buren mar aorjg
uutdekaaotzetflink ruzie gemaakt (Obk),
Hi) wol niot an do knot gaon opzij (Bu,
Nbk, Np), ...op 'o kaant gaon Id. (Nw, Np),
...naor de kaant gaon naar do zijkant
uitwijken (Np), Wogpoos, gao es wat nut
do kaante aan kant, opzij (Np, Sz), op '0
kaant kiokon opzij (Nbk), an knot gaon
naar bed gaan (Ma, Nbk), Jan-en-die
woren toch al an do kaante naar bed (b), an
kaant brocbt wodden naar bed gebracht

warden (van kinderen) (Nbk, b), vandaar
an kaante brongen naar bed brengen (van
kinderen), wat an do kaant brengon voar
elkaar maken, uitvaeren en afwerken (Np),

Do sebaipe kaaoties moo'n d'r wat of dan
kommon ze nog we] tot eon op/ossing
(Nbk) 2. rand Die buusdoek zit eon haokt 1k hob et wark morgons liofst vroog an do
kaantion omme (Ld), Daor zit eon mooio kaant verricht, zadat er niet meer naar
kaante an (Dho), Vroegorhadden ze mooie amgekeken haeft te warden (Obk), Do
kaao ties an do rokkios en do broekies bujjinge is an do kaant vaarbij (Obk, Np),
(Dho, Pe-Dbl), Jo moe'n tegen do kaante Do drokte was weer an kaante het drukke
van etpepier sebrieven (Wol), Et lag op 'o werk e.d. was verricht, voarbij (j), ...an
kaant van de sloot (Np), ...an do kaant van kaant (Ma), Vork' on bar/co gaon an kaant
do sloot (Nbk), (NJ het thee- en on poordon die vordwionon warden als
koffiedrinken) et koppien op 'o kaante averbadig terzijde gelegd, afgedankt (ba),
zetton d.i. van hot schoteltje, ten teken dat Doe vorbouwdo icc/or wat rogge, haover,
men niet opnieuw hoeft te worden mango! wottols en ooq,ols, dat is now an do
jngeschonken (Nbk), 0th, man, hij springt kaant dat gebeurt nu niet meet (Nw), ? Is
nog over die sloot, en hi) reurt gien kaant an do kaant vaarbij, afgewerkt, in hot
of wal (Sz), zo oak Hij raekte kaant nog bijzander van een bevaliing (Diz, El, Nw,
wal (Np), oak fig.: Dat raekt kaant nocb Obk), oak ...an kaant (Ma), Thy was zo
wal(Ma, Nbk, Np, 01-NI), oak Datrooide lastij, dat zo bebben burn an do kaant zet
vanzolfkaant noch wal het leek nergens buiten de arganisatie geplaatst, afgezet e.d.

naar, hot sloeg nergens op (Ma, Np, Op),

(Pe-Dbl), zo oak (n.a.v. do emancipatie)

Do kaant van do Londe wodt bcschoeid
(Obk, Np), (an) dekaant van do weg(Ow),

(..) Dat do man/udon an kaant zet woddon
omdat do vrouw/u hour 't wark uut do
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kaante - kaante
banon nomon (b), Zot Jo zorgon an kaante
(bi), geld an do kaante loggen ni. om te
sparen ). ..an kaantloggon id. (Nbk, om
de kaanton klotson niet te waarheid zeggen
maar ook niet liegen, er wat omheen praten
(Ste), van kaant of an van de eerste tot de
Iaatste, van het begin tot het eind, op de nj
af, vooral gezegd van werk dat aan één
stuk door af moet, waarbij men gewoon de
dingen één voor één afwerkt en met het
begin begint: We moo'n mar van kaant of
an boginnen (Dho, El, Nbk, Np, Ow, Ma),
zo ook Wark mar van kaant of an id. (Ma),
Et moot van kaant of an op geheel op
(Ste), Ic kim do boci mar beter van kaant
of an oprwnen on d'r nicE in
ommescbouren (Db), Bij do buron bebbon
zo van kaant of an do griep tregon op do
nj af (Obk), 't Was half elf en zie token
van kaant of an naor do doure of do to/lie
baost kwarn id. (Sz) 3. smalle zijkant van
een voorwerp eon stion op 'o kaanto
loggon, ? Was eon dubbeltien op 'e kaanto
(Nbk) 4. zijvlak, zijde do kaante van
huus zijkant (Bdie, Nbk), An disse kaante
van 't buus zit do vourdeuro (El), Die kant
van 'tbuus was wat kaal, daor hebben we
mar wat bosboompics tegenan zet (Sz), Et
petrot bangt an do kaant aan de muur (Np),
zo ook An do lone kaant van do kaemer
haddon zo donker behang (Op), Zot do
kaasto mar togon do kaant (Spa, Wol),
(bijv. over de zijkant van een doos:) Do
hole kaante was d'r wit schourd (Mun), an
do verkoordo kaante van do stroop zitten te
gek gedaan hebben bij het feestvieren
(Spa), naor do ore kaante doip naar de
andere kant van hot dorp (Nbk), an do
aandere kaante van do weg (Np, Nbk), Die
lopE togen do kaant langos (Bu), do linkeren de rechtorkaanto, de binder- on butorkaanto e.d, An lone kaante tan hij met zo
best kioken (Nbk), lone kaante van et
pepiorston nog niks op (Nbk), wat over Jo
kaant gaon Jaoton (Nbk), Van op 'o kaant
bokeok it him van opzij (Np), Hi3f kikt
over do kaant id. (Nw), Die straotwogen
liokt miy over do lone kaant wel mooi too
enerzijds (p), Et is wat an do trappo
kaante, .an do laoto kaante, Jo van do
goeio kaanto Zion laoton, Datze do vrouwluden (..) b-ok liokevoulo rech ten govon
willen, daor zit tomoonson nog wel eon

goeio kaanto an (b), .1 was an do dikko
kaant (Dfo, 01-NI), Hi)' is wat an do
goodoliko kaant is haast wat te goedig
(Nbk), Do snort is ok an do dikacbtigo
kaante (Db), Et Hold me an do stat-to kaant
ietwat overdreven, of: te sterk gekruid
(Nbk, Np), ook, met name, gezegd van te
pittige koffie (Nbk), Dat boost is nog niot
riop4 et is nog an de kouwe kant zal pas
over eon termijn van zo'n veertien dagen
kalven (Sz), Zo betoken et vourwarp van
allo kaanton (Obk), et van eon aandoro
kaante bekieken, Betiek et now ok es van
Zion kaante (Nbk), le moe'n et van die
kaanton bekieken inzake alle aspekten
(Nbk, Np), ? van vorschillondo kaanton
bekiokon (Nbk), van mien kaante betoken
zoals ik het zie, vanuit mijn perspektief, ?
Mos snidt van twio kaanten (b), an do lone
kaante (.), (mar) an do aandoro taanto
an ion
kaantenerzijds, zo ook in Etleokmij van
do lone kaant wel mooi toe, mar tech ()
enerzijds (Nbk) 5. zienswijze, partij Et is
glen wonder dat et volt die kaanto
ovorhangt (vo), Die domonoo is van do
vriyzinnigokaant(Np), an ienozienkaanto
staon (Nbk), iono an Jo kaante kriogon
(Nbk), Zo had et geiiok an hour kaant
(Nbk, Np), ...kreog... (Nbk), Dat hour io
van die kaanton van iedereen (Nbk), ...van
verschillondo kaanton (Nbk), Dat hi)' daor
van Zion kaant aandors over daonkt, tzJ'
wel begriop on (Nbk), van do vorkoerde
kaante, Do liofdo tan niot van iono kaante
koinmon (Op, Nbk), ...moot van twio
kaanton tommen (Nbk) 6- tak van eon
familie Et is fomilio van Zion boiton kaante
(Nbk) 7. richting, omgeving in eon bep.
richting AJ'nz disso kaante uut tomnion,
dan kvJ'm wel es langestommen (Obk),
Eon protte van die kiendor kommon disso
kaant op om hour zat oten to kunnon on
woer gozond to wooden naar ons land,
onze omgeving (v), Welke kaant zillion we
uutgaon?welke richting zullen we inslaan?
(Dhau), Hi)' mos toch nog mar offen do
kaante van A. zion tlinte uut (1,), (...)
twam d'r van do are kaante eon baozo an
]open uit do tegenovergestelde richting (b),
Ft Goluud twam van do taanto van
Hildonbarg (b), Die kaant op! (Bdie), Zo
kioken elk eon kaant uut in een andere
(..)
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enerzijds (),

anderzijds

(fl.),

kaantehakken - kaantig
richting, bijv. omdat ze elkaar niot aan
willen kijken (Op), Morgan wi'k as naor
Mi/dam die kaanten in do richting van, in
de omgeving van Mildam (s: Nw), Thjf
komt van de kaante van Wolvcge nit de
omgeving van (Nbk), zo ook Hij woont
argens de kaante van Wo/vegc out (Nbk),
Th3 woont argens bi Wo/vege die kaanten
(Nbk), van al/c kaanten, naor al/c kaantcn,
We kim a/Ic kaanten nut or zijn hier geen

beporkingen in onze reismogelijkheden
(Nbk), We kun al/c kaanten op elke
richting die we willen nemen is mogelijk,
ook: elke uitleg, mogelijke oplossing is
denkbaar (Nbk), glen kaante meer op
kimncn (Nbk), Daor kig' al/c kaanten mit
out hot is voor velerloi uitleg vatbaar, hot

Euliekoeken kaantelcn we/ es in de eu/ic
onder ct ba/then (Mo), It Voer huj is
kaante/d(Nbk), Pas opmitdatdjgge/goed,
/aot etnict kaante/en (Op), Die ra em en kim
kaantelen zijn tuimeiramon (Dho)
kaantemi'jen z. kaantmicn

kaanten I bn.; attr. ['kà:nt] 1. kanton, van
kant Dc kaanten musse badde ccxi raand en
kwam over et ooriezer, en daor kwam de
kiope wear over (Ste), Die hadde ccii bide
kaanten fork een jurk gehool van kant
(Ma), ccii kaanten kraegien op 'ejurk(Np),
een kaanten b/oesien (Nbk), een kaanten
/c/ietien (Nbk)

kaanten II (Np) zw. ww.; ovorg.; kaantte,
bet kaant 1. recht trekkon, in Iif'/ /caanttc
de schoolders (Np)

is nag in do richting te sturen die we kaantenmi'jen z. kaantmien
zouden willen (Nbk), ook van eon porsoon: kaanterichel z. kaantricbel
hij is meegaand, plooibaar, ook: hij praat kaantespitten (Ste) onbep. w. ['kã:nth
vandaag zus en morgen weer zo (Nbk), 't spit] 1. spittend bijwerken van akkorGaot de gocie kaante out het gaat beter kanten waar men niet met do ploeg kan
(Nbk, b), ...op (Nbk), 'tGaotdeverkeerde komen
kaante out (Nbk), ...op (Nbk), Ze ston an kzantestikker Z. kaantstikk-er
de goeie kaant lott.: bijv. van een kaanthakken z. kaantophakken
straatweg, ook fig.: ze was tegen do kaanthaoke (Ld, Mun, Nt, Obk, 01-NI,
bezetting in de laatste oorlog (Np), Aj'iene Op, Po-Dbl) ['kâ:nt...] - kantelhaak
in de kaorte trekken [bij hot kaarten] dan kaantien et; kaanties ['kâ:ntin] 1. kleine
help ieje maot, dan wark ieje maot zien
kaante op in zijn voordeel (Ste) 8. zelficant
van stof (Ma) An stofzit can kaante, en an
sokken ok (Ma) 9. in van kaant macken

doden, ook (wederk.): zolfmoord plegen
(Bdie, Diz, Nbk, Nw, 01-ND: Thy bet th
van kaantmaekt(Bdie) * Bin jowmoffcn
van kaant? Om mien pat mackten ze a/Ic
moffen van kaant woordspeling uit do
tweede wereldoorlog (Op), Alias bet twie
kaanten alles heoft zn voor on tegen, heeft

kant, randje op et kaanticn van et
zwembad, ? Was op 'tkaantien oldie grap,

opmerking kon maar not door de beugel
(Diz), oak: bet scheelde niot veel of het
was misgegaan (Nbk), de kaanties d'r of
/open (Bu, Db, El, Nbk, Np, Nw, Ste), Een
gaorenk/opper dat is iene die om de
kaanties/optid. (Nw) 2. smalle horizontale

strook kant in wit gordijn (vitrage) (Nbk),
smallo bowerkto rand aan eon gordijn (Bu,
Nw, Ste) 3. bladzij van eon stuk papier
ook eon andere invaishoek (b)
waar men op sehrijft Veur zien in/eiding
kaantchakken z. kaantophakken
scbrcef hi) we/ tien kaanties vol (1), een
kaantehujjen (Ste) onbep. w. ['k...] 1. brief van vie! kaanties (Nbk) 4. in de
hooi van do rand van hot land harken (in scharpe kaanties bin d'r (wat) of (Nbk) 5.
de richting van hot midden)
boordsel van kant (Mun, Spa)
kaantekappen z. kaantophakken
kaantieshakken z. kaantophakken
kaantekoeke z. kaantkoeke
kaantiesmijen z. kaantmiyen
kaanteldeure (Dhau, Dho, Ld) - kantel- kaantiesmusse (Bdio, Nw) do; -n
deur
['kâ:ntis...] 1. bep. floddermuts
met
kaantclen zw. ww.; overg., onovorg.; aangebroide of aangehaakte plooien
kaantelde, hot/is kaanteld ['ka:ntji7] 1. kaantig Oak kantig (WH) bn., bw.; -er,
kantelen Dc boot die moet kaanteld
st ['kâ:ntx/kan...] 1. good gebouwd,
woddcn (Sz), Hij bet de stiender kaanteld, evonredig van vorm, met strakke, rechto
on 1k bebbe ze weer terechtelegd (b), lijnen en evt. rechto hoeken (wat de bouw
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kaantinharken - kaantopzetten
betreft) een kaantige koe (Db, Np, Obk),
ccii wool kaantig huus (El, Nbk), 't Huus
is al watjaoren odd, mar ci is nog goed
kaantig (Op), ...mar et staot d'rnog kaantig
biy (Op), It Is eon kaantigc kerel (01-NI),
Die soldaot staot d'r kaantig op (Mun),
kaantig wark leveren (Ste), Die taun list
d'r mooi kaantig henne (Nt), ten mooi,
kaantig stok laand (Obk, 01-Ni, Ow), Aj'
dat pad ofstikkcn [met een schop] mocj' c/c
liende bruken, want ci is nict kaantig mecr
(Bu), Dat is ten kaantig baicicien, dat kan
'k daor goed veur gebruken (Dho), Mien
heit kon vroeger best hujlaeden, wat
stonnen do voeren d'r dan kaantig op (Db),
ten mooi kaantig voer huj (Spa, Bdie),
ronde paolen kantig waken één of meer

viakke kanten eraan maken (Spa)
kaantinharken (01-Ni) zw. ww.;
onoverg.; het kaantinharkt ['kã:nttnharkB]
1. het gemaaide gras van de rand van het
grasland wegharken (vooral: zodat men het
bij de verdere bewerking met machines net
zo makkelijk meeneemt als het andere
gras)
kaantinplaggen (Ow) onbep. w. ['kã:nt
tmplagj]] 1. bijwerken, glad, effen maken
van de randen van de akker (waar men niet
goed met de ploeg kan komen) (Ow)
kaantinplassen (Ma) onbep. w. ['ka:ntim
plasifl 1. bijwerken, glad, effen maken van
randen van de akker (waar men niet goed
met de ploeg kan komen)
kaantinslichten (Ma) onbep. w. ['ka:nt
tsltxtl7] 1. bijwerken, glad, effen maken
van de randen van de akker (waar men niet
goed met de ploeg kan komen), ook inzake
een zandweg, met name zodanig dat de
grond, de zoden van de kanten in de diepe
sporen komen
kaantinstikken (Db) onbep. w. ['kã:nt
istik] 1. met een schop bijwerken van de
kant van de akker, ni. daar waar men niet
goed met de ploeg kan komen (Db)
kaantklossen (Db, Obk) ['kã:ntklosi} kantklossen
kaantklosser (Obk) ['k ... klosr] kantklosser
kaantkocke (verspr.) Ook kauntekoeke
(Diz, Ste), kantkoeke (WI!) ['k...] kantkoek Kaantekoekegavven de bakkers
we] es an ten grate huusholie (Ste)
kaantkussen (Nw) et; -s; -tien

['kã:ntkAsl7] 1. bep. kussen gebruikt bij het
kantklossen, nI. waarop men het kant
vastzet met spelden
kaantlaoge (Bu, Dfo, Ow) de; -n;
...laogien ['k...] 1. hetz. als rollaoge, z.
aldaar (Bu). 2. nj van opgetaste stukken
hooi, garven e.d., aan de kant van een Iaag
hooi, graan, met name ook op een wagen
(Dfo, Ow)
kaantlijn (Nbk) Ook kantlljn (Nbk) ['k...]
- kantlijn (op papier, een mange
aangevend)
kaantmi'jen (Db, Dhau, Mun, Np, Op,
Woi) Ook kaantenti'jen (Dho, Diz, Ma,
Nbk, Np, Ste), kaantopmi'jen (Bdie),
kaantenmi'jen (Fe- Dbl), kaantienni'jen
(Nt, Spa), kantiesmi'jen (Spa), kaantanmi'jen (01-NI), onbep. w. [k.../... /'kã:n
tis.....kantis... / ... ] 1. hoeken of stroken gras
maaien die aan de kant zijn blijven staan
(vooral: met een zeis, ni. daar waar men
niet met een maaimachine kan komen)
kaantmure (Bdie, Ste) ['k...] - zijmuur
kaantmusse (Dhau) de; -n; ...mussien
['k...] 1. fraaie witte, gesteven muts zonder
plooien, veelal van kant; met name
gedragen wanneer men op visite ging
kaantofstikken (Nbk) onbep. w. ['k...] 1.
de kant afsteken met een schop e.d., met
name de kant van een tuin, van een stuk
bouwakker
kaantonne z. kaamtonne
kaantophakken (Db, El, Ld, Mun, Nbk,
01-NI, Ow, Sz, Wol) Ook kaanthakken
(Dhau, Nbk), kaantehakken (El, Np, bo:
Nw), kantiesliakken (Spa), kaandeshakken (Spa), kaantekappen (Bu) onbep. w.
['kâ:ntophak/.....kantis.../kâ:ntis... / ... ] 1.
met de zeis hoeken of stroken gras maaien
die aan de kant zijn blijven staan (en waar
men niet met een maaimachine kan komen;
nogal eens met kleine, hakkende bewegingen uitgevoerd); ook wet gezegd van
het op die manier bewerken van de kanten
van een sloot
kaantopmi'jcn z. kaantmijcn
kaantopsnujjen (Op) onbep. w. ['kã:nt
opsn.&ji] 1. afsnoeien, weghakken van
houtgewas iangs de kant (van bos,
houtwai, sloot)
kaantopzetten (bo: Bu) onbep. w.
[!ka:ntoPsEtfl] 1. opzetten, opmaken van de
kanten van met name een vracht hooi op
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kaantploeg - kaarn
een ouderwetse boerenwagen

BIj 't
Jcaantopzotton had Jo an do aachterkaant
we] con scbicveloop, eon wart kotrol (...),
daor doe]' do Betide dour, dan trokkcn ze
betor an (bo: Bu)
kaantploeg (Bu) de; -en ['ka:ntpluxl 1.
éénscharige ploeg aan een trekker met

kaantsteek (Nbk) ['k...] - kantsteek
kaantstien (Bu, Nbk) de; -en, -der; -tien
['k...] 1. steen aan de zijkant geplaatst,
bijv. als steunende of afsluitende nj naast
de tegels van een tegelpad, inzake een
stenen pad e.d.
kaantstikker (Db, Mun, Nt, Pe-Dbl, Wol)
behuip waarvan men de Iaatste beide voren Oak kaan:esgikker (Dho) de; -s; -tien
aan de kant van een akker er alsnog bij ['ka:nt()sttkj-] 1. lang stalen mes, soort
trekt
recht zeisblad in het verlengde van een
kaantrecht (Diz, Ma, Mun, Nt, Obk, lange stok, waarmee de kanten van de
01-NI, Op, Ow, Wol, ZW) laks. wisselt] - greppels en sloten recht afgesneden, afgekantrecht, oak algemener: met reehte slagen worden
zijden, hoeken Dat is mooi kaantrecht kaanttekening (I) ['k...] - kanttekening:
gezegd bijv. van een stuk gras dat gemaaid opmerking die een bedenking of nadere
moet warden (Ma)
nuancering inhoudt
kaantrichel Oak kaantriegel (Mun, Ow), kaantvore (OS, verspr. WS) Oak
kaanterichel (Wol) de; -s; -tien ['kâ:nt kantvore (WH) de; -n; ...voortien
rixj/...rig/ ...ka:nto...] I. smalle strook gras ['kà:ntfo:ora/kant...] 1. yore aan de zijkant
aan de zijkant, met name langs greppels, van de akker 'k Moot do kaantvore nog
die men niet heeft kunnen maaien met de inseboffelen naar binnen toe schoffelend
machine
bijwerken van de zijkant, waar men met de
kaantriegel z. kaantricbel
ploeg niet goed bij kan (Np), zo oak do
kaantschoppe (Edie, Bu, Dfo, Np, Obk, kaantvore o/Jcaanten Id. (El) en do
01-NI, Ste) Ook kaansschoppe (Ste), kaantvore inpiaggen ( El)
kantsclsoppe (Spa) de; - n; ...sehoppien kaantwaark z. kaantwark
[kâ:ntskopo/'kã:s.....kant...} 1. platte en kaantwark Ook kaantwaark (Nw) scherpe schop met punt of rechte snede kantwerk
aan her eind Ze bruukten do kaantscboppe kaantzwad (Edie) et; ...zwaeden;
om plaggon van et Jaand to haelen (01-NI), ...zwattien ['kà:ntswat] 1. strook gemaaid
Dour do JcJcino ban-en wodde vaoke eon gras aan de kant van het gemaaide perceel
kaantschoppe bruukt vein- et bujstikkon of kaap de; kapen [ka:p} I. kaap (in zee)
et moststikkon in de potsta/ (Bu), nI. i.pv. Kaap do Goode Hoop
een bujsplitter, d.i. een hooispade met Kaapkelonie (spar.) - Kaapkolonie
voetsteun (Bdie) 2. rechthoekige ijzeren Kaaps (1, 01-NI) - Kaaps oen Kaapse onto
schop met lange steel, met behuip waarvan bep. siereend (01-NI)
men veen onder het water weg tilt (Obk)
kaar z koor
kaantsnieden (Diz, Np) onbep. w. ['kã:nt kaarf z. karf
snidi?] 1. de kant van een stoat e.d. kaarfstok z. karfstok
aftanten, met name werken met een kaarkbaanke z. karkobaank
kaantsniodor, een lang stalen mes, soort kaarkbelasting z. karkobelasting
recht zeisblad in het verlengde van een kaarkboek z. karkeboek
lange stok, waarmee de begroeiing van de kaarke z. karke
kanten van de sloten recht afgesneden kaarkebuul z. karkobuul
wordt
kaarkgangcr z. karkgangor
kaantsnieder (Ma, Ste) de; -s; -tien kaarkliof z. karkhof
['kã:ntsnidç] 1. lang stalen mes, soort recht kaarkklokkc z. karkoklokko
zeisblad in het verlengde van een lange kaarks z. karks
stok, waarmee de begroeiing van de kanten kaarkvoogd z. karkvoogd
van de sloten recht afgesneden wordt
kaarmen z. karmon
kaantspiegeltien (Nw) et; ...ties ['k...] 1. kaarn Oak ham (01-NI. Spa), kaan (Ow)
één der beide spiegeltjes ter weerszijden de; -5; -tien [ka:rnlkarnlkà:n] 1. karn,
van een grotere spiegel van een toilettafel installatie am mee te karnen Vourdat do
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kaarneldossc - Icaarnsel

botterfebneken d'r waeren, badde fedora
boar eon kaarn om hotter to macken (Op),
We kun 0011$ nog veurstollen dat do kaam
vrooger in do kelder ston (Obk), In do
ooriog badden we eon kaam in do bussa iii.
melkbus (Nbk), As eon vrouwbew- vrooger
mit do kaarn niot redden kon, dan was It
glen gooie boerinne (Db), Do kam is groot
de boter is gereed (door hat karnen) (Spa),
zo demp as eon kaarn erg kortademig (Bu)
2. ronde, naar boven taps iopende, hol
geiegde stapel turf (Bu) turf op 'a barn
Jeggon om to drougon (Bu)
kaarneklosse (Dmi, Obk, Pe-Dbl, Ste)
['ka:rnokloso], in * Hossobosso kaameklosso/Nog eon stoot/Dan is do hotter groot
tekst van can schootliedje ( Dmi, Obk),
(gezongen bij hat karnen, wanneer water
ward toegevoegd:) Hossobosse kaarnoIclosso/Do hotter wil niot broozen/Dan za
d'r waotor bi5 doon/Dan zol ze wel
beginner to soozen (Ste), ...Doe d'r dan
war waarm wa ator bij/Dan zal 't we]
boginnen tegoezon (Pe-DbI)
kaarnen (OS, Bdie, Bu, Diz, Np, Nt, Ste,
Wa!) Ook karnen (Diz, Ld, Mun, Nw,
01-NI, WH), kanen (Nbk, Ow)['ka:pi5n,
'ka:ri7 (Bdie, E1)/'karn5n/'ka:v:] 1. karnen
(van melk) In do oorlogsjaoren bogonnon
do meonskon weer to kaarnen (Obk), Ze
woren an 't kaarnon (Nbk), In do oorlog
karndon we mit eon wockilosse (Ld),
Soepo baelde ic ok we] mit eon halve
kokesnouto wit do hotter mit et kaanjon
(Ste) 2. enigszins ronddraaiende bewegingen maken: door ingespannen paarden die
even kunnen rusten (Ma) Do poordon die
stonnon to kaarnon (Ma)
kaarngerei (Obk, Ste) at ['k ... gorsj] 1.
benodigdheden voor hat karnen (zoals de
poIse, hat poordebaoren zi7gien, nI. om de
boter door te doen, en de bottorpronkor
(Ste))
kaarngoed (Bdie, Op) Ook karngoed
(Diz), kaangoed (Ow) et ['ka:rngut /...ac...]
1. de benodigdheden voor hat karnen
kaarnhoek z. kaarnhoeke
kaarnhoekdeure (Ste) de ['k .... .... d ... ] 1.
deur naar de kaarnhook
kaarnhoeke (verspr.) Ook kaarnlsoek
(ZW, Db, Dho, El, Ma, Nbk, Np, Obk,
Ow, b), karnlioek (WI-I, 01-NI), kaanhoeke (Ow), kaanhoek (Nbk), karnhoeke

(Mun), kaandoek (bo: Nw) de; -n; ...hoekien ['k ... huk(a) / ... /kã:nduk] 1. ruimte in
de boerderij waar gekarnd ward, waar de
benodigdheden voor hat karnen stonden,
met name de karnmolen Naost at
moulohokke haj' do kaarnhooko; daor waor
et poord loup was et stoffig, dus do
kaarnhooke was daor naost, et mos scbono
blieven; boven do kaarnhoek zat eon
zooldortien, boven et meulohokko nict
(Ste)
kaarnhoepe (k: Ste) de; -n ['k...] 1. brede
hoep boven om de karn, boven de rand van
de karn uitstekend; van ijzer of koper, tar
varsiering (k: Ste)
kaarnhokke (Bu) - karnhok
kaarnhoncl (verspr.) Ook kaanhond (Ow),
karnhond (WH, Mun, 01-Ni) - karnhond
kaarnkaemer (Pe-DbI) de; -s ['k...] 1.
ruimte in hat gebouw waar men karnt
kaarnlit (k: Ste) at; -ten; -tien ['ka:1nitt]
1. deksel van can karnton (met in hat
midden eon opening waardoor de karnpols
stak)
kaarnmeule Ookkarnmeule (Mun, 01-N!,
WH), kaannzeule (Nbk, Ow) I'k ...I karnmolen T/eur do kaarnmoule kwam bij
do kloino booron eon bond, bij do groton
was 'teen poord (Obk)
kaarnpad (Ste) Ook karnpad (Sz) at;
...paeden; ...pattian ['ka:rnpat] 1.
cirkelvormig trajekt dat hat kampaard of
de karnhond loopt bij hat karnen met can
karnmolen Vroeger loup dr in at karnpad
eon bond rond om do zwengol rond to
kriegen (Sz)
kaarnpeerd (Db, Op. k: Ste) - karnpaard
kaarnpols z. kaarnpolse
kaarnpoke (Dfo, Np, Ste, k: Ste) Ook
kaarnpols (Nw), kaarnpoolsien (Np)
['k ... pols(o), ...za (Ste)/ ...po:lsin] - karnpols, in can karnton of (door can houten
deksel) in can melkbus gestoken (waarmee
men karnde) 't Kaampoolsien daor zatton
gatton in, dan kon do melk d'r dour (Np)
kaarnpoolsien z. kaarnpolso
kaarnrad (Nbk) Oak karnrad (Mun) et;
...raeden ['k ... rat] 1. hat grote gatanda wiel,
kamrad van aen karnmolen, door cen
trekdiar in beweging gebracht
kaarnscl (Ste) Ook karnsel (01-NI) et
[ka:rnsi/'karn ... ] 1. de hoeveelheid melk
voor één kear karnen ( plm. 16 liter (Ste))
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kaarnspullen - kaastekop
As d'r weer ten karnsel was, wodde d'r
woor karnd (01-Ni)

kaarnsputlen (Db, Dfo) my. ['k...spAh} 1.
do benodigdheden voor her karnen
kaarntonnc (verspr.) Ook karnionne
(WH, Mun, 01-NI), kaantonne (Ow) de;
-n; -gien ['k...] 1. karnton Hi5 her eon lid
as eon kaarntonne een groot, dik Iijf (Nbk)
kaarnwannc (Pe-Dbl) de; -n ['ka:rnwano}
1. door een karn aangedreven kafmolen
kaarnwaoge (k: Ste) de; -n ['k...wo:go] 1.
aan de zolder bevestigd werktuig waarmee
men zelf (handmatig) op- een neergaande
bewegingen kon maken bij hot karnen;
gebruikt door boeren als alternatief voor
ten karnmolen wanneer men daar niet over
beschikte (dit karnen staat nog als een
moeizame arbeid bekend) (k: Ste)
kaarnwiene (Obk) de; -n ['ka:rnwino] 1.
met behulp van een karn aangedreven
kafmolen
kaarve z. karl
kaarven z. karven
kaaste I 00k kane (WH), kast (bet. 4:
spor. OS en west, van Op) de; -n; kassien
['ka:sta/'kast()] 1. kast: bep. meubelstuk Jo
kleren bangen in de kaaste (Ma), 'k Hebbo
do kaaste schonemaokt (Diz), de kasto op
'e kop zotton de kast gaan schoonmaken
(Sz), ook: alles in een kast doorzoeken
(Nbk), Do maczen liggon d'r dood your do
kaaste hot is er een armoedige boo! (Np,
Op, Dho), Die meenson bebben nag we]
wat in de baste beschikken in mime mate
over financiete middelen (Op), Och stik
vent, aj' ml op '0 kaaste hebben willoxi,
macf' vroegcr opstaon als je me op do kast
wilt krijgen (b), waarnaast We bebben 'in
Os moo] op 'e kaaste zet (Ma, Np, Nw, Op,
Dfo), HIy zit zo mar op 'e kaaste raakt snel
geirriteerd, met name door grapjes (Nt, Sz,

good de kaaste uutvogcn (Dfo), van et
kasslon naor do mute sturen (verspr.),
...lopori (Dho, Ld, Wol), bij vgl.: ten
kaaste van ten buus een groot huis, zo ook
Dat buus Is eon raere oolde kaasto (Op),
eon kaasto van ten kerel een grote,
zwaargebouwde man (Np), ten karol as ten

kaaste eon stevig gebouwde, sterke en
tevens handigo, alerte man (Ld) 2.
bijenkast (Nbk, bs: Dfo, El, Obk, Op) 3.
klokkekast (01-NI, Op) 4. gevangenis (OS,
ZW, Diz, Np, Op, spot. west. van Op) 't
Was vroeger eon grate schaande aj' do
kaaste in raoktcn (Db), HI5 her dde
maonden In do kaaste zoton (Po-DbI), Hi3
moot nog veertlon dagen do kasto In (Si)

5. (verkl.) bochel (van eon rug), bult
(verspr. OS, Np, Op, Ste, Pe-DbI) Hij bet
eon kassion op S rogge (Pe-DbI), ...lopt
mit eon kassion op S rogge (El), (spottend
van, tegen iemand met eon butt) Do bult
kakt onder 't kassien (b)
Kaaste II (Bdie, Ma, Nbk) Ook Kane
(01-NI, Op, Pe-Dbl) of Kast (verspr. OS,
Spa, Sz, Wol) do; -n; Kassion ['ka:sta;
kast(), ... ...] 1. mansnaam: Kas, Karst
een kerel as Kaaste een forse, sterke kerel
(die vaak tovens handig on alert is) (Bdie,
Ma, Nbk), ook ...as Kasto (Diz, Np, Op),
...as Kast (verspr. OS, Spa, Sz), vaak
schertsend gevolgd door ...on Kaaste Is ten
strontbult (Nbk), ...en Kaaste [of var.] was
[of: is] een korol as eon strontbulte (Db,
Nbk, Nw, Pe-Dbl, Spa, Sz, Diz),
kerel as eon dongbult (Dhau, Obk),
ten onderdeure ( Spa), ...as eon
onderdourtien (s: Db), ...as turumot
(01-NI), ... on ICast was een korel as eon
boom (Ow), ... eon korol as eon strontbult.
En wat bin Ij dan? (Nbk), ...en Kast Is eon
kerel die do brat/c bast (b)
Diz), Wat kuf' die gauw op 'e baste kaastedeure de; -n; ...deurtien ['k...,
kriogen snel vinnig doen reageren ...'d...] 1. kastdeur
(Pe-DbI), (gezegd om iemand zn werk te kaasteklcrcn (Dho, Nbk) my. ['k...] 1.
doen aanvangen:) 'k Zal jaw op 'e kaaste fraaie, deftige en daardoor zeldon
zetton (Nbk), ook gevolgd door ...en zols gebruikte kieron, die steeds in een kast
et wark doen! ni.: j dacht zeker dat ik hot hingen Kaastekleron baj' baost noolt an,
work zou doen (Nbk), Zoo'n lone is die kwammen d'r allionig uut mit
gescblkt om op 'e kaaste to zetten, wat ten schoonmaeken (Nbk)
pronkerd! ( Dho), lone op S kaastojaegen kaasteklokke (verspr. OS, Diz, Mun, Op,
(verspr.), lone do kaaste uutvogen de los Sz, 01-NI, Wol) - kastklok
iezcn (Db, Dfo, Dhau, Nt, Pe-Dbl, Spa, kaastckop (Bdie, 01-NI, Op) do; -pen
Ste): Wa t da enkthiy well Wezullen 'in es ['ka:stak3p] 1. bovenste deel van eon kast,
-532-

kaastekrone - kabclomrocp
kaats z. kicts II
kaatsbond (I) - kaatsbond
kaatsclub (spor.) - kaatsclub
kaatseballc z. katsjebaiic
kaatseballen z. katsjcbaiien
kaatsen ['ka:tsQ] - kaatsen: hot kaatsspel
spelon
kaatser ['ka:tsr] - kaatser
kaatsjeballe z. katsjebaiic
kaatsjeballen z. katsjcbaiien
kaatsvcrieninge (I) - kaatsvereniging
kaatswcdstried - kaatswedstriJd
kahbelen ['kabl9] - kabbelon: met kioine
kasten Kick nict zo lack, 't is glen golijos gaan, van water
kaastemaekcrieje hoeft niet zo sekuur te kabbeljauw (spor.) [kabj'Jon] - kaboiJauw
zijn, zo precies to werken of to b000rdolen kabbenel z. kammenet
kabberet et [kaba'ret] 1. bep. vorm van
(Ste)
kaastcmackerswark (Ste) et ['k...] 1. hot kleinkunst: kabaret
work van een kastenmaker, in Kick nict zo kahberetaovend (spor.) - kabaretavond
krek, 't is glen kaastcmackcrswark Jo hoeft kabberetgezelschop (spor.) - kabarotgeniet zo sokuur to zijn, nict zo precios to zolsehap
kabbcretgroep (spor.) - kabarotgroop
werken of to beoordelen (Ste)
kaastepepier (Np, Ste) Ook kastepepier kabberetier (spor.) [kaborc'tJt:, ook wel
...JtJ, ...ban...] - cabaretier
(Spa) ['ka:stopopi:ar/'kas...] - kastpapier
kaasteplaanke (verspr.) Ook kasteplanke kabberetlied (1) - kabaretlied
kabberetpergramme (verspr.) - kabaret(Sz), kaastpiaanke (Ste) - kastplank
kaastepotc Ook kastepote (WH) do; -n; programma
...potien ['k...] 1. één der poten waar eon kabberettekst (spor.) - kabarettekst
kabberetveurstelling (spor.) - kabaretkast op staat
kaasteraand (Ld, Obk, Ste) Ook voorstelling
kabel do; -s; -tien ['ka:bj] 1. kabel van
kasteraand (spa) - kastrand
touw D'.r is ccxi kink in do kabci (Nbk), D'r
kaastcrim z. nth
kaastesleutel (Nbk, Np) do; -s; -tien ['k...] komt.. (Nbk) 2. kabel voor goloiding van
1. sloutei behorond biJ het slot van eon oiektricitoit 3. kabelteiovisio Zitten Jim in
do Westhockalan dc kabel? (Nbk), Zettcn
kast
kaasteslot (Bdie, Np, Obk) et; -ten; -tien Jim et bcrichien even op 'e kabci? (Ow) 4.
aan eon kabel in bet. 1 doen denkendo
['k...] 1. slot van eon kast
kaastewaand (spor.) do; ...wanen 1. versiering in eon trui (Dho, Nbk) Eon
slangcnaod is eon kabel in eon tnzi (Nbk),
kastenwand
kaastiemker (bs: Dfo, El, Obk, Op) do; Aj'kabcis brcicn, moeJ'knzzcn (Dho, Nbk)
-5; -tien ['k..] 1. iemker die hoofdzakelijk kabelabonnee (1) - kabolabonnee
met biJenkasten werkt en minder of kabelabonnement (1) - kabelabonnement
nauweliJks met korven, i.t.t. eon kdrf- kabeibaene - kabeispoorwog
kabelbedrief (spor.) - kabelbedrijf
icmker
kaastiemkcrcu (bs) zw. ww.; onoverg.; kabelbreuke (1) - kabelbreuk
kaastiemkerde, het kaastiemkerd ['k.. .im kabeldeuze (spor.) - kabeidoos
kp] 1. honing winnen met gebmikmaking kabeldraod (spor.) - kabeldraad
kabelgeute (spor.) - kabelgoot
van eon bijenkast (i.t.t. eon kort)
kabeihaspel (spor.) - kaboihaspel
kaastplaanke z. kaastcpiaankc
kabelkraante (verspr.) - kabelkrant
kaastrim z. rim
Kaatje (spor.) do; -s ['ka:tJa] 1. kabelnet (verspr.) - kabelnet, met name
vrouwennaam * Ooide KaatJc van Medem- inzako kabeiteiovisie
kabelomroep - kabelomroop
bilk/Had do kont van kofflcdik (Bu)

vaak met houtsnijwerk versierd: kuifstuk
kaastckrone (Nt) de; -n ['k...] 1. veelai
met enig houtsnijwerk versierd, bovenste
stuk van eon kast (kuifstuk)
kaastelae (OS, verspr. WS) Ook
kaastelaede (Bu, Nt, 01-Ni), kastela
(WW do; -den; -glen ['k...le:] 1. la van
een kast
kaastelaede z. kaastelac
kaastcmaeker Ook kastenpnaker (Sz)
['k.....kasti ...] - kastenmaker
kaastcmackeri'je (spor.) do [...'r..., z.
-ije] 1. kastenmakerij 2. het maken van
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kaheisleuve - kachellak
kabeisleuve (Nbk) - kabelsleuf
kabelsiot (spor.) - kabelsiot
kabeisteek (Nbk) - kabelsteek
kabeitillevisie - kabeltelevisie
kabeltouw (spar.) et ['k...} 1. ankertouw of
ander zwaar touw
kabeltrui (Nbk) - kabeltrui
kabelverbiening (1) - kabelverbinding
kabine (verspr.) Oak kebine (verspr.)
[ka'bino/lco...] - kabine: in een (vracht)auto
of vliegtuig
kabinet z. kammenot
kabinetsdeure z. kammenotsdouro
kabinetskoeme z. kammenotskocmo
kahinetslae z. Icammenetsiac
kabinetspote (01-NI) de; -n; ...patien
[kabi'nctspo:oto] 1. één der poten van een
kabinet (bep. kast) 2. (my.; ruw) lampe,
grate voeten Gao too/i weg mit Jo
kabinotspoten (01-NI)
kabouter z. keboolter
kachel I de; -5; -tien ['kax]] 1. kachel do
ka oh ci anmaokon, . . . stoken, ...an bebbon,
biy de kachel zitten gaon, Do kachel braant
(Bdie), Do kachel is lekker waarrn (Diz),
As at buus scbonomaokt woddc in do
meitiod, kwam de kachel van do beard
(Obk), Do kachel kan d'r we] weer goad

kacholklaor (Obk)

kachelanzetten z. kachelanmaekon
kachelbossel (Np, Nt, Obk) de; -s; -tien
['k...] 1. kachelborstel
kacheldeksel (El) ['k...] - kacheldeksej
kacheldeure de; -n; ...deurtien ['Ic...] I.
(vaak verki.) kacheldeur Iemoe'n even do
kacboldoure dicbtedoen, oars dan rookt buff

(Nbk)
kachelgat et; -ten; -tien ['kaxjgat] 1. gat
of elk der gaten aan de bovenkant van een
kachel dat met in rangarde grater
wordende platte ringen en een dekseltje in
het midden word dichtgemaakt; met name
gebruikt am er een ketel op to kunnen
zetten waarbij hot anderste stuk in de
kachel stak Et kachelgat, daor kwam do
kotol in (Nbk), ...op (Nbk), Et kachelgat,
daor mosson do ringen op (Ma), or groto
kachelgat (Obk), waarnaast 't Heine
kachelgat (Obk)

kachelglaans (Nbk, Ste) - kachelgians
kachelhaokien (Np, Obk, Op) et;
...haokies ['kaxh3:kin] 1. haakje bij een
kachel behorend waarmee men de
verschillende ringen en met name her
deksel van het kachelgat kan nemen
kachelhekke (Spa, Ste, Sz, Wal) Oak
bijverwarming van het waanvertrek is wel kaclzelrekkien (Spa) et; -ken; ...hekkies
weer naodzakelijk (01-NI), altiod mar bi ['k... hska/...rekin] I. (vaak verkl.) hekje
do kachel zitten (llievon) er nooit eens uit vaor een kachel, vooral am kinderen or
komen, nooit ergens naar toe gaan (Nbk), niet bij to laten kamen, am wasgoed op to
MY was zo dronken as een kachel (Mun, drogen
Obk)
kachelhoolt (Bu, Dhau, Np, Op) Oak
kachel II bn.; prod. I. kachel, dronken Die kacheihout (Spa) et ['k...] I. haut bestemd
man hot to lange in 't kefé west, hij komt vaor de kachel 't Kroomboolt uut do boom
d'r kachel wit (Bu), ...zopt him el/co dag was year 't kacholboolt (Dhau), bloklcies
kachel (Db), Hi7 was aorig kachel (Ma), /ioolt dourbalcicen your kachoiboolt (Np)
...good kachel (Dhau, El, Spa), ...batstifc/co kacheihooltien (Bu, Nbk, Np) ['k...] kachel (Ld), ...zo kachel as (i/c weet met) kachelhautje Even do kacholbooltios
war (Spa, Np) 2. zich niet geed voelend dovrbakken! stukjes hout bestemd vaor de
(Ste) Wat bin 'lctoch kachel (Ste)
kachel (Np, Bu)
kachelanmaek (El) de ['kaxjàmc:k] 1. het kacheihout z. kache/hoolt
aanmaken van de kachel Vrooger kwam- kachelklaor (Obk) bn. [aks. wisselt] 1.
men do prikkies in buus vow do kachel- geschikt, klaargemaakt am als brandhout in
anmaok(EI)
de kachel to dienen Talboolt was your
kachelanmaeken (Nbk, Op) Oak kachelanzotten: k/ovid, on lengte, kachelkachelanzenen (Obk, be: Dho) onbep. w. k/a or (Obk)

['kaxlame:kn/...ansetnj I. het aanmaken

kachelkop (Bdie, Op. Spa, Wal) de; -pen

van een kachel As do turf in do kachel ['k...] 1. kop, in het bijzonder bovenste,
glad was, ging zo in do doo4'ot, veur 't nikkelen stuk van een klomkachel, oak als
kachelanmackon (Op), Ta/hooit was your scheldnaam gebruikt (Bdie)
kacbolanzetton: k/ovid, op lengto, kachellak (Op) ['kaxjak] - kachellak
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kachdllappe - kachclzwilk
kachellappe (Np) de; -n; ...lappien
['kaxlapa] 1. vod om de kachel mee schoon
te maken
kachellit (OS, Np, Op, Ste) et; -ten; -tien
['kaxllt] 1. kaeheldeksel * Die zit, ace de

smi4 on hi) zette Zion vrouw op It
kachdiit (Nbk, Spa)

kachelpote (Bdie, Nbk, Nw) de; -n;
...potien ['k ... l 1. poot van een kachel
kachelpotlood (Nbk, Ste) et ['k...] 1.
kachelpoets Kachelpotlood zat in
vicrlcaantc palcicies, lack lucifesdeusics; ic
moc'n et anmengen mit tarpentien (Nbk,

Ste)
kachelmaantel (Nw) ['k...} - kachelmantel kachelpupe z. kachelpiepe
kachelpupekrabber z. kacbclpiepekrabber
kacheloven z. kachelovend
kachelovend (Nbk, Np, Obk, Ste) Ook kachelrekkien z. kacbclbckke
kacheloven (verspr.) de; -s; ...oventien, kacheireunster z. kachefreuster
ovenpien ['kaxlo:brji(t)] 1. oven van een kacheireuster (Np, Op) Ook kachelkachel
reunster (Np) ['k ... / ...rX:str] - kachelkachelpiepe (OS, Bu, Diz, Np, 01-NI, rooster
Wol) Ook kachelpupe (verspr. WS, Obk) kachelring (Bu, Dfo, Ma, Mon, Np, Obk,
de; -n; ...piepien ['Ic...] 1. pijp van een Op) de; -en; ...rinkien ['k...] 1. elk der
kachel een stok kachelpiepe (Np) 2. ringen die, samen met een dekseltje, de
cilinderhoed, hogehoed (Dho, Diz, Nbk, afsluiting vormen van het kachelgat, z.
Pe-DbI, Ste)
aldaar
kachelpiepekrabber (El, Ma) Ook kachelschaarm (Ste) Ook kacheLccharm
kachelpupekrabber (Ste) de; -s; -tien (spor.) et; -s; -pien [k...] 1. ietwat
['k...] I. blad aan dat van een schoffel doen gebogen scherm dat men voor de kachel
denkend, haaks aan een stok, met behulp plaatste, ter bescherming tegen de gloed
waarvan men roet uit kachelpijpen krabde, kachelscharm z. kachclscbaann
of soortgelijke krabber
kachelschoeve (Sz) de; -n; ...schoefien
kachelplaete Ook kachelpiate (Spa) ['k...] ['k..] 1. schuif in kachelpijp; bij bet verder
- kachelplaat, nI. onder een kachel, ook openen trekt de kachel beter
achter de kachel, ni. staand in de schoor- kacheisleutel (Op) de; -s ['k...] I.
Steen
uitstekend deel uit een kachelpijp, dat men
kachelpiate z. kachelpiacte
vast kan pakken om de klep in de pijp in
kachelpoets (Dfo, Diz, Ma, Nbk, Np, Ste) een andere stand te zetten
['kaxjputs] - kachelpoets Vroeger haj' kacheismeer (Op) ['k...] - kachellak,
kachelpoets in een zaickien en daor decj' kachelpoets
taipentien op, dan wodde dat mongen en kachelsmid (Nw, Obk, Spa) ['k...] dan poctsten ac daor do kachel mit (Nbk)
kacheismid
kachelpoetsen (Nbk, Nw) onbep. w. kacheistek (Ste) et; -ken; -kien ['kaxlstck]
['kaxputsi] 1. poetsen van een kachel, met 1. hetz. als kachclbckke, z. aldaar
name met kachelpoets Vroeger mossen we kacheltange (Dfo) de; -n ['k...] 1. flinke
a/tied kachelpoetsen, tot hi)' glom as een tang, gebruikt bij een kachel, o.m. om er
ekkel (Nw)
kooltjes uit te nemen om in de test van een
kachelpoetsiappe (Bu) de; - n; ...lappien stoof te doen
['k...] 1. lap waarmee men de kachel poetst kacheltied (Nbk) - kacheltijd
kachelpoetsvodde (Np) de; -n; -glen kacheiweer (Nbk) - kachelweer
['Ic...] 1. vod waarmee men de kachel kacheizeil (Obk, Op, Ste) et; -tien
poetst We bruken do kachcipoctsvoddc om ['k... ssjlj 1. (vaak verki.) vloerzeil(tje)
de p/a etc to schocren (Np)

kachelpoke z. kachelpook
kachelpook Ook kachelpoke (Db, 01-NI,
Ste) de; ...poken; ...pokien ['kaxlpo:k(o)] 1.
pook gebruikt bij een kachel
kaehelpot (Bdie) de; -ten; -tien ['kaxlpot]
1. pot, deel waarin het vuur brandt, van
o.m. de potkachel

vóór de kachel Wat d'r uut de kachel
spatte, kwam op et kachelzeiltien (Ste)

kachelzwatsel (Np) ['k ...swatsl] kachelzwartsel Vroeger wreven ze tic leren
leerzens wel in mit pictereulie en
kachelzwatscl (Np)

kachelzwilk (Nbk) et ['k...] 1. stukje zeil
voor de kachel, op de vloer
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tad. - kael
kad. - kad. (kadastraal)
kadaster z. kedaster
kadastraal (1) - kadastraal kadastrale
kaorten (1), eon kadastrale omschrieving ( I)
kadaver z. kedaver
kadaverbak z. kringebak
kade (spor.) - kade: walkant It Schxo ligt
an do kade (Nbk)
kader et; -5; -tien ['ka:dç] 1. kader, raam

van de maaltijd, doordat de vrouw des
huizes teveel met anderen heeft gepraat
(Np, Obk), zo oak, aLs vrouwen 's morgens
to Lang kletsen: Dat wodt weer kackelin do

pot (s: Wol)
kaekelhek (Nt) de; -ken; -kien ['ke:klbek]
1. praatzieke vrouw
kackeihont Ook kakeThont (WH)
[kc:klbont; aks. wisseltl...a:...] - kakelbont

(fig.) Dat past niet in dat kader (L), in et k Vie,, die niye jurk van hour heiemaoie
kader van (1) 2. kader om bep. gezette niet zo mooi hi) is mij to kaekelbont
tekst to et veurste blad ston ten berichien (Op), eon kaekelbonte jurk (Ma),
wit can kadertien d'r omme toe (v) 3. kaekelbont in do kieren (b)

kader van een partij, con organisatie e.d.
(spor.) Ze hebben dam- gion kader (Nbk)
kadettien z. kedettion
kadoes z. kedoesbond
kaek z. kaeke

kaeketbuurt (Nbk) de; -en; -len ['ke:kl
by:ort] i. buurtje, straat, groep huizen
waar men veel kletst, veel druk on luid
praat In Berkoop baj' do kaekeibuurt, daor
wodde eon boel kaokeld (Nbk)
kaekelen Ook kaokelen (WH), kakelen

kaekbien (Bu, Db, Dfo, Dhau, Nbk,
Pe-Dbl, Ste, Wol) Ook kaakbien (El, (WH) zw. ww.; onoverg.; kaekelde, het
Obk), kaakbeen (Sz), kaekebonke (Nt, kaekeld ['ke:kjv/... x ... / ...a:...] 1. kakelen
01-NI), kaekbonke (Ow) [k..!.....
(door kippen) Do kiepen kaekelen zo, 'tzal
k...'b...] - kakebeen
we] gauw aander weer wodden (Pe-Dbl),
kaekbonke z. kaekbien
Do kiepen kaokclon dat et eon lust is, wat
kaekhot z. kaekebot
zulien ze eon oior leggen! (Dfo) 2. kletsen,
kaekchirurg (spor.) - kaakchirurg
druk en luid praten Die vrouwlu die
kaeke (verspr. WS, Dfo, Obk, b) Ook kaokeien soms ok biel wat of? (Nbk), Die
kaek (bet. 1: spor. WS, verspr. OS, Obk), wit von kackolden, dat 't leek wel of ze do
kaok (bet. 1: Ste), Icuoke (bet. 1: Bdie), hoogsto ruzic badden (Pe-Dbl), Hi5
kaak (spor. OS; bet. 2: Spa), kake (bet. 1: kaekelt we], mar leggen dot bij niet hij
Spa) de; -n; kaekien ['ke:k(a)/ka:k(o) schept op maar komt nergens toe, voert
/ka:k(o)] 1. kaak van mens en dier (boven- niets uit (bI) * Wolkaokelon mar gien tier
of onderkaak, ook als geheel; ook wel: leggen wel praten maar niet werken (Sz)
wang) 1k kreeg ten kiap tegen do kaoke, kaekelkont z. kaekolkonto
die doe mij aekelig zoer (Pe-Dbl), Aj' kaekelkonte (Bdie, Dfo, Dho, El, Nt, Obk,
oolder wodden dan wodt et gebit wat to Op, 01-NI, Ste) Ook kaekelkont (Db,
room, omdat do kaeke inkrimpt (Obk), Do Dhau, Dho, Diz, Ld, Ma, Nbk, Np, Nt, Op,
kaeke bet me ommeraok zwuld (Np), Mit Ow, Pe-Dbl, Ste, Wol), kakelkonte (WH)
'teten dot mide kaeke wel wat zeor(Bu), de; -n; ...kontien ['k ... J 1. praatzieke vrouw
k He 't in do kaekon ' k heb pijn in, last Jo moe'n jo mar niet tevule van do praoties
van de kaken (Nbk), Hi31 hot ten slag tegen van je niie buurvrou w antrekkcn, want zo
do kaeken had (Np) 2. in an do kaak stel- is eon ecbte kaekolkonte (Op), Dat wiof is
len nI. van iemand of lets (Nbk, Spa)
eon wondoro kackolkont (Np)
kackebonke z. kaekbien
kaekelmusse (Nbk, Ste) de; -n; ...mussien
kaekebot (Bdie, Mun, Ste) Ook kaekboz [k...] 1. praatzieke vrouw
(Bu, Dho, Diz, Op), kaokebot (Bdie) et; kaekontsteking (01-NI, Ste) Ook
-ten; -tien ['ke:kabot/'ks:gb.....ko:ka...] 1. kaakontsteking (Sz) ['k...] - kaakontkakebeen EtkaekbotzwuJt 'in (Dho)
steking
kaeket (Diz, Np, Obk, n, 5: Wol) de; -s; kael Ook kaal (WH) bn., bw. (bet. 8); -er,
-tien ['ks:kil 1. kletskous (Diz) eon oolde -st [kc:l/ka:lJ 1. kaal: van de schedel van
kaekol (Diz), eon kaekel in do pot vrouw mensen, ook van delen van hot lichaam
die to Lang heeft staan kletsen (n) 2. in do (ook van dieren) Hi5 hot eon katie kop
kaekelin depot hebben nog niet klaarzijn (Ow), Die bond is op dat plak hieiemaoi
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kaelbosselen - kaclkonte
tao! (Nbk), Et schaop is taol het is
gesehoren (Diz), ten tatl beuld een kaal
hoofd (Nbk, Nw), con tacle knitter id.
(Db, Nbk, Nw), con tacloplasse id. (Nbk,
Nw), Grote tiender die studeren, helen Jo
de banen aorig taol kosten veel geld (bo:

nauwelijks aangekleed huis, gebouw e.d.
(Ma, Nbk), ook gezegd van een karige
maaltijd of wanneer men ais gast weinig
krijgt aangeboden (Ma, Nbk), ook eon
tao!o boo! id. (Bu, Nbk, Np): AJ' d'r mar

weinig an dccii biy eon bru/loft, dan is et
mar con tao!e boo! (Nbk), We trogon mar
eon poor baktios tot/it on d'r ot nog nuts
bij, et was mar con tacIt boo! (Nbk), zo
ook Die brulloft was mar eon taol zaotion,
al ten locbte macne, on mit vuut?ig jaor ion toppion tot/Ye on eon paor bo,ro!tios,
was lzij al bcicmaol tat! (Op), Th3' is d'r daor was et ink of (Op), We trogon mar
tatl bovenop hij heeft een kaal hoofd ion tatl koppien tot/Jo zonder ook maar
(Np), taol as ccii kniktcr (ZW, Diz, Nbk, iets erbij (Ma), ...oen taol toppion thee id.
Op, Spa), ...as con bi!Jatba!lc (Nt) 3. (van (vo, bo: Nw), con tac!o ontvangst, eon taol
vogels) niet of nauwelijks veren hebbend huus een huis zonder land erbij (bo: Nw)
4. (van kledingstof, gordijnen e.d.) kaal 9. (van een boterham) zonder beleg eon
geworden 5. (van bomen, struiken, planten) taolo broggo (Db, Obk, Ow): In do oorlog
zonder blad of naalden Do kastboom is hobbon con pro tie moonston eon taclo
hie!emaol tao! wodden (Nbk), Do roepen broggo eton (Db) 10. armoedig, zonder
hobbon me die bloeme zowat tao! vrcton geld te bezitten con taolo jontor (Mun),
(Nbk) 6. zonder plantengroei of met alleen ook: bep. plant: kale jonker (spor.), ten
nog mos, gras op de bodem bijv. als taclotatmadamvrouw die zieh weigesteld
gevoig van kort afmaaien Do roopen voordoet maar het niet is, con tao!o titter
bobben me do latin zowat tao! vrctcn iemand die niets bezit (Db), zo taol as eon
(Nbk), Et !aand [ weiland] is zowat taol !uus zeer arm (Ma, Spa, El), ...as do noton
dear do drcugte (Nbk), zo ook et laand id. (Wol) 11. in ieno tao! plottoir Zc
tao! otmijen (Ste), Dat !aand is toch zo p!uicton 'in not zo!ango tot bi5 kaal is (Sz)
tae!! (Dho), ook in do Kacle Dunon bep. 12. in do tao!o hurt 13. in tao!o tat
grote zandverstuiving bij Appo!scbe, fang (Bdie)
die peerdon mar even op etkacickaampien kaelbosselen (Nbk) ['k] - kaalborstelen

Op) 2. (van personen) weinig haar meet op
z'n sehedel hebbend HI) begint al acrig
taol te woddon (Ste), Watis die man vroeg
tao! (Db), Mit veertig fact hadde die man

het stuk land waarop nog maar erg weinig
gras staat; ni. om ze wat minder dik of niet
dikker te laten worden (Ma) 7. zeer
spaarzaam met bomen of struiken begroeid,
nauwelijks bebouwd of anderszins ingericht: inzake een landsehap, ook gezegd
van een zuinige of niet voitooide inrichting
van een gebouw of van een Win Wat is et
daor eon taole boo! op 'e t!ei met name
veel gezegd van de kleistreek in Friesland
(Nbk), eon taole vlatto (Db), 't Wil daor
eon scbildcrij home bangen, it zit do
hieltiod togen eon tac!e mute an to tieten
(Nbk), eon taol buus een niet of

nauwelijks aangekleed huis (Nbk) S.
zuinigjes, karig, niet royaal We tregen bij
die gierige moensten mar een tao! mao!

(Db, Obk, Ow), HI) is tad van do arfenis
olkommon heeft niets of zeer weinig
gekregen (Db), Do otori)o was daor eon
tao!e bowoging(Diz), eon tao/c bodoening

een ongezellig ingericht, een niet of

Kaelenborg (Np) g. iidw. ['ke:libor(o)x] 1.
plaatsnaam: Kalenberg (in NoordwestOverijssel)
Kaelenborger (Np) bn; attr. [ ... b3rgç] 1.
van, m.b.t. Kao!onborg, d.i. Kalenberg in
Noordwest- Overijssel Kao!enborgor buj
hooi geoogst in de lage graslanden in de
omgeving van Kao!onborg (Nbk, Np)
kaelheufdig (Nbk) [...hA:vdox] - kaalhoofdig
kaelheufdighied (Nbk) [...'h...] - kaaihoofdigheid
kaelhied Voor -heid z. -hied - kaalheid
kaelig (Nbk) ['kc:lax] - kalig
kaclkappen (Ow) onbep. w. ['k ...kapq] 1.
kappen van bos, en met name van een
houtwal: vooral om de eikestammen te
winnen (om de 12 tot 15 jaar)
kaelknippen Ook kaalknippen (WH) kaaiknippen
kacikont z. tao!konto
kaelkonte (ZW, Np, Obk, 01-Ni, Op) Ook
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kacikop - kaemcrlocht

kaelkont (verspr.), kaalkont (Spa) do; -n;
...kontien [k...] 1. kip zonder staart
Kaellconton bin vaeke oolden, die bebbon
dan in do rude zeten, daor moej' mar niet
zo yule van verwaachton (Nbk), As ze in
do rude zitten, bin 't aflomaol kae/konten

voorraadkastj e)
kaemerbcwoner (spor.) - kamerbewoner
kacmerl,flende (Obk) do; -n ['k...] 1. blind

van do pronkkamer (fraaier uitgevoerd dan
elders in hot huis), ook: blind van de
woonkamer
(Ma)
kaemerdebat (I) - kamerdebat
kaelkop (verspr.) do; -pen; -pien ['k...] 1. katmerden (spor.) - kamerden
iemand met een kaal hoofd
kaemerdeure Ook kamerdeure (WH) do;
kaelschcren Ook kaalscheren (WH) - -n; ...deurtien [...'d..., 'k...] 1. kamerdeur,
kaalscheren, ook in Ze hebben him aong met name de dour die toegang versehaft tot
kaelscbeerd hem (in financiële zin) kaalge- de pronkkamer of do woonkamer
plukt (Np)
kaemerdocks
(Ste) ['k:mrduks] kaelslag (spor.) ['k...] - kaalslag: het kamerdoeks eon kaomerdoekse musse rd.
vellen van alle bomen, struiken
van do Friese kap, gedragen bij diepe rouw
kaemer Ook kamer (WH) do; -s; -tien (twee jaar wanneor hot om naaste familie
['kë:mç/'kA: ...] 1. kamer in huis, hotel e.d. ging) (Ste)
eon homer huron, homers verhuren, eon kaemerfraktle (spor.) - kamerfraktie
eien knower, do mooie kaemer de pronk- kaemergeleerde (spor.) - kamergeleerde
kamer, do fraai ingerichte kamer van hot kacmergemak (Bdie, Dfo, Dho, Ma, Mun,
huis waarvan men doorgaans sleohts Nt, Op, Ste) Ook kamergemak (Ow) et;
zondags en/of bij de ontvangst van visites -ken; -kien ['k...gomak] 1. kamergemak,
gebruik maakte (verspr.), veelal i.t.t. do kamerstoel Et kaomergemak was eon
keuken (Bdie, Nbk), ook do goeie tamer mooie stool, eon vorkapt husien as et
(Sz), do daogse kaemer de kamer waarin waoro, en wodde in huus bruukt your
men dagelijks woont, veelal keukenkamer invalidon (Dfo)
(verspr.), i.t.t do pronkkamer en/of evt. de kacmergenoot (spor.) ['k ...gono:t] keukenkamer, do besto kaemer do k am a rg en o o t
pronkkamer van eon huis (Db, Dhau, Dho, kaemerhontien (Nbk, Ste) et; ...honties
Ld, Mun, Np, Op, Pe-Dbl, Ste), ook ['k...] 1. klein hondje dat men steeds in hot
gezegd van do w.c. (verspr.): 'Waor is J.? woongedeelte houdt, sehoothondje
[met als antwoord:] 'Die zit in do beste kacinerhure (I) - kamerhuur (huurprijs)
kaemor'(Ol-NI), ook 'tkleinste/caomortien kaenierjasse (Bdie) - kamerjas
id. (Ma, Sz, Dho) 2. fraai ingerichte kamer kaemerkaaste Ook kamerkaste (Spa) do;
alleen in gebruik op zondag (soms) of -n; ...kassien ['k .... ....ka:sb] 1.
wanneer men visite ontving, pronkkamer belangrijkste kast in pronk- of woon(veelal i.t.t. tot do keukon, d.i. do kamer
woonkamer die men ook gebruikte om to kaemerkachel (Dfo, Nbk, Np, Obk,
koken (Bdie, 01-NI, Nbk)); tegenwoordig 01-NI) Ook kamerkachel (Spa) do; -s
veelal: woonkamer Vroeger zatten do [k...] 1. kachel van pronk- of woonkamer
moonsken vaeke a/fiend mar in do kaemer kaemerkemmissie - kamerkommjssie
as d'r vesito was (Obk), We zitten haost kaemerkjokke (01-NI) do; -n; ...klokkien
nooit in de kaemer (Np), We zitten niet ['k...} 1. klok in do kamer die men niet
aachter, we zitten now in do kaemer (Sz), bewoont maar die men (soms) op zondag
Wehebbende kaemer behongen(Wol), do gebruikt en om visite to ontvangen
kaemer doon eon sehoonmaakbeurt geven kaemerkoor (spor.) - kamerkoor
(Nbk) 3. in eon donkere knower (spor.) 4. kacmerlaampe Ook kamerlampe (Spa),
in do Twiede Kaemer, do Eerste Kaemer, kamerlaampe (Sz) do ['k...] 1. lamp,
in do Kaemer zitten
belangrijkste lichtpunt in woon- of
kaenierantenne [k...] - kamerantenne
pronkkamer
kaemerbeschot (Op) et; -ten; -tien kaemerlid - kamerlid
['k...boskot] 1. achterwand van een kaemerlocht et ['k...] 1. belangrijkste
woonkamer (met daarin bedsteden en eon lichtpunt, lamp in eon kaemer (bet. 1, 2) 2.
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kaemermaegicn - kaf

kamerlucht (spor.)
kacmermaegien (1) et; ...maegies ['k...] 1.

kamermeisj e
kaemermatte ['k .... ....m ... l - kamermat
kaemcrmeziek (spor.) - kamermuziek
kacmcrolifant (spor.) - kamerolifant
kacmerplaante ['Ic...] - kamerplant
kaemerpot (Bu, Ma, Ow, Ste, Sz) de;

-ten; -tien ['k... J 1. bloempot met maoie
kamerplant (Ow) 2. stool met ingebouwde
pa (voor zieken, bejaarden; in een hoekje
van de woonkamer gepiaatst) (Ma, Ste) 3.
kamerpot (Bu, Si)
kaemerraem Oak kamerruam (WH) et;
-en; -pien ['k rn ] 1. raam van een kamer,
vooral: van woon- of pronkkamer
kaemerscharm (spor.) - kamerscherm
kaemerschut (vo) et; -ten ['k...skAt] 1.
houten wand van eon kamer
kacmersleutel - kamersieutel
kaemerspiegcl (Nbk, 01-Ni, Ste) do; -s
['k...] 1. grate spiegel in de pronkkamer,
evt. in do woonkamer
kaemerstoel (Db, Dfo, Dhau, El, Nbk, Np)
de; -en; -tien ['k...] 1. stoei voor prankof woonkamer
kaemertemperctuur(1'4bk) ['k...] - kamertemp or atuur
kaemerverhuur (Np) do [k...] 1. verhuur
van kamers
kaemerverhuurder (spor.) ['k...] - kamerverhuurder
kaemerverkiezing (1) - kamerverkiezing
kaemerveurzitter (spor.) - kamervoorzitter
kacmervloer (Nbk, Np) Ook kaemervloere (Ste) de; -en; ...vloertien ['k...] 1.
vloer van een kamer, met name die van
pronk- of woonkamer
kaemervloere z. kaemerv/oer
kaemervraoge (1) - kamervraag
kaemerzetel (1) - kamerzetel
kaemerzitting (1) - kamerzitting
kaemerzoolder de; -s; -tien ['k..] 1.
plafond van of zoider op een kamer, veeial
van de prank- of woonkamer
kaer z. kocr
kaerdebolle (Bdie) ['kc:ordobDlo] kaardebol: nI. am mee te kaarden
kaerig (Bdie) Oak karig (Nbk) - karig:
niet bep overvloedig con kaerig maoltien
(Bdie)
kaeter Oak kale, (WFI, elders spar.) de;

-s; -tien ['k€:tç/...a:...] 1. manneiijke kat,
nogal eens gebruikt als bijnaam 'tlsmeert,
do tatters bin weer op pad op weg om te
paren (Ow), Do tatters die raozen
vannaachtzo mal(Np), We iaotcn do kater

kastreren (Spa), Wij, do Catson, wcrcn
kacters werden katers genoemd (Ma), 't Is
me food om ooid iezer of we dciii de katte
of de kaeter beten wodden het maakt niet

nit waar de tegenslag aan te wijten is, het
feit van de tegenspoed is er (Op), (van
iemand die erg kwaad is:) Et is net cen
raozcndc kactcr (Bu), raozen as con kaeter
sehreeuwen als een kater (Obk), ThJ b/a ost
as eon kwaoie kaeter (Bu) 2. kater als
gevoig van drankgebruik Hij had con
kaeter, soms gevolgd door: It Kwam niet
van 't wacter (Ste), con kacter op/open
hcbbcn (Dhau), Hiy was zo dronken as ten
ka/cstocl, on daor kwam nog eon rere
kaeter aachtcran (Dfo), Nao ct [cost bad
hij con goeie tatter (Bu, Diz), con besto
tatter (El, 01-Ni, Pe-Dbl), con flinko
kater (Si) 3. teleurstellende ervaring

waarmee men lange tijd blijft zitten, als
gevoig van bijv. een nederlaag in de sport
of in de politick Etgaotgocdmit m in do
poictick, mar van dat goval het MY toe/i
con bcstc kaeter (Wol) 4. in b/iksemse
kaeter krachtterm (Np) * Do kaeter [de
teleurstelling] komt factor (Dho, El),
Mittertied dan krxt do kaotcr jongcn ha,

he, het gebeurt dan toch nog een keer, al
heeft bet wel vreselijk lang geduurd (Ow)
kaeterklote (Nbk) de; -n; ...klotien
['kc:tçklo:ota] 1. bep. dikke, zure, biauwe
tot roodachtige pruim
kaetsen (Np) ['ke:tsn] - kaatsen: bier hetz
als katsjcbalfon ( Np)
kaf et [kaf] 1. kaf (van karen) Nao et
duskcn woddc ct kaf in zaickcn daon; et
woddc bnuukt as strijingo in do
kicpchokkon (Obk), Vrocgcr woddo ct kaf
we] opvoord(El), D'rfigtnog con hoop kaf
op ct Iaand (Bu), D'r zit con protto kaf in
't zaod (Diz), D'r alt voW kaf ondor 't
koron er is veei kaf onder 't koren (Ld,
Wol), zo ook D'r is aorij... (Pe-Dbl),
Onder ieder korea zit we] kaf overal zijn

wei slechte exemplaren bij (met name
gezegd van mensen) (Op), zo ook D'r zit
a/tied tattusson 't koron ( N t), ...in ct koron
(01-Ni), ...onder 't karen (Ld), et kaf van
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kalbulte - kakken
etkoren scheiden het slechte van hot goode daarbij to kijk zetten (Nbk), G. kwam
scheidon, de slechte exemplaren, do lessend reer te kak kwam or eigenaardig
slechteriken, niet-ijverigen e.d. van do voor to staan, kwam vreomd to pas (bl) 4.
goode(n) onderscheiden (Mun, Spa), ook Ic kouwo dmkte, verwaandheid MY bet een
moe'n et kaf van et karen schiften (Np) * hoel kak veel inbeelding (Wol), verder in
Glen kafzondcr koren goon koren zonder koolde kak Die meensken bob/wi, zoc'n
kaf (Ld)
koolde kak, en et is niks (Obk), Jo moc'n
kafbulte (App, Nbk, Ow, b) do; -n; nbt zoveule kouwe kak bebben ( Spa) en in
...bultien ['kavbAlto] 1. hoop kaf Dc kaele kak Ze dreug een bontjasse, mar
kalbulte moe'n we nog opredden, dat [nI. veerder was ? kaele kak (Db), Ze doen
kaf] blaosde uut de mesiene nI. uit do beur hiel wat vein-, mar et Is allcmaol kacle
kafmolen (Nbk), (fiktievo vraag van eon kak (El), J is eon aorig vrouwgien, marze
vogel in de winter:) Laot de dongkroje dan bet nogal wat kaele kak (Op), (van eon
butendeure staon an mack de kalbulte wat opschopperige vrouw:) Ach, zic mit hour
bloat, eers bestarven wiy et; en dat zolfim kale kak! (Sz), zo ook eon hopen kaele
gnfspieten (b)
kak! gesnoef, vorwaandheid (Ma), Dat is
kaffer do; -s; -tien [kaf1] 1. (met ok een hoel kaele kak ze hebben nogal wat
hoofdlotter) Kaffer, Bantoe-neger 2. praatjes, maar et komt niets van terecht
seheldwoord, tegen of van eon mans- (Nbk) * (gezegd in do tijd toen de
persoon: lomperd, smeerlap Die vent is een kunstmost opkwam:) Kakke en pisse/Is nag
grote kaffer (Ste, 01-NI), War can kaffer, ct niccrst wisse (Ow)
die vent, MY Is zo gemeen as NY lang is kakao(-) z. cacao(-)
(Pe-Dbl), Lillike kaffer! (Nbk), Difle kakdeuze (Nbk) do; -n; ...dousien ['k...] 1.
kaffer! (Nbk), een geniiene kaffer (Db)
(schertsend) w.c.
kafferen (spor.) ['kaffQ] - kafferen Hi7 kakdoek z. kakkedoek
ston me dan tocb te kafferen! (Nbk)
kake z. kaeke
kaffetaria [kafa'ta:rija] - cafotaria
kakei z. kekientien
kafflen et; kaffios ['kafin] 1. klein kaft van kakeihont z. kaekelbont
een schrift, bock e.d. 2. verdikt dccl aan kakelen z. kaekelen
hot eind van do luns (waardoor doze niot kakelkonte z. kaekelkonte
terug kon springen; bij eon ouderwets kakientien z. kekientien
wagenwiol) (s)
kakke z. kak
kafmeule (Ma, Nbk, Nt) de; - n; ...meultieri kakkedoek (Op) Ook kakdoek (Op) do;
['k ...J 1. kafmolen
-on; -ion ['kakodukl'kagduk] 1. luier
kaft - kaft: los, omgevouwen omslag om kakkedoris (Ma, Nbk, Np, Nw, Obk) do;
een book, schrift e.d.
-son; -sien [kako'do:oros] 1. vroomd
kaften ['kaftn] - kaften 1k zol dat bock iemand, ook: iemand die konnelijk wil
mar even kaften veurdat et smerig wodt

(Diz)
kaftpepier et (Nbk) ['k...] 1. spcciaal
papier waarmee men boeken enz. kaft
kaidam (Sz) do; -men; -megien ['kajdam]
1. tijdelijke koerdam van hout in een sloot
of in een vaart
kainiet z. keniet
kaj z. keer
kak Ook kakke (bet. 1: Ow) do
[kakl'kaka] 1. uitwerpsclen (spor.) 2. bet
kakken, in van de bak naor de kak van de
gedokte tafel naar do w.c. (Dho, Op),
Keneelbcschute stopt we! aj' an de kotte
kak binnen aan do diarroe (Ow) 3. in iene
to kak zetten voor do gok houden en

opvallon Wat is dat een wondere
kakkedoris (Np), 't Is con aor%e kakkedoris hour, een nuveren icne! (Nbk, Obk)

kakken (verspr.) ['kakj]] 1. (veolal all. nog
gezogd van kinderen; corder: netto vorm
om do gang naar do w.c. aan to duidon
(Nbk)) kakken Moeder, 1k moet kakken
(Nt), le moe'n an de wiego zien wanneer as
et kiend kakken moet (Pe- Dbl), MY moest
zo vaeke henne te kakken, hi had stront

tekot gozogd van ernstigo diarroe (Wol),

Hi5 kakt in de brock van benauwdigheid
(Bdie), Th) kan nog mar krek baton de
broek kakken en mient now a! dat hij at
beter wet (Op), Hi7 kakt niet your twaclI

tire hij is zuinig (01-NI), ook van eon
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kakkerd - kalf
besluiteloos iemand gezegd (Ow), Hijkakt
wat donne hij is nogal zuinig (Bu), Hij

ze hebben nog kleine kinderen (Ste), Die

keek d'r uut asof hi j in de snij kakt had

her een verbeling van heb it jow daor, en
ze is nog mar krek uut de kakstoel ze is de

hij keek nogal bleek, enigszins ziekelijk
(Ste) * Thijsie, Thijsie takkebos/Wust niet

zo dronken as een kakstoel (Bu, Dfo, Ma,

kinderstoel nog maar net ontgroeid (Ma),

waor hij kakkan mos/Hij kakte in zien Np, b)
hempie/Daor Bing hij mit naor mempie kaktus de; -son; -sien ['kaktas] 1. bop.
/Mempie gooide It in de pan/En bakte d'r plant: kaktus
lekkere koeken van (Bdie), Appien mit kaktusblad - kaktusblad
lappien/Mit leertion veur 't gat /Appien kaktushloeme - kaktusbloem
mos kakken/En 't leertion dat brak (Nbk, kaktusboom (1) - kaktusboom
Sz), Akke mos kakken/Mar de keutel wol kaktusdalia (Nbk) - kaktusdalia
niet zakken (Wol), ook gevolgd door Ze kaktuspottien (Nbk) - kaktuspotje
haalde de sleutel on dri jde de keutel/En in kalander (Bdie) - kalander, korenworm
lone minuet was ales d'r out (Sz), De kalanders kommen zeker niet zo vaeke
(bedoeld om snot achter elkaar to zeggen, bijJim op amaelzoolder?wie arm is heeft

met een komisch effekt bij versprekingen:)
Kleine kiender kakken kleine kroeme
keutelties/Kleine kroeme keute/ties kakken
kleine kiender (Np)

kakkerd (Ld, Obk, 01-NI, Pe-Dbl, Sz,
Wol) de; -s; kakkertien ['kakrt] 1. man die
bang van aard is, die snel bang is (Ld,
Obk, 01-NI, Pe-Dbl, Sz) 2. eigenwijze
vent (Wol) Gao toch weg, je, kakkerd, ie
moen niet zo opscheppen (Wol)
kakkerlak (Dfo, Dho, Op, Sz) de; -ken;
-kien ['kakrlak] 1. (oosterse) kakkerlak
(Dfo, Op, Sz) 2. bangerik (Dfo, Dho) Woes
toch niet zoo 'n kakkerlak (Dho)
kakketoe (spor.) ['kakotu] - kaketoe
kakmadam z. kakmedam
kakmedam Ook kakmadam de; -men, -s;
-megien ['kakmodam/...mad...] 1. kakmadam, vooral: vrouw die de madam speelt
Die vrouw liekt hie/ wat, mar et is cen
echte kakmedam (Dfo), Die man het him
wat anhae/d mit die kakmedam nl. door
met zo'n kakmadam to trouwen (Obk), Die
kakmedam treks overal de neuze veur op
(El), Wat is dat een kakmedam, ze het
veren an de poten (Wol), een kaele
kakmadam (Wol)

niet zoveel vrienden, zo gaat het jullie
zeker ook? (Bdie)
kalebas z. kallebas
kaleideskoop (spor.) [kalejda'sko:p] kaleidoskoop (let[.)
kalerie de; -non [kala'ri] 1. kalorie
kalf I Ook kaalf (k: Ste) et; kalver,
kalvers (Sz); -ion [kalf, ook wel ...lof
/kaalf] 1. kalf van een koe, ook wel van
een roe (Np) Die koe is zwatbont, mar hij
het een rood kalf brocht (Op), Et kalfien is
net van de koe (Sz), Doe de boer in t
laand twain, /eup et kalf al bij de koe
(Pe- Dbl), We hebben eon good /call van de
koe haeld (Diz), De kalver bin d'r out zijn
geboren (Np), do kalver geven d.i. voer,
drinken geven (Nbk), De nochteren kalver
bin nog duur de nuchtere kalveren (Ld),
cen nochteren ka/feen opgeschoten jongen
(Nbk), een zwaor kalf (Ste), et gemeste
kalf slaachten (Op), een goolden tall eon
rijke boerenzoon (Obk), of goo/den kalf
anbidden (Op), (gezegd wanneer men
iemand bijna overslaat:) ' Beste kalf uut 't
hokke zol it vergeten (Sz), een dood kalf
de bet dichtebienen tot in het absurde

bang zijn en voorzorgsmaatregelen nemen
(Ma), as ka/fren beginnen om too to
wodden hard werken om vooruit to komen
(Ste), As de kalver op 'ties daansen! met
Doe jow nog in de kakstoel zatten, hadde sint-juttemis (Bdie), (gezegd wanneer
it at heel wat van de wereld zien toen je kleine kinderen schreeuwerig zijn:) He
nog zo klein was dat je van de kinderstoel toch, de kalver hebben dust (Ste), It Gong
gebruik maakte (Op), Ze bin uut do d'r om weg mit die jongeluden, as kalver
kakstoel weg ze zijn groot genoeg om niet die pas van de sta/ kommen (Mun), Die
meet in de kinderstoel to hoeven zitten kerel zopt as een kalfis een drinkebroer
(Dho), De kakstoel staot daor nog in huus (Nt, Np), zo stain as eon kalf (Sz), zo
kakstoel de; -en; -tien ['kakstu:l] 1.
kinderstoel (vroeger met po) De kakstoel
zatten ze letter dreuge en waarm in (Nbk),
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kaif - kalkbak
noebteren as eon tall (Dfo, Obk) 2. grote
hond (Ma, Op, Wol, Sz) It Is ccii kalf van
eon bond (Ma, Sz) 3. (vooral my.)

opgeschoten jongen met puberaal gedrag
(Diz, Ow, Ste), forse puber, ook van
meisjes gezegd (Op, Wol) Us ccii tall van
cen moid(Op), 't Is eon kall van con vent,
hij zit in do bongoljaoren (Diz), cen

de; -n; ...pinkien ['k...] 1. pink die moet
kalven 2. pink van anderhalfjaar (Np)
kalfsbrcur z. kal/breur
kalfskop z. kalverkop
kalfslecr (spor.) - kalfsleer
kalfslercn (spor.) - kaifsleren
kalfsvel (verspr.) Ook kalvervel (Dho,
Diz, El, Nbk, Obk, Ow, Spa), kalvevel
(Ste) ['k.....kaiwrfel, ...v.../'kaiwofel,
- kalfshuid
kalfsvleis (Spa, Ste) et ['k...] 1. kalfsvlees
kalftied (verspr.) de [k...] 1. tijd waarin
een koe gaat kalven Vour de ta/flied

stollegien kalver (Sic) 4. lompe, domme
kerel (ZW, Nt, Spa), dom, sullig iemand
(Dhau, Ste) War toch kalver! (Ste) 5.
drinkebroer, manspersoon die veel bier,
jenever e.d. tot zich neemt (Dho, Np) It Is
ccii tall van cen kerel (Dho) 6. dwarsrcgel badden we de toe acbt woken drcugczct
in kozijn, middenkalf (Bu, Nw, Obk, Ste) (Pe-Dbl)
* As 't ks/I ventoupen is, dcmpt mcii dc kalfvcerze (Obk, Op, Pe-Dbi) de; -n;
putto (Dhau, Ow), As ot ta/f verdronken is -- .veersien ['k...] 1. vaars die gaat kalven
wodt do putte dempt (Np) en var. (spor.), kalfzuster (verspr. OS, Dho, Diz, Op) de;
Mconskenkicnder kick toch!/'t Li/fis dood -s; -lien ['k...] 1. vrouwelijke tegenhanger
en 't schiet nog! (Nbk, Pe-Dbl), Eerst ccii van tallbreur, z. aidaar
kalf on dan eon koc/Zo gaot Jantje naor de kali de ['ka:li] 1. bep. kunstmest: kali
blitsem toe no weer dit en dan weer een kalium - kalium
volgend, nog groter verlies moeten inkas- kalk de, et (spor.) [kalk, ook wel ...lok] 1.
seren (Sz), Mit sint-juttemis, as do kalver zout van calcium zoals het in de natuur
op 't los daanson met sint-juttemis (Ste. voorkomt 2. kalk als bouwmateriaal,
(on)gebiuste kalk, metselkalk, mortel,
Op)
kaif II Ook kalfd (attr.: Bu, Dho, Mun, metselspecie Eon testemit ongeblusto talk
Ste) bn. [kal(o)f/kal(o)ft] 1. drachtig (van in oen harm onium boolt zoo'n orgel dreuge
koeien) As d'r bliet out do utters tomt, (Mun), Vroegor doden ze (metsel)kalk dour
zoggen ze: die pinko is ta/f (Obk), Dat do specie (Np), Mit metsefen doen ze talk
besien is your ta/f vertocht, en now b//ott dour cement en schaarp zaand ( Pe-Dbi),
et n/ct zo to wezon (Obk), We hobbon die Do voegen van dat huus bin met best, do
beste toe gelokkig tall trogen (Db), Die talk roogelt d'r zo uut (Op), Do kalk
,koe is gust, we tun 'm met tallkriegen we roegelt aorjg van do more (Db), Ziezo, dat
kunnen bij die koe maar geen kaif doen is ot weer in taft on cement dat is ook
verwekken (Op), ccii kalve toe (OS, Dho), weer klaar, geregeld (Db) 3. witkaik (Op)
ook con talfdo too (Bu, Mun), con ta/Ide 4. bep. kalk ter verbetering van de grond,
pinko (Ld, Diz, 01-NI, Sic), eon ta/ye kaikmergel Do bouw moot mar es eon
voorze (Db, Dfo, 01-Ni)
laogien kalk hobbon (01-NI), Va.ndaoge
kalfbolle z bo/lekall
howwo do bouw ondor do kalk zot (Np),
kalfbreur (Dho, Diz, El, Obk, Op) Ook taft over 't laand brongon (Ow), ...gooien
kalJliruur (Nbk en verspr. cost.), (Nt), talk stnen (Ma), mit talk bestrijon
kalfsbreur (Np) de; -s; -tien ['kal(o)v (Dfo), D'r wodt vaote wel wat talk over
brA:r/ --- bry:ar/ ...vzb...] I. kalfbroer, do tuner, daon, om do zoonighiod to
'broer' van een man of jongen die werd bostnodon on dat do most botor vorteren zal
geboren uit een eerder huwelijk van de (Obk)
stiefvader of stiefmoeder
kalkaarm [aks. wisselt] - kalkarm Ze
kalthruur z. talibrour
beta/ton do grond, omdat et /aand
kalfd z. tallII
ta/taarm is (Np)
kalfkoe (ZW, El, Np, 01-Ni, Spa, Wol) kalkanslag (spor.) - kalkaanslag D'r zit
de; -nen; -gien ['k...] 1. kalfkoe Die talkanslag in et toffiezotapporaot (Nbk)
talltoe die is haost nope (01-NI)
kalkbak (Nbk) de; -ken; -kien
kalfpinke (verspr. WS, El, Nbk, Obk, Ow) ['kal(a)gbak] 1. kalkbak, gebruikt bij het
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kaikbicn - kalkoenchokke
metselen, vg 1. Eon kafkbak wodde kalk in

kalkgrond (I) - kalkgrond
kalkhaoke (Obk, Sz) de; -n ['k...] 1.
werktuig met blad en lange steel, vooral
gebruikt om kalk mae klaar te maken door
te roeren, waarna het moest weken: de
eerste lichtgekleurde kousen kwamen (Ste) volgende dag werd het gemengd met
kalkbruud (bs: Dfo) et ['kal(a)gbry:t] 1. cement Kaije en zaand wodde dour mekeer
ongevaarlijke schimmelziekte in (veelal daon mit do kaikhaoke ( Sz)
open) bijenbroedsel waaruit darren zich kalkhouwe (Nw, Spa, Ste) de; -n;
ontwikkelen: kalkbroed
...houwgien ['k...hoMo] 1. werktuig
kalkei ['k..] - katkei, nI. als nestei bestaande uit een steel met een
gebruikt
terugwijzend Wad (als bij een hair/don, z.
kalkelaosic (spor.) [kalka'lo:osi] - kalku- aldaar), gebruikt om de kalk te wrijven in
latie
de speciekuip
kalkelaosiebasjg (I) - kalkulatiebasis
kalklaoge (Nbk) - kalklaag
kalkelater (1) ['kalkola:ty] - kalkulator
kalkmargel (01-NI) Ook kalkmergel
kalkeleren (spor.) [kalk3'lt:rv] - kalku- (spor.) [k...margl, ...e...] - kalkmergel
leren
kalkmergel z. kaikmargei
kalkemmer ['k...] - kalkemmer
kalkmeule (verspr.) ['k...] - kalkmolen
kalken I bn. ['kalkjj] 1. van gips of andere kalknaegel (Dfo, Ste) ['k...] - kalknagel
kalkachtige stof gemaakt eon kalken piepe kalkoen de; -en, -ders (Nbk); -egien, ook
(flog bekend van ouderwetse bruiloften, -tien [kalkun] 1. kalkoen (bep. vogel) eon
waarop de bruidegom deze in On hand span kalko en en (Ow), Buarman her eon
hield), eon kaiken haention bep. soort pijp: kwaoie kalkoen (Spa), Eon kalkoen wodt
doorroker (Ste), ...aentien korte, aarden nogal es bruukt om kiepeèYer uut to bruden
pijp (Obk), eon kalken ci hetz. als kaikoi (Obk) 2. kalkoen aan een hoefijzer, d.i.
(Pe-Dbl), z. aldaar
één der beide kromme, naar beneden
kalken II zw. ww.; overg.; kalkte, het staande delen aan het uiteinde aryan; ook
kalkt 1. met kalk besmeren, bepleisteren als losse elementen eraan vastgeschroefd
(met name inzake witkalk (Op. Ste)) ledere (OS, ZW, Bu, Diz, Np, Nw, 01-NI, Spa),
zundag moe'n we do /ijnen van et oak: een krom gesmeed, naar beneden
voetbaiveid woci- kalken (Op), Do muren gericht stuk aan de voorkant (spor.) Dit
moe'n nog kaikt wodden (Ste) 2. met kalk peerd moot kalkoenen an do iezors bebben,
bemesten Ze hebbon et hand ica/kt (Nbk), bij lopt war tovule op 'e hakken (Nbk),
toemaekt your do specie, your et berapon
[stukadoren] van do muren (Nbk)
kalkbien (Ste) ['k... J, in Et bin net
kafkbienen gezegd toen na de zwarte de

Om do jaor of viere moe'n we ot grasiaand weer es kalken (Op) 3. met krijt c.d.

Kalko en on zot ie d'r onder as et poord
vaeko en lange no ics ]open moot, zeg mar
ruw beschrijven, bekladden, ook: zich do meikriedor (Bu), Af' twie ka/koenen
morsend besmeuren MY bet d'r ailes onder (stomp) an do hoeuiezors doden, giedon do
kaikt(Nbk), Jemoe'n nietzo op datpepicr peerden met wog; proppen bin scharp
omme zitten to kaikon (Wol), Ze bebben (Ste), Kaiko en on kwaminen onder et
do mute en et seMit voJ kafkt (Np), 't Is hoeliozor biy do winter, en as die of weren,
good dat bij verkiezings anpiakbodden dan kwammen d'r Iaeter proppon onder;
daeiezet wodden, want eerder kaikten ze aifiond an do aachtorkaante (Nw)
d'r a/los onder ( Sz, Op), icuzon kalken kalkoeneboolte (Op) Ook kalkoeneboute
(Bdie), Hikaikte him d'rze/s aorig onder (01-NI, Op) [kal'kunotbo:lto/...boMto] -

maakte zich vuil met kalk, krijt of
soortgelijke stoffen (Nbk)
kalkerig (Nbk, Ste) ['kal(o)korox, ...k ...]
- kalkachtig: op kalk Iijkend, kalkhoudend
Et waoter is kaikerig (Ste)
kalkgebrek - kalkgebrek Et /aand bet
kaikgobrok (Nbk)
kalkgehalte (spor.) - kalkgehalte

kalkoenbout
kalkoeneboute z. ka/koenebooito
kalkoeneëi (Bdie, Nbk, 01-NI, Spa, Ste)
[kal'kunej] - kalkoenei
kalkoenehals (Op) de; ...halzen; -ien
[...'ku...] I. hals van een kalkoen
kalkoenchokke (Bdie) at; -n; ...hokkien
[...'ku... J 1. hok voor één of meer
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kalkoenevleis - kaimpies
kiabas (Np), kalebas (verspr.) de; -sen
-sien [kala'bas/kla'b...As:...] 1. kalebas:
bep. soort pompoen We verbouwden
vrocgor k/a basson (Np)
kalligi-aferen (1) [kaligra'ft:ar] kalligraferen
kalhigrafie (1) - kalligrafie
kaim I bn., bw.; -or, -st [kaim, ...Iäm] 1.
rustig van gemoed, aard, bedaard Wij bin
a/tied nogal kaim (Nbk), Jo moe'n Jo mar
Z. proppe
kalkoens bit IkaI'kfisI 1. kalkoens ten war ka/m ho/en (Ma), 1k hou mij op 't
kalkoense baenc (versprj, Th) wini him zo ogcnblikkalzn ik houd me rustig, span me
op, hi b-cog ten kop as eon kalkoense niet bovenmatig in, doe niet zovoel (Sz),

kalkoenen
kalkoenevleis (Bdie, Nbk, Ste) ['ku...] kalkoenvlees
kalkocnhaene (Mun) do; -n; ...haentien
[ ... ku... ] 1. kalkoense haan
kalkoeniezer (Ste, Sz) et; -s; -tien
[kal'kuni:zr] 1. hoefljzer met aan do einden
twee 'kalkoenen' om uitglijden to voorkomen; geschikt om proppen in to draaien,

ha one (Ow), HJy /eup an as con kalkoense War d'r ok gebourt, die man b//ft a/tied
hacne hij hop rood aan (Mun), Hi7 is zo /ickc ka/m (Wol, Obk), Wi/ Jo eon betien
kwaod, et /iekt we] eon kalkoense hacne ka/m b//oven! hou j eon beetje rustig, doe
(Nt), Th3 was zo kwaod as ten kalkoense niet zo overdreven, opstandig (Dho), Maek
baene (01-NI), Hiy wodde zo rood as ten Jo niet zo drok, oat is niet good vow-jo,
kalkoense baene dochiy dat hew-dc (Bdie, doe mar eon betien kaim (Nbk), .een
Op), lop on as con kalkoense hacnc op betienka/m an! (Nbk)

parmantige wijze (Ld, Pe-Dbl, k: Ste)
kalkoven z. ka/kovend
kalkovend (Obk) Ook kalkoven (01-Ni,
Op) do; -s; .oventien ['k...] 1. kalkoven
kalkpote (Bdie, Ste) ['k...] - kalkpoot
kahkspecie (01-NI) de ['k...] L
metselspecie bereid met gebluste kalk
kalksteen z. ka/kstien
kalksticn Ook kalksteen (Sz) - kalksteen
Ka/ksticn wodde vrocgcr bruukt vow- do
butermuro (Obk)
kalkstienen (spor) bn.; attr. ['k...sti::] 1.

kalkstenen
kalkstri'jen (Bu, Db, Dhau, Dho, Ma,
Nbk, Obk) Ook kalkslruien (Db, Diz,
Nbk) onbep. w. ['k ... J 1. hot land strooiend
bemesten met kalk Ka/kstruien over
/aand moej' cigon/ik mit do mosionc doen,
mit do baand is 't rotgoed, want et stout as
do pest (Db), 't Ka/kstncn gebeurt
meerstal NY do haast (Obk)
kalkstruien z. kalkstrijcn
kalkstruier (Spa) do; -5; -tien ['k...strtiejr]

1. bep. tweewielig landbouwwerktuig met
behulp waarvan men kalk over het land
verspreidt
kalktonne (spot.) do; -n; -gien ['k.] 1.
ton waarin men kalk bewerkt of bewaart
kalkzaandsticn (Ow) Ook ka!kzandsleen
(Spa) - kaikzandsteen: bep. metseisteen
kalkzak (Nbk) - kalkzak
kalkzancjstecn z kaikzaandstien
kallebas (Bdie, Bu, Obk, 01-NI) Ook

kaim II bw. 1. niet gejaagd, niet to snel,
rustig doend Ka/m an, hour! (Nbk), Now,
kahn an, hen! (Ste), 17 moc'n eon betien
ka/m an doen, aandcrshoo/ ij datnict vol!
Li lain d'r we/ NY dace va/en (Dfo), Doe
mar ka/m an, do /ocht is blauw van daegen

(Db)
kalmeren [kal'mt:oçn] - kalmeren Hij
moot con betien ka/moron, hij is veu/ to
drok (Sz), Mcenske, ka/meer now toch eon
bet/en (Np), do p/one ka/meert (Nbk), Die
vcrdrict/ge bander waeren niet to kalmeren
(W ol), Dat maegien was arg ovcrstuur, we
moss en hour cc/it kalmeren (Bu),
ka/merende teb/otten (01-NI), ka/morende
middels (Nbk), can ka/merend gcbaor (ba)
kalmerwottel z. ka/mocswotte/
kalmes z. ka/moeswottc/
kalmoes z. ka/moeswottc/

kalmoeswottel (Dho, Obk, fp) Ook
kalmoes (Ste), kalmes (h, fp),
kalmerwottel (fp), waiwottel (fp) do; -s
['kaImus.../'kalmas/'kaImr...] 1. bep. plant:
kalmoeswortel, ook: do wortel ervan
Ka/mocswotte/ wodde we/ op kauwd

(Obk), Oonze omo kauwde as gcnotmidde/
vrocger ka/mocs; oat bac/de MY uut do
hater/anon bide Londe (Ste)

kaimpies (Nbk, j) bw. ['kal()mpis] 1. op
kalme wijze, niet gejaagd Ze i-eden mooi
ka/mpies naor A. W Doe mar ka/mpies an

(Nbk), evt. gevoigd door ..dan brekt ci
/Kjntien n/ct (Nbk) 2. ongestoord (Nbk)
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kalmte - kalvermark
Beppe zat moo] kaimpios in do twin do
kraanto to lozon (Nbk)
kalmte (spor., b) de ['kal(ö)mtal 1. (van
personen) hot kaim, bedaard zijn Kalmte
kan jo redden, kalmte en spuitwaotor (Np)
2. rust van het gemoed (b) Die uut eon
on vorweeglike rust en kalmte et doon en
Iaoton van do mocnskon bekikt (b)
kalven ['kalbqi, spor. ook we! 'ka!5zp,
öm] - kalven (van rundvee) As d'r now
eon koe kalven moot, gaon zo d'r niot moor
bij waoken net as vroegor (Obk), As do
koonon in 'tlaand]open kalven zomoerstal
liehter as dat zo op stal staon (Db), Die
koc hot zwaor kalfd, otis d'r nogal war op
anicommon (Np, Diz), Die koe staot op
kalven staat op hat punt te kalven (Nbk,
Np), Et kalil zwaor ze kunnen maar niet
tot eon beslissing komen, het duurt erg
lang voor hat af is e.d. (Dhau, Ma)
kalveraehtig (Nbk, Ste) ['kalwraxtnx,
... v ... ] 1. enigszins dom, onnozel (Ste) Da's
ok kaivorachtig (Ste) 2. (van met name
kinderen in de puberteit) slungelaehtig
(Nbk)
kalverbak (Ma) de; -ken; -kien ['k...] 1.
bep. bak waarin kaivorbiks e.d. worden
opges!agen of gevoerd
kalverbiks (Nbk, Ste) my. ['k...bks] 1.
bep. veevoer voor kalveren in de vorm van
brokjes
kalverblikken (Nt) onbep. w. ['k...bltkjj]
1. kalveren met bep. blikjes in de oren
merken KaJvorblikkon dodon zo in on nao
do ooriog (Nt)
kalverbornen (Nbk, Np) zw. ww.;
onoverg.; kalverbornde, hot kalverbornd
['kalwrb3rn5n, ...vr... / ... b3ri2] 1. do
kalveren drinken geven Wi)' bruukten
vrooger et jok mit ot kalverbornon (Np),
kalverbox (Ste) - kalverbox
kalverbrokkien (Ste) at; ...brokkies ['k...]
1. één der brokjes waaruit bep. veevoer
voor kalveren bestaat
kalverdong (Nbk, Np, Ow) de ['k...dog] 1.
most, uitwerpselen evt. gemengd met stro
e.d. van kalveren
kalverdrinken (Bdie, Db, Ma, Nt) at ['k..]
1. hat drinken voor de kalveren
kalveremmer (Bdie, Ma, Nbk, 01-NI, Ste)
de; -5; -tien ['k..] 1. emmer waarmee men
één of meet kalveren drinken of voer geeft
Hij bad do kalvorommors an 'tjuk (Ma)

kalvergeven (Sz) onbep. w. ['k...] 1.
voeren van kalveren eon scbopvat am mit
to kaivorgovon (Sz)
kalverheister (Db, Ma, Nbk, Np, Obk,
Spa) at; -s; -tien ['k...} 1. ha!ster voor een
kalf
kalverhoeke (Diz, Sz, Wol) de; -n;
...hoekien ['k ... l 1. (vaak verk!.) stukje land
bij de boerderij, speciaal bestemd om do
kalveren in te !aten lopen
kalverhokke et; -n; ...hokkien ['k...] 1.
hok waarin men kalveren heeft
kalverhuud (Sz) do; ...huden; ...hutien
['k...] 1. ka!fsvel
kalveri'je (Nbk, Nt, b) de [...'r...; z. -i'je]
1. hat kalven door koeien Hoj'm icaJvono?
(b), Eon koe kan kruusiam wozen, dour eon
zwa ore kaivorio (Nt)
kalverkaampien (OS, Diz, Np, Ste) et;
...kaampies ['k... J 1. stukje grasland bij de
boerderij, vooral voor kalveren
kalverkeuring (Dfo, Nbk) de; -5;
...keurinkien [k...] 1. veekeuring speciaal
voor kalveren, z. aldaar
kalverkni'jen (Bu) my. ['kalwrkntj(d)i2,
'kalv...] 1. kalverknieën, x-benen Aj'
kafvorkni)'on bobbon staoj' scbrio, dan hoj'
x-bionen (Bu)
kalverkoekien (Nbk, Obk) et; ...koekies
['k...] 1. kleine veekoek voor kalveren
(Nbk) 2. moederkoek op de tong van het
kalf (veelal nog aanwezig direkt na de
geboorte) Eon kaivorkookien zit an do
voolons [de vliezen van de nageboorte]
vaasto (Obk)
kalverkoopman (verspr.) de; -nen;
-negien ['k...] 1. veekoopman die in
kalveren hande!t
kalverkop (Bdie, Spa, Ste, Up, Ow, Wol)
Ook kalfskop (Bdie, Ste) ['k...] - kalfskop
kalverlaand (Mun, Nbk) et ['k...] 1. hat
stuk land waarin de kalveren lopen
kalverliefde (verspr.) de; - si. kalver!iefde
't Is nog mar kaivorfioldo (Diz)
kalvermael (Nbk, Ste) et ['k...] 1. meel als
bestanddeel van voer voor kalveren
katvermaol (Dfo, Np, Up, Sz) at ['k...] 1.
te weinig voer dat een koe krijgt (Sz) 2. do
weinige melk die eon koe geeft (Dfo, Np,
Op, Sz), ni. zoveel dat het kalf het wel op
kan (Np) Disso koe go/i niot yule, et is
mar eon kalvonnaoi (Up)
kalvermark (spot.) - ka!vermarkt
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kalvermelk - kamme
kalvermelk do ['Ic...] 1. melk voor éón of kam z. kammc kaom
moor kalveren
kambakkien z. kammebalckien
kalvermesse z. kalvennest
kambenet z. kammenot
kalvermest (verspr.) Ook kalvermesse kameel z. komool
(Sz) do ['k...] 1. most, uitwerpselen van kameleon [kamt:lijon] - kamoleon (bop.
kalveren, soms met stro nit do stal dior)
gemengd
kamelle z. kern/lie
kalverogen (Nbk) my. [k... ] 1. kamer z. kacmcr
(schertsend) opvallend groto ogen van eon kainera ['ka:mra(:), ...mara(:)j - camera
persoon
(voor foto, film, video, tolovisie)
kalverpote (Bu, Ma, Nw, b: In) do; -n; karneraheweging (1) - camerabowoging
...potien ['k...po:otQ] 1. poot van eon kalf 2. kameraman (spot.) - cameraman (bij film,
soort kook (lang, van boven enigszins telovisio, video)
rond, aan de onderkant plat, losser dan kameraploeg (spot.) - cameraploeg
stievo kooke, doet qua smaak, vorm en kamerdeure z. kaemerdeure
kleur aan stukken oranj ekoek denken) qc, kamergemak z. kaemergernaic
'o mark kof' vroeger kalvorpoton kopon kamerkachel z. kacmorkachel
(Bu, Ma)
kamerkaste z. kaemerkaaste
kalvcrschaoltjen (Nbk) et; ...schaoltios kamerlaampe z. kaem or!sampe
['k...] 1. schaaltje waaruit eon kalfjo do kamerlampe z. kaomeriaampc
oorste melk krijgt
kamerraam z. kaemeiraern
kalverschets (Nbk, Np) - kalvorsehets
kamferspiritus (Ste) - kamferspiritus
kalverschetsen (Bu, Nbk, Ste) onbep. w. kamgaoren bn.; attr. laks. wisselt] 1.
['k...skctsn] 1. kalverschetsen maken Hr
kamgaron 't kamgaoren pak (L)hau, Ld,
lop to kaJvorscbotson (Ste)
Nbk), eon kamgaoren brook (Np),
kalverstal (Op, Ste) do; - len; - legion kamgaoren sokken (Nbk), eon kamgaoren
['k...] 1. onderdeol van do stal (of aparte Jurk (Db)
stal) voor kalveren
kamille z. kern/lie
kalverstikke do; -II; ...stikkion ['k...sttkoj kamme (Bdie, Dho, Diz, Mun, Nt, Op, Sz,
1. bop. pen die men in do grond kan zotton Wol) Ook kaom (bet. 1: Bu, Db, Dfo,
en waaraan men vorvolgens eon kalfm.b.v. Dho, Ld, Nbk, Np, Obk, bet. 2: Bdie, Ow,
eon touw vast kan maken
Ste, bo: Nw, bet. 4: Dfo, bet. 6: Dfo, Ow),
kalverstront (vorspr.) de ['kalwstront, kam (bet. 1: Bu, Db, Dfo, Nbk, bet. 2:
...v1...] 1. most, uitworpselen van kalveren 01-NI, Pe-DbI, bet. 3: Ma, Nbk, Obk, bet.
kalvertied (Dho, Nbk) do ['k...] 1. tijd 4: El, 01-NI, bet. 6), kern (Db), kemme
waarin kalveren wordon goboron
(Sz), kaorne (Nw, Ste: bet. 1) do; -n;
kalvertonne (Ma, 01-NI, Spa) do; -n; - gien, kaompien ['kamalkö:mlkam/'kem(a)
-gion ['k...] 1. ton waaruit Mn of meer I ... ] 1. kam om het hoofdhaar moe to
kalveren kunnon drinken
kammon Jowhaor zit zo wild, Jo moe'n d'r
kalvertouw (vorspr.) et; -en; -gion ['k...] donkt me we] even mit do kamme dour
1. touw waarmee men kalveren vastzot
bonne (Op), Vrooger hadden do kiender
kalvertouwgies z. touw
we] last van ]uzen en mossen mit do fieno
kalvervel z. kalfsvel
kaom kemd wodden; ze bile van dan moot
kalvervoeren (Nbk, Ste) onbep. w. ['k...] vow' op do kan, zitton, on dan koJ' ze
1. vooderon van kalveren
verniotigen (Dfo), con Reno kaorne nI.
kalverweide (vorspr. OS, Bdie, Bu, Np, vooral om luizen moe nit hot haar te halon,
01-NI, Op, Pe-DbI) do; -n ['k...] 1. stukje luizenkam (Ste), a/los over lone kam
grasland bij do boorderij, vooral voor sc/wren (spot.) 2. strookje gras dat blijft
kalveren
staan bij hot maaien, o.m. wanneor men bij
kalverziekte (Spa) ['k...] - kalvorziokto
machinaal maaion een te grote breodte
kalverzoolder (Sz) de; -s; -tion ['k..] 1. noemt (Bdie, Nw, Obk, 01-NI, Ow, Fezolder bovon stal voor kalveren
ObI, Ste, bo: Nw) As do zende stomp was
kalvevel z. kaJfsvoJ
dan kroegi eon kaom (0w), Jemoo'n wat
-546-

kammebakkien - kammenetskrone
sekuarder mi5en, want je laotcn allemaol
kammen (01-N!), mit kammen mijen

(01-NI) 3. kam op een snaarinstrument
(Diz, Ma, Nbk, Np, Obk, Op, Wol) 4.
weeficam (Dfo, Di; El, Ma, 01-NI) en
kam bij bet spinnen (Ma) 5. wolkam (Nw)
6. onderdeel van een p!oeg met behulp
waarvan men deze verstelt (Dfo, Ow) Do
oolderwetsc stcltploeg baj' ccii kaom an

(Ow) 7. de korte haren op de nek van het
paard (Diz) S. opstaande rand, plooirand
op een ouderwetse muts (Bu, Nt) Do
dacgsc musse baddc ccii plooiraand over ci

veurbeuld (Bu) 9. kamrad van een molen
(Nt) 10. z. kaom
kammebakkien (WS, verspr. OS) Oak
kambakkien (Ld, Nbk), haorkambakkien
(Ow), kaombakkien (Db, Dfo), haurkaomebakkien (Ste) et; ...bakkies ['kam(o)
bakin/'h.../'k... / ... ] 1. bakje waarin men de
kammen voor 't gebruik had !iggen 't
Kambakkien hong an de waand (Nbk)
kammen Ook kemmen (OS, Bu, Dho,
Mun Nbk, Np, Op, Spa, Sz), kaomen (Np,
Ow, bet. 2: El) zw. ww.; overg., onoverg.;
kamde, het kamd ['karp:/'kexp:/'k5:rp:J 1.
(overg.) haar kammen Af pattie zien dan
zofzeggen dat ze nooit bear haor kammen

(Obk), Doe we schoelekiender weren,
kemdc Mom oons elke aovend wit eon
luzekam om to zion of we ok luzen of
nieten badden (Db), Hi) kamdc him eon
beatlepruuk (Nbk) 2. (onoverg.) hakkerig,

slecht maaien zodat er strookjes blijven
staan, oak: zodanig maaien dat de ene
snede hoger afgemaaid blijkt dan de andere
(El, Np, Obk, Sz) As de zende n/ct goed
stao4 dan gaoj' kammen in plaets van knap
mijen (Obk), Die kerel die mijt n/ct glad,
mar hij kaomt (Np), oak in de volgende
toepassing: Aj' to diepe dour de stoppel
mijen, is dat bij oons: kammen (Sz)
kammenet Ook kambenet (Mun), kamnet

(spor.), kabbenet (Ld), kabinet (spar.; bet.
2: verspr.) et; -ten; -tien Ikamo'net
/kambo.../kabo.../kabi...] 1. kabinet: bep.
grote, fraaie kast, veelal van eikehout ecn
ieken kammenet (Spa), ? Ooriezer ston
vroeger in 't kammenet (Ma), We hadden
alle linnengoed in ? kammenet(Dhau, Nt),

Dat kun ze we] op Ft kammenet zetten, te
pronke (Dho), Die was bange dat hij It
kammenetniet vol genog kreegdat hij niet

genoeg inkomsten zou hebben (b), wat in
Ft kammenet kriegon (extra) inkomsten
ontvangen (b), L. hoolt et geld liever in

It

kammenet spaart het geld liever op in
plaats van bet nit te geven (b), Ze be/then
as regel ok minder in

Ft kammenet

beschikken over minder geld (b), waartegenover Ze hebben nog we] wat in t
kammcnct ze hebben nog we! (flunk) wat
geld (Np, Ow, Op) en Die bet aoiig wat in
't kaunmenet (Dhau, Np), J'J mo&n mar unit
do b/ale veur Ft kammenet staon pas maar

good op dat ze niet inbreken en al je geld
wegbalen (met name gezegd wanneer
iemand een koe had verkocht) (Ow), Do
moezen laggen dFr dood year kammenet

ze waren erg arm (Ld) 2. regering,
ministerraad (Nbk, Nt, !) Dat kammenet,
dat is me wat, datpikt mar belastingcenten
in (Nbk), Ft Kammenet Jag Jestdaegs haost
tegen de vlakte was bijna gevallen (Nt)

kammenetsbeleid (I) - kabinetsbeleid
kammenctsberaod (I) - kabinetsberaad
kammenetsbesluut (1) - kabinetsbesluit
kammenetsbille (Diz, Pe-Dbl) de; -n
[kamo'nedzlnb] 1. scheldwoord
kammenetsehef (I) - kabinetsehef
kammenetsdeure (verspr.) Oak kabinetsdeure (spar.) de; -n [...'n...] 1. deur van
het kabinet (d.i. bep. grote, veelal eikehouten kast)
kammenetsformcteur (!) Oak formeteur
de; -en, -s [...'n...ibrmat&:or] 1. kabinetsformateur
kammenetsinformeteur (!) Ook informeteur ( I) de; -en, -s [k...'n... ] 1. kabinetsinformateur
kammenetskoem z. kammenetskoeme
kammenetskoeme (WS, verspr. OS). Oak
kammenetskoem (spar. OS), kammenetskonime (WH), kabinetskoeme (spar.) de;
-n [..'n...] 1. komvormige vaas ter
versiering op het kabinet (bep. kast)
kainmenetskomme z. kammenetskoeme
kammenetskop (Nbk, Op) de; -pen
[...n...] 1. bep. scheldwoord
kammenetskrisis (I) - kabinetskrisis
kammenetskrone (Ste) Oak kammenetskroon (Dfo) de; -n [...'n...] 1. kuifstuk,
bovenstuk van een kabinet (bep. kast), n!.
fraai houten deel vaak met houtsnijwerk
vo!gens bep. motieven (bijv. duiven), oak
niet- uitbeeldend
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kammcnetskroon

- kampeerauto

kammenetskroon z. kammenetskrone
kammenetsla z. karnmenets/ae
kammenetsiac Ook kanimenetsia (Sz),
kahinetslae de; -den; -gien Ikama'natslc:

mekaer ommegaon (Op), Die kammeraodschap gaot a! lange (Dho), een goeie
kammeraodscbap bebben (Spa)

kammeraodske Ook kansraodske (spor.)
/ ... la:1 1. lade van het kabinet (bep. kast, de, ook et (spor.); -s [kamo'ro:atska
veelal van eikenhout) ten kammenetslae /kam'r...] 1. vriendin of de belangrijkste
mit keuperbes/ag (Dfo)
vriendin van een vrouwelijke persoon,
kainincnctslinnen (Obk) [kam'ncts1u:] in vooral van een meisje Van schoele of an
Die bet nog we] wat aachter It was zi al mien kammeraodske (Obk), Ze
kammenetslinnen die persoon heeft nog bet a/tied mien beste kammeraodske west
wet wat achter her linnengoed in hot (1Mb), 1k heb a/tied nog omgang mit mien
kammenet (bep. kast), d.i. beschikt over vroegere karnmeraodske (Db), Vroeger baj'
flunk wat geld (Obk)
a/tied etze/de kammeraodske (El), 'k Kreeg
kammenctsperiode (I) [...'n...] - kabinetsnizie mit mien kammeraodske am deze/de
periode
jonge (Pe-Dbl), Daor be'k vroeger kamkainmeneispote (Nbk, Op, Sz) do; -n; meraodske mit west (Spa), Die beide bin
...potien [kamo'nctspo:to] 1. poot van een kammeraodske ze zijn elkaars vriendin
kabinet (bep. kast) (Nbk, Op) 2. (Dho)
scheldwoord voor iemand met eon horrel- kammerig (Pe-Dbl) Ook kaomerig (Ow)
voet (Sz) Gao toch weg, kammenetspote! In., bw.; -er, -at ['kampx, ...marax/'kS:... ]
(Sz)
1. zodanig gemaaid dat or strookjes gras
kammenetsrim (Ste) et; -men; -megien blijven staan en/of dat de ene strook dieper
[kam'netsrtm] 1. sehap in een kammenet is gemaaid dan de andere De man mijde
kamnienetssleutel (Ste) de; -s [...'n...] 1.
wat kammerij, omdat bi de zende stomp
sleutel van het kammenet
badde (Pe-Dbl)
kammenetstelsels (Obk) Ook kanzmenet- kammeziekte z. kamziekte
ste/sets (Db) my. [kamo'netstclsjs/...lss] I. kammezole z. kammezool
vazen ter versiering geplaatst op het kammezool Ook kainmezole (Dho),
kammenet
kammizool (spor.), kammezooltje (spor.)
kammenetstelsers z. kan,menetsteisels
de; ...zolen; -tien [kama'so:ol/kam'so:olo
kammer de; -s ['kamj-] 1. iemand die kamt /kami'so:aI/ ...tjo] 1. vrouwenhemd met
2. z. kaomer
ronde hats en zonder mouwen, met name
kammeraod de; -en; kammeraotien [kamo van interlock of katoen, later ook door
'ro:QtJ 1. vriend Op 'e maat leup K. zien kinderen en mannen gedragen een interoo/de kammeraod P. tegen It lief (b), Van lokken kammizooltien (Spa), 1k beb 's
oons dadde jaor of bin weal kammeraod
(Wol), We bin kainmeraoden van mekaander (Ste), Mit wie bin jow kammeraod?
(01-NI), Die jongen bin vrij wat
kammeraod mit mekeer zijn nogal met
elkaar bevriend (Dfo), mien beste kammeraod m'n beste, belangrijkste vriend (Op.
Sz), As soldaot is 't geweer je beste
kammeraod (Ld), War is d'r dan, kieine
kammeraod, dat 1e zo verdrietig maekt?
(ba), Weet waj' doen, kammeraod! 1k
waorschouwje, maekje banen met smerig
(b), Loop ie mar, kammeraod! (b) 2.

echtgenote (Bu)

wnters eon dikicer kammezoo/tien an as
zoemers (Diz)
kammezooltje z. kammezool
kammizool z. kammezool
kamnet z. kammenet
kamp Ook kaamp (spor.) In.; pred.
[kamp/kä:mp] 1. kamp, onbeslist, van een

wedstrijd En as 't percies geliek is, dan
roepen ze van 'kaamp!' en dan stikken ze
beide aarms uut (v), Da 's kamp! (ba), Die
hebben a! een kecr of wat tegen mekeer
reden, want et is bit/tied kamp (Nbk), Ze
bebben kamp reden (El, Dhau), De eerste
nt was kamp, mar de tweede nt badde I
een Heine veursprong (Op) 2. z. kaampe

kammeraodsehop Voor -schap z. -schop
do [kama'ro:otskop] 1. kameraadschap De kampagne (1) [kam'papjo] - campagne
kainmera ods chop was wit (Nbk), We voor of tegen jets, iemand
bebben al die tied in kammeraodschap wit kampeerauto - kampeerauto
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kampeerbedde - kanjer
kampeerbedde - kampeerbed
kampeerboerderi'je - kampeerboerderij
kampeerder [kam'pt:ordr] - kampeerder
kampeerplak (spor.) - kampeorplaats
kampeerterrein - kampeerterrein
kampeeruutrusting (spor.) - kampeeruitrusting
kampeervergunning (spor.) - kampeervergunning
kampeerveroddering (I)
...far.... ...dar ... 1 - kampeerverordening
kampen ['kampip], in argens mit to
tampcn bebben (spor.)
kamperen [kam'pt:0r4] - kamperen (in
tenten)
kamperfoelie (Nbk) de [kamp1'ftili] 1.
kamperfoelie
kampioen [kampi'jun] - kampioen (van
wedstrijden e.d.)
kampioensbeker (I) - kampioensbeker
kampioensehop (Nbk), voor -schap z. schop et; -pen [kampi'junskop] 1. het
kampioen zijn
kampioenstitel (I) - kampioenstitel
kampioenswedstried - kampioenswedstrijd
kampkaorte (spor.) - kampkaart
kamprit de; -ten; -tien ['kamprit] 1. nt bij
hot schaatsen waarbij men gelijktijdig over

- kanaliseren
kanarie z. knarric
kanarrie z. knanie
kand. - aficorting van kandidaot
kandeel (Obk, 01-Ni, Pe-DbI, Sz) de
[kan'dt:l] 1. bep. oudhollandse drank,
geschonken tijdens een kraamvisite,
bestaande uit (warme) wijn of bier, ook
van wijn en bier en gekruid met kruidnagelen, pijpkaneel, citroensehil en dooiers
van eieren, ook met bruine suiker
kandelaar (spor.) - kandetaar (voor eon
kaars)
kandidaot do; -en [kandi'do:at] 1. iemand
die voor een ffinktie, een bestuurlijke post
e.d. in aanmerking komt of meent dat to
kunnen komen Bin d'r nog aandere
tan dida oten year vcurzitter? (Nbk), je
kandidaot stollen, kandidaot stcld wodden

2. kandidaat voor eon examen 3. bep.
akademisehe graad: kandidaat
kandidaot-netaoris - kandidaat- notaris
kandidaots (I) [kandi'do:ats] - kandidaats
kandidautsexamen (1)- kandidaatsexamen
kandij (spor.) [kan'dej] - kandij: gekristalliseerde suiker, kandijklontje kandij in de
toT/ic (Spa)
kaneel z. kencel
kaneelbeschuut z. ten cclbeschuut
de finish gaat Dat was con kamprit, ze kanen z. taarnen
kanes (Bdie, Bu, El, Mun, Nbk, Np,
moe'n over (Dho)
kamrad et; ...raeden; ...rattien ['kamrat] 1. 01-NI, Sz) do; -en ['kâ:ns] 1. (ruw)
kamrad Eon fiets bet ccii tamrad (Np), As achterwerk van eon man, jongen of vrouw
bi et hujjcn de tamraedcn bij metere (Bu, Np, 01-NI, Sz), evt. alleen van eon
langes grepen, dan dee de mesiene et niet man ofjongen (Nbk), ook, bij uitbreiding:
(Nbk), de kamrattics van con /clokkc (Nbk) hot hole lichaam (Mun) Die bet ot ccii
ditte kanes (Nbk), ... con gocie kanes (Sz),
kamraodske z. kammeraodske
't Zal je wat year de tames geven (Nbk,
kamviel z. kamwiel
kamwiel (Bdie, Nt, Op, Pe-Dbl) Ook Sz), Jo kim we] con sebop onderjc kanes
kriegen (01-NI), Trek je tames mar wat in
kamviel (vo) - kamwiel, kamrad
kamziekte (Dho, Nt, 01-Nt, Op) Ook (01-NI), Goof 'in wat op zion tames op z'n
kammeziekte (Mun), kaon.ziekte (verspr. donder (Mun) 2. dikke neus (Bdie, Np)
OS) de ['k...] 1. bep. besmettelijke ziekte Wat bet die terel ccii ditte tames year de
van de kam bij kippon, vaak do dood tot top (Np) 3. (ruw) hoofd (El, Sz) icne een
gevoig hebbend, ook blauwe kaomziekte Hap op zien taxies geven (El), Hool je
kanes zwijg (El), ccii tale taxies (Sz) 4. z.
(Dhau, Ow)
taones
kim z. tame
Kanesreize (be: Bu) do; -n ['k...] 1. lange
kanaal z. kcnaa/
reis
kanaaldiek z. kcnaaldict
kanaalzwemmen z. tenaalzwemmen
kaniet z. teniet
kanalisaosie (1) [kanaliso:osi, kano...] - kanjer Ook kanjerd (Mun) do; -5; -tien
['kapjf(t)] I. kanjer, groot exemplaar It
kanalisatie van rivieren
kanaliseren (spor.) [kanaIi'si:ori, kano...] Was eon tanjerd van ccii tool (Mun), een
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kanjerd - kantholle
kanjer van ccii snack, eon kanjer van can
thkkc bide (Dfo), Want c/Ten lacter kwam
d'r weer zoe'n kanjer wit can picskcpollc

bobben 30-kans me/kbusscn (Sz) * Wie at
onderste uut de kanne bcbbcn wil, krigt et
dekse/ op 'e neuze (spor.)

ni. een groto bass (b)
kanjerd z. kanjer
kanker ['ka1kç] - bop. ziekte: kanker
kankerbestrieding (verspr.) de ['kat)kf...]
1. kankorbestrijding
kankerbloeme (fp) de; -n ['k...] 1. geie
piomp gale kankcrblocme Id. (fp), vorder
in wittekankorblocmcwaterielie (fp)
kankerderije (01-NI, Sic) do [kaqkçdo
'rejo (01-Ni), ...tjo (Ste)] 1. kanker: het
aangetast taken van planten, bomen door

Kannede (Ld, Nbk) - Canada
Kannedees (Nbk, Ld) [kana'dt:s] Canadeos, ook zelfst. Dc Kannedezen
kwammcn bier om oons to bevnjden d.i.
em een oind to maken aan de Dujtso
bozotting (Nbk)
kannegien et; kannogies ['kanoxin] I.
kloino kan 2. bes van do hagodoorn (Bu,
Dfo, Dho, El, Ma, Mun, Nt, Obk, Op, Ste,
Sz) 3. rezebottel (Dhau, Dho, Nbk), met
name van de wilde roes (ZW, Bu, Dho,
Ma, Np, 01-NI, Op, Ow, Sz), ook 't rooic
kannegien genoemd (Bdie) 4. (my.) wilde
roes, hondsrees (Np, Po-Dbi, Ste, We!, h)

con bep. ziekte D'r zit kankerdcricin dat

boolt (01-Ni) 2. hot gefooter, hot
voortdurend boos reageron (Ste)
kankeren Ook kuankeren (Np) - kankeron: ontevreden zeuren, mopperend afgeven op Hool now toch es op te kaankcrcn (Np)

kankergezwöl (i) - kankergezwei
kankerig (Die, Ste) bn.; -or, -st ['kakpx,
...korox] 1. (van planten, bomen) door bep.
ziekte aangetast (Dfo) We moc'n die oolde
pereboom mar ommckappen, die is toch al
kankerig (Dfo) 2. steeds foeterend, zich

snel em jets boos makend (Sic)
kankerkont (spor.) ['k...] - kankerpot
kankeronderzuuk - kankeronderzoek
kankerpesjcnt - kankerpatient
kankerpot (spor.) ['k ...pat] - kankerpot
kankerspecialist (spor.) - kankerspecialist
kankerverwekicend [...'wskt; aks. wisseit] - kankerverwekkend
kanne (aig, bet. 2: verspr.) Ook kan (bet.
2: El, Np, Nt, Obk, 01-Ni, Op, Sz, Woi)
do; -n; -glen ['kan(o)] 1. kan (om
vloejstoffen in te bewaren en/of uit to
schonken) 'k Hebbe krck can kannegien
mit thee zet (v), Pietercu/ic wodde vackc
bi5 de kanne vcrkocbt (Pc- Dbi), eon kanne
vol wacter (Nbk), do kanne on do schaole
van ccii wasstcl (Ste), Et oor is me van do
kanne breuken (Np), et uterste uut do
kanne alies, maar dan ook alles, bijv. van

wat iemand wil woten (Nw) 2. inhoud van
één liter We kochtcn ccii kanne jcnever
(Ld), can kanne picterculie (Bu), (tor
aansporing em meik to drinken:) Drink per
man a/tied dwickat kann 7 (Op), Die koc
geft twuntig kanne me/k (Np), Ze bac/dc
twie kan me/k biy de beer wcg (Np), Jo

Dc kannegics bluien (Np), Dam- staon
nnooic kannegics (Ste) 5. dikko braambos
(Spa, fp) 6. bop. struik: egolantior (n)

kannegienbeie (Obk) Ook kannegiesbeie
(Obk) do; -n; ...beigies ['kanaximbejo/
...xizbej] 1. bos van do hagodeern
kannegiesbeic z. kanncgienbcie
kannegiesbos (Obk, Pe-Dbl, Woi) do;
-sen; -sien ['k ... l 1. bos voornamolijk
bestaand ujt hagodoorn (Obk) of wilde
roes (Po-Dbi, Wei) Langs de Ricksstraotweg staon kanncgiesbossics (Wol)

kannegiespolle (Dho, Dlz, Np, Op) de; -n;
-glen ['k...polo] 1. hagodoorn Do
kannegiespo//en bcbben zo bekubbed

gesneeid (Dho) 2. struik van do wilde roes
(Np)
kanniebaal - kannjbaai: mensenoter
kano de; -'5; -gion [ka:ne ....eM] 1. kane
(bop. vaartuig)
kanon I ['kâ:nen] - Canon: zangstuk
kanon II z. kcnon
kanonen (spor.) ['kâ:neMI:, o::] - kaneen
kanonneerboot (i) - kanenneerboot
kanosport (i) - kanosport
kanoveerder (I) - kanevaardor
kanoveren (spor.) - kanevaron
kanoverhuur (spor.) - kanevorhuur
kanowedstried (I) - kanewedstrijd
kant z. kaantc, kantl
kant-en-klaor (Nbk) Ook kaant-en-klaor
(spor.) bn. [kantqklo:or/kã:nt...; aks.
wissolt] 1. kant-on-klaar Dat kuj' daor
kant-en-klaor kopcn (Nbk)
kantate (1) - kantate
kantholle z. kaantbolle
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kante - kaom
kante z. kaanto
kanteel (I) [kan'tt:l] - kanteel (opstaand
rechthoekig stuk van een kasteelmuur)
kantelraem (Spa) - kantelraam
kanterel (spor.) [kant'1, ...to'rcl] kantarel
kantien z. kaantien
kantieshakken z. kaantopbakicon
kantiesmi'jen z. kaantmion
kantig z. kaantig
kantine de; -s; -gien [kantino] 1. kantine
in scholen, fabrieken enz.
kantinebaos - kantinebaas
kantinebeheer (spot.) - kantinebeheer
kantinebeheerder (spor.) - kantinebeheerder
kantinejuffer (spot.) - kantinejuffrouw
kantinepasseniel (I) - kantinepersoneel
kantkoeke z. kaantkooko
kantlijn z. kaant/ijn
kanton (spor.) et; -s ['kanton (bet.1, ...'t...
(bet. 2)] 1. kanton: bep. bestuurlijke of
adminstratieve eenheid, met name in
Zwitserland 2. kantongerecht (Nw) Th)
moot naor et kanton (Nw)
kantongerecht z. ketongorocht
kantonrechter z. kotonroobtor
kantoor Ook Afoot (spot.) et; kantoren;
-lien [kan'to:or/ka't...] 1. vertrek waarin
men schrijfwerk, administratief of zakelijk
werk anderszins verricht, kantoor Eon

aktiviteiten (b) 3. w.c. (Dho, Diz, El,
01-NI)
kantooradres (1) - kantooradres
kantoorbaene (spot.) [...'t...] - kantoorbaan
kantoorbediende (spor.) [ ... badindo] kantoorbediende
kantoorboekhaandel (spor.) - kantoorboekhandel
kantoorchef ((1) - kantoorchef
kantooreventaoris (1) - kantoorinventaris
kantoorgebouw (spor.) - kantoorgebouw
kantoorhoolder (verspr.) Ook kantoorhowler (Sz), kantoorhouwer (Spa) de; -s;
-lien [kan't...] 1. kantoorhouder, met name
hot hoofd van hot postkantoor op eon dorp
Mien opa was vroeger kantoorhoo/dor op
dat dorp (Wol)
kantoorhouder z. kantoorbooldor
kantoorhouwer z. kantoorhooldor

kantoorinrichting (1) - kantoorinrichting
kantoorjasse (I) - kantoorjas
kantoorkiark (spot.) - kantoorklerk
kantoormaegien (1) - kantoormeisje
kantoormannegien (Nbk, v) et; ...gies 1.
man die kantoorwerk verricht voor de kost
(veelal: en die het wsch. niet verder zal
brengen)
kantoormesiene (spot.) - kantoormachine
kantoormeubel (1) - kantoormeubel
kantoorineubilair (1) - kantoormeubilair
kantoorkoj'schriovorio in doon (Wol), In kantoorpasseniel (1) - kantoorpersoneel
eon gOWOOJI huus hef' met zo gauw eon kantoorruumte (spor.) - kantoorruimte
kantoor (Spa), (thans vaak schertsend:) Th31 kantoorstoel (I) - kantoorstoel
zit in zion kantoor op z'n studeerkamer, kantoortied de [kan'to:octit] 1. kantoortijd
kamer waar hij gewoonlijk zijn schrijfwerk binnon kantoortied, in kantoortied, ondor...
e.d. verricht (Nbk) 2. kantoor van eon kantoorwark - kantoorwerk
fabriek, bank, notaris, van do belasting- kantschoppe z. kaantschoppo
dienst, waar do ontvanger van een kantvore z. kaantvoro
waterschap of polderbestuur zitting houdt kanust (Ma) et; -en; ...nussien ['ka:nAst] 1.
c.d. my zit op eon kantoor is werkzaam op nest van een torenkraai We baddon oon
(Np), Ze gaon nog hover your twie- of kanust in do schostion (Ma)
driehonderd guldens op eon kantoor of zo kanvas (Ow) ['ka(n)fas] - bep. weefsel:
(b), ci warkvo/k van do kantoron en do canvas
febriokon (v), Aj'bim hobbon wY/on, loop kao z. ka
dan mar even dour, do baos zit op Zion kaobel (bo: Op) de; -s ['ko:bJ] 1.
kantoor (Nbk), ...in zion kantoor (Nbk), (scheldwoord) lomperd Wat is It toch eon
naor kantoor gaon zich op weg begeven kaoboh (bo: Op)
naar het kantoor waar men werkt (Nbk), kaok(e) z. kaoko
Die netaoris hoolt bier ok kantoor (Nbk), kaokehot z. kaokobot
(.) da'k your gion tion K's uut do wog kaokelen z. kaokobon
gong, on dat zo bij mij an It Iaosto kantoor kaom (OS, Bu, Np, Nw) Ook kuorne (ZW,
weron dat ik een eind zou maken aan hun Op), kemme (Sz), kern (Db), karnrne
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kaombakkjen - kaore

(Bdie, Diz, Mun, Nt, Op, 01-NI, Pe-Dbl,
Spa, Wol), ham (Np: vooral in verb.) do;
-en; -pion, kammegien (in ZW: oak bij
kaome), kaompien ['k5:m(a)/'kcm(o) /'karn
(o)] I. kam op do kop van eon hoendervogel Die kiepe bet eon sioppo kamme
(01-NI), Dc kaom van do ha one is
bevreurcn (Spa, Ow), Eon bacne bet nogal

eon klotskop (Ste)
kaonderig (Nbk) In.; -or, -at [15:ndrox,
...dorax] 1. (van seep, pap e.d.) met kluiton
die zieh hebben govormd of evt. nog
vormen Do bzij is wat kaondcrrj (Nbk)
kaoneheUc (Np) do; -n; -gien ['k5:n ...] 1.

wat grater kamme as een kiepe (Op),

kaonebrogge (verspr.) Ook kaongienbrogge (Dfo) do; -n; ...broggien ['k3:na

(verz.) Do pieken kriegcn al amig kaom
(Np), Die krigt ok eon rooie kaom gezegd
wanneer iemand bloost, eon kleur krijgt
(Ma, Nbk), vandaar Wat bob ij eon rooie
kaom! (Ow), zo ook 1h17 kreeg eon kaonn
(Bu, Ma, Nw, b), Die kan do kam vegal
wat opzetten hij is nogal eigenwijs (Np),
Die bet hour in de kaom pikt haar zwanger
gemaakt, zodat ze moeten trouwen (Bu) 2.
ijzer met gaten, met behulp waarvan men
de ploeg in een andere stand kon zetten
door eon bop. haak in eon ander gat to
plaatsen (Dfo) 3. z. kamme
kaombakkien z. kammebakkien
kao me z. kaom, kamme
kaomen (El, Ste) Ook Icemmen (Dhau)

zw. ww.; onoverg.; kaomde, hot kaomd
['k5:rp:/ka:] 1. zodanig maaien dat er
strookjes gras blijvon staan of dat do one
strook lager afgemaaid is dan de andere Ic
hebben do zende zeker stomp, want Ic bin
aorig an 't kaomen (Ste), Dc mesienc kcmt
wat, hij Iaot wel es con strekien staon
(Dhau) 2. z. kammen
kaomer (Sz) Ook hammer (Sz) do; -s

['k:mr/'kamr] 1. iemand die door niet
good to maaion strookjes gras laat staan
Bepaolde miers hebben do zende met
good staon, dat bin kammers (Sz)
kaomerig z. kammeri
kaomziekte z. kamziekte
kaon de; -en; -tion [k5:n] 1. (bijna altijd

my. of my. van hot vorkl.) stukje
uitgobradon, uitgesmolton vet of spok van
varken of evt. koo Kaonen blieven over aj'
reuzeibiaeden smulten (Bu), reuzeisnieden
your kaonen (Ste), As d'r slaacht was
vroeger, dan wodden de kaonties
uutbraoden (Obk), AJ' vet smuiten, blieven
do kaonen over on dat smeren Jo op 't
roggebrood(Wol), Kaonties mit blood wost
is batstikke iekkcr (Ld), 'k Heb do kaonen
van eon varken hover as koekaonen (Sz),
Die het de kaonen op 'e kop hij/zij heeft

luidklok van elf uur Do kaonebelle gaot ok

(Np)

brogo/'k5:ntin...] 1. boterham met kleino
stukjos reuzel, kaantjes Askiendergongen
we naor tante op slaacbtbesite. Dan ]accj'
bloodwost, smooltbroggen en kaoncbroggon (Np), Roggenbrood mit kaontics
was aided con traktaosie (Obk)

kaones (Dfo, Dho, Obk, Op) Ook hanes
(Diz), kaonies (Db, Obk) do; -on
['k5:nos/'kã:nos/... is] i. suffig iemand,
kluns, iemand die zich niot tussen do
andcrcn bogeeft (Dhau, Dho, Obk, Op) 'k

Viene an die man met zoveul praot, hij
lie/ct me wat een kaones toe (Op), Dat is
we] zoe'n dommo kaones, die begr4ot dat
toeb met (Obk), wat eon kaonies van eon
kerei (Obk) 2. grote korol (Dfo) 3. in
slicbte kaones hetz. als soepenmaeienbri%

d.i. moolpap van karnomolk (Op)
kaonesmoolt (Bdio) et ['k...smo:It] 1. hetz.
als kaonevet, z. aldaar
kaonevet (Db, Op, Ste, Wol) et
[15: 5nofet] 1. uitgobraden kanen samen
met hot vet, ook smout alleon (Wol), d.i.
gesmolten en vorvolgens door aficoeling
weer gostold vet dat op brood word
gogoten (Wol), ook: vet nit plukvet dat in
gostolde vorm evenoens op brood word
gegeton (Ste)
kaonies z. kaones
kaontienbrogge z. kaonebrogge
kaorde (Dfo, Dhau, Dho, Ow, Pe-DbI)
['ko:orda] - wolkaarde Mit do kaordcging
ie overdo woic(Ma)
kaorderi'je (Spa) do [ko:orda'rsjo] 1. hot
mooizaam of veolvuldig rijden met eon
fiets, wagon, kar o.d. We hebben an
zandrieden west, et was eon hole kaorderic, hour (Spa)

kaore (Ste, p) Ook trekhaore (Ste: bet. 2)
do; -n; kaortion ['ko:orW'trek ... ] I. kruiwagon (p), vordor alloon nog in eon enkele
samenstelling als schietkaore kruiwagen
voor most (Ste) 2. karretje op twee of evt.
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kaoren - kaorte
meer widen dat men zeif duwt of trekt
(Ste) 1k kom we! mit de kaorc (Ste) 3.
scharenslijperskar (p, b), verder nog in de
samenstelling scherasilep arska ore scharenslijperskar (Ste) 4. z. tear * Kaorc, kaora,
kaorc/Siiap, s/lap, sliep restant van een
volksrijmpje i.v.m. de scharenslijper (Ste)
kaoren (verspr.) Ook koren (bet. 1: El,
Nbk, Ow, Sz, bet. 2: Nbk), karen (bet. 2:
Nbk) zw. ww.; overg., onoverg.; kaorde,
het kaord ['k3:ofçJ'ko:orç/...a:...] 1.
(onoverg.) moeizaam rijden, veelal inzake
paard en wagen, ook gezegd van fietsen

Ging d'r .zo om wag, at mannegian raakta
hiofexnaoi van do kaorte (Dfo) 2.

kawwe at baste langos? Even op 'e kaorto
kiekon (Nbk), We kieken even op 'a kaorte
waor we henne mootan (Dhau), eon bistorische kaorte, do kaorte van Nedariaand,
een Monde kaorte, van de kaorto leren

Bdie), zo ook Ze spoulon mekaar In de
kaort (Spa), Th speultniet aitiod do kaorta
die bij uutgooit hij probeert zich beter
voor to doen dan hij is (Sz), doursteuken
kaorte, lane de (hole) kaorto autfeggon

topografie leren van een Iandkaart (Obk),

precies vertellen hoe iets in etkaar zit, at
hat relevante uitieggen (Dfo, Dho, Obk,

speelkaart, één van de kaarten bij een
kaartspet do kaorten gavan (Nbk),
..scbudden (Np), ...leggan kaartleggen
(Bdie), de kaorto lazan id. (Obk), zo ook
eon kaortion laggen kaarten (Spa, j, ba),
can Heine kaorto een kaart met weinig
punten, rd. met 2, 3, 4, 5 of 6; indien die
niet worden gebruikt, ook gezegd van een
kaart met 7 of S punten (Ste), De kaorten
bin sebud (Dho, Wol), 'k Hab nog ten
kaorte te mm (Ste), alias op lena kaorte
Mit een ooldo kedde kaorden zo et d'r zotton (Ma, Np, Wol) 3. de gegeven
staorigan vat rd. de mest (Sz), Daor zic 'k speetkaarten Ny lena in do kaorto kieken
oofdc K. wear kaoren wit do ba/diets (Nbk), zo ook meteor in do kaorte kieken
(Obk), 't Was zwaor kaoren zo tegen die (Nbk), Jo bebbon con gocie kaorte je
boogta op(Pe-DbI), Wamoe'n zien dat we beschikt over goeie kaarten deze keer bij
d'r dear koren, dan boevan we niet van do het spelen (Np), ...eon baste kaorte (Np),
fiats (Nbk), Et was zwaor kaoren, beur Die bet con gocia kaorte in do banan ook
(Mun), HiJ kwam d'r langzom an kaoren, fig. (Obk), Zo iiggon de kaortcn now ion
omdat MY do hoepe van de waagen had tear (Nbk), Dat weart him aorig In do
(Op), mit meikbusscn an de fiats at iaand kaorte dat ondersteunt, begunstigt (onbein kaoren (Spa), We mossen d'r tegen dodd) zijn plannen in aanzienlijke mate
koren om d'r dear to kommon (Ow), De (Bdie, Nbk), ...mooi in do kaorto id. (Ma),
oolde kedde tan niet hadder, dat dan koren zo ook Th3 woerda mij we] in do kaorte
we mar staodigan naor hays (Sz) 2. wat hij deed kwam me goed van pas (Ste),
kaarden, ni. bij het spinnen (Bdie, Dfo, Thy her con beste kaorte trokken hij heeft
Dho, Nbk, Obk, Ow, Pe-Dbl, Ste, b) wolfe een behoorlijke dosis geluk (Np), lane in
de kaorte trckkan opzettetijk zo spelen bij
kaoren (Ste, Nbk)
het kaarten dat het de ander voordeel
kaorkcn z. tartan
oplevert (Ste), waartegenover ía tan per
kaort z. kaorto
ongolok je togenstaandor in do kaorto
kaortaovend ['k...] - kaartavondje
trokkon (Ste), van do kaorte wazon, capon
kaortelub - kaartclub
kaorte Ook kaort (spor.: in verb.) de; -n; kaorto spaulen, Jo moa'n do kaorten mar es
kaortien ['ko:oçt(o)} 1. Iandkaart van de bloot ioggon opening van zaken geven
aarde of van een deel daarvan Waor (Obk), icna in do kaorte speulan (Db, Np,

do kaorte lezon kunnen, do boel in kaorte
brengon ook fig. (Ow), Ze hebban daor
alias op kaorte op één of meer landkaarten

Sz), Die fat 'm ok roar In do kaorto kiekon

ongewild laat hij duidelijk worden wat z'n
aangegeven, alles is daar terug te vinden bedoelingen zijn (verspr., Nbk), vandaar
op de kaarten die ze hebben (Dho), van do Laotja niet In do kaorte kiaken (Wol) on
kaorto vegan (verspr.), Hi7 is van do Th3 feat 'm aorig in do kaorte kiakan (Op),
kaorte overstuur, totaat versiagen, bij de Gooi de kaorten mar op 'e taoIol zeg het
pakken neer zittend, van stag, vandaar ook nu maar open en eerhjk, speel nu maar
As it can aovend facto op berre tom, bin open kaart (Ma) 4. ansichtkaart, feticitatieit biefemaol van do kaort (Dfo), zo ook 't kaart, korrespondentiekaart, fiche, stukj e
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kaortebak - taper
karton e.d. waarop garen is gewonden of
waarop knopen zijn bevestigd We bobbon
disso keer een hoop kaorten krcgen (Bu),
We moe'n nog eon kaorte wegsturen (Bu),

kaortschudden (Nbk) onbep. w.
skudv] 1. schudden van speelkaarten
kaortspeulen zw. ww.; onoverg.;
kaortspeulde, het kaortspeuld ['kxçt
spA:h] 1. (doorgaans onbep. w.) kaart-

We bobben gister nog con kaorte wegstuard (01-NI), Kiender bin a/tied bliede spelen K. en zion maot kwammen in do
as ze eon kaorte kriegen (Obk), flier en gelagkaomer en begonnon eon pottion to
daor staon groto potten mit plaanten on kaortspoulen Q), 'k Zal Jo eon watJokouw
blocmev mit kaortios d'r an (v), een verkopen dat do koozonJo op 'e kont zitten
kaortien kn op en (Nbk), eon kaoflicn to kaortspeulen (Np)
jegergaoron (Ste) 5. toegangskaart He/rn kaortspeuler ['k...] - kaartspeler

dekaorton al?nI. voor cen voorstelling, J.

kaortsysteem (I) - kaartsysteem
kaortverkoop z. kaortverkopc
kaortverkope (Nbk) Ook kaortverkoop
komjij niet voor in aanmerking, met name (spor.) [ko:oçtfoko:p(g)] - kaartverkoop
gezegd wanneer een meisje de aangesprQ- (met name van toegangskaarten)
kene waarschijnlijk toch niet goed genoeg kaortweclstried - kaartwedstrijd
vindt, niet wil (Ma) 6. bewijs voor ver- kap. - afkorting van kap(i)taol
zekering e.d. Aj' naor 't butcnlaand gaon kapabel z. kepaobel
mooj' altied de grime kaorte bijJe hebbon kapaobel z. kopaobe/
(Nbk) 7. gele of rode kaart ter waar- kapbeitel (Dfo, Dho, Diz, Ld, 01-NI, Spa)
schuwing c.q. direkte verwijdering met de; -s; -tien ['kabcjtj] 1. kapbeitel (bep.
name bij voetbal 8. in do Heine kaorte timmergereedsehap) Do verbionings van do
spijskaart met beperkt menu
ho von druinpel woddon inkapt mit eon
kaortebak - kaartenbak
kapbeitel (Dho), As do mute offireukon
kaortehoolder - kaarthouder
wodden moet, moeJ' do kapbeitel bobben
kaortehuus (vo) ['k...] - kaartenhuis (fig.) (Dfo)
As d'r ione dwasse tussen zit, kan die al/es kapher (Np) [kabç] - kapbaar Dat is
tegenbolen en dank/apt or hide kaortehuus kapbor hoolt (Np)
in mekeor (vo)
kaphiete (Nbk, Obk, 01-NI, Ste, Si) de;
kaortelezen (Nbk) ['k...} - kaartlezen (van -n; -gien ['k...] 1. timmermansbijl (Nbk,
landkaarten)
Obk, 01-Ni, Ste) Mit een platte kapbielo
kaortemaekcr (1) ['k...] - kaartenmaker
kuJ' eon paol bokappen ( Ste), your bomen
kaorten ['k3:3ftn] - kaarten Zuw'.ve even kaant macken bruuk ie eon kapbiele, en ok
eon pottien kaorten? (Spa), We zullen vot bij or boo/ten pompon maoken (Nbk) 2.
to kaorten (Ma), 1k ken gien kaorten zware biji met lange steel, o.m. te
kaartspelen beheers ik niet (Si)
gebruiken voor het omhakken van bomen
kaorter [ko:artr] - kaarter
en het rooien van stronken (Si)
kaorteri'je de [...'r...; z. -i'jeJ 1. (enigszins kapblok (Ste) ['k...] - hakblok
negatief) het kaartspelen Aj' mit goenend kapdeuze (spor.) - kapdoos
kaorten die et baost niet kunnen, dan is It kapel de; -len; -legien [ka'psl] 1.
eon kaortenye van ni/a (Ste)
bedehuisje, huiskapel, siotkapel e.d. 2. z.
kaortien et; kaorties ['ko:ortinj 1. kleine dakkapol
kaorte in div. betekenissen 2. plaatsbewijs kapetaan (1) [kapo'lâ:n] - kapelaan
voor bus, trein e.d. Do kondukteurkn4ot do kapen ['ka:pzji] - kapen (van schepen, ook:
kaorties(Nbk) 3. uitnodigingskaart Hebbon van bussen, treinen, vliegtuigen e.d.)
Jim ok eon kaortion kregen, of nugen ze kaper de; -s; -tien ['ka:p1] 1. iemand die
all/end do naoste kw,de? (Nbk) 4. visite- een vliegtuig, schip e.d. kaapt (1) 2.
kaartje (spor.)
iemand die hetzelfde wil hebben, nemen en
kaortiesknipper (spor.) - kaartjesknipper dos met de ander konkurreert, in D'r is eon
kaortlegster (Nbk, Obk, bi) de; -5; -tien kaper op de kust, 'k Gao gauw naor de
['k ...l 1. vrouw die de toekomst voorspelt uutvorkoop, d'r bin moer kapers op do
aan de hand van kaartleggen
kust! (Nbk) 3. bep. kindermuts: kaper (Db)
staot 1il do dew-c om kaortics to verkopen
(b), Daor bob ie glen kaortien your daar
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kaperkaptein - kappe
kaperkaptein (1) - kaperkapitein
kaphoolt z. baichoolt
kaphout z. haithoolt
kaping - kaping, vooral: vliegtuigkaping
kapitaal z. kaptaol
kapitalisme [kapita'ltsma, soms ook
kapito...] - kapitalisme
kapitalist [kapita'list, soms ook kapito...]
- kapitalist
kapitaol I z. kaptaol
kapitaol 11(v) Ook kaplaol (v) In.; attr.
1. (van huizen, bedrijfsgebouwen) zeer
groot en duur kapitaolo plaotson (v), eon
kaptaol buus

kapitaolkrachtig (Nbk) [...'kr...] - kapitaalkrachtig
kapitein z. kaptein
kapiteleren [kapito'lt:ori] - kapituleren
(bij govochtshandelingen: zich overgeven)
kapittel z. kepittel
kapittelen z. kepittelen
kapitteistok z. kepittoistok
kapitteltien z. kopittoltion
kapitulaosic (spor.) [kapitylo:osi, kapito...]
- kapitulatie (inzake krijgshandolingen)
kapklompe (verspr. OS, Bdie, Mun, Op)
de; -n; ...klornpien ['k...] 1. kiomp met kap
kapkonstruktie (spor.) - kapkonstruktio
kaplaampc (Dfo) do; -n; ...laampien ['k...]
1. lamp met een kap orop, erover
kaplaoge (verspr. WS, Db, Ld, Ma, Obk)
de; -n ['k..] 1. bovenste laag van korenmijt
kapleerze (Dho, Diz, Nbk, Nt) de; -n;
...loersien ['k...] 1. kaplaars Ze baddon
vroegor kapleerzen an in do baggolbaA

(Nw)
kapmaantel (Diz, Nbk, Nt, Nw) ['k...] kapmantel: bij hot zich (laten) kappen
kapmecuw (Obk) do; -en; -gion ['k...] 1.
kapmeeuw
kapmes z. hakmos
kapmusse (Bu, Nbk) do; -n ['k ...l 1. bep.
doordeweekse, kapvormige muts
kapoerewiet z. kopoedowiot
kapoets (Ma, Np) Ook kapoetse (Dho) do;
-en; -ion [ka'puts(o)] 1. tipmuts met kwast
(Ma) 2. gek hoofddeksol (Np) 3. bep. muts
door huzaren gedragen: huzarenmuts (Dho)
Th3i bet do kapoetse op (Dho)
kapoetse z. kapoets
kapot z. kepot
kappe do; -n; kappien ['kapQ] 1. kap van

eon huis, schuur, klokkestoel of ander
gebouw Do kappe van do sch use is
biolemaolo vozrot (El), Zo bin an do kappe
toe ni. bij het timmoron van een nieuwe
woning (Nbk), vandaar Ze hebbon It huus

onder do kappo do kap van het huis is
gereod (Bu, Ma) on Do kappe zit dFr op id.
(Nbk), MY die storm is Fm do hole kappe

van Ft buus wiid (Op), onder do kappe
wozon hetz. als onder de pannen zijn (fig.):

gezegd wannoer iemand in eon situatie is
gokomen waarin het hem qua baan,
inkomsten kennelijk blijvend good zal gaan
(Nbk, Np, Nt, Pe-Dbl): niy is goed onder
do kappo mit dat baontion (Pe-Dbl), twic
onder ieno kappe twee onder eon kap 2.
kap van eon hoofddeksol: hot bovenste,
veolal rondo deel, met name van eon pet
(Ste) 3. lampekap 4. het bovenste deel van
eon bijenkorf (Bdie, El, Mun) 5. kap van
eon ron, loop voor konijnen (Np) Do
knienon zitten onder eon gazen kappe (Np)
6. overkapping van een hooimijt, roggemijt
e.d. (Bdio, El, Ma, Mun, Obk, Ste) Om
inlekkon to vourkommen mos dFr eon kappe
op 'ozaodbult(Obk) 7. oorijzer en bijbe-

horend(o) hoofddeksel(s) volgons de kbderdracht (Dfo, Ma, Op) do goo/don kappo
hot gouden oorijzor (Dfo, Op), do Frieso
kappe (Db) 8. schoorsteenkap (Wol) 9.
bijenkap (Di; Mun, Ste, Pe-Dbl, bs: Dfo,
El, Obk, Op, Ow) 10. leren kap die hot
paard voor do ogen werd gegespt, meostal
bfiond(o)kappo of blionkappo geheten (..)
dat was your It scbrikkon; enkofon mionden
dat hi aandors dwiol woddo, mar dat
woron moraokels, want ot poord zondor
kappe wodde ok niot dwiol (Nw) 11. hot

deel van eon klomp boven de wreef
(verspr.) Do kappe is me van do kiompo
sprongon (Np), vandaar Mr komt eon
Icrammo over do kappe van do kiompo

(Wol) 12. draaibare kap van gobogen hout
op do steel van eon dorsvbogel, waaraan do
knuppol is bevestigd (OS, Pe-Dbl) Do

dosvlogolstok drift in Ft kappion (El), Do
kappe van do dusvlogol brokt nag we]
gauw Cs, voural hi)' goonen die T nag niet
best kunnon (Obk) 13. (vaak verkl.) kapje

van brood 14. overkapping van een nest,
met name van een eksternest (Nbk, Ste)
15. omhulsel van eon zaadbolletjo (Mun)
16. kap van eon kindorwagon, auto, ook

-555-

kappeciteit - kapwaegen
van een kapwaagen, z. aldaar (Ste) 17. altiad tapsias aanmerkingen (b: In)
bovenste dccl van een mouw, die in het kapsjees (Dhau, El) ['kapsjt:s] - kapsjees
schouderstuk steekt (Wol)
kapspante z. spa.nte
kappeciteit (spot.) [kaposi'tejt] - capaciteit kapspiegel (Db, Obk) ['k...] - kapspiegel
Hij bet do kappcciteiten we] (Nbk), de kapspiele z. topspiela
kappeciteit van can mcsicna (Nbk)
kapster ['kapstr] - kapster
kappen zw. ww.; overg., onoverg.; kapte, kapstok do; -ken; -kien ['kapstok] 1.
het kapt ['kapip] 1. hout kappen, bomen kapstok voor kledingstukken Die toe is
vellen, kappend bewerken of verdelen van zuver eon kapstok, zo duane is hi) (Nbk)
hout c.d. I kappen van hoalt (Bdie), We 2. aanknopingspunt (1), in argens eon
t

hebben con stokkicn has tocht, laoton we

kapstok an hebben

d'rdrctt mar in tappcnbeginnen te kappen
(Diz), Zo gingen I jonge boolt kappen,
aanders wodde do bos te diebto (Pc- Dbl),

kapstokplaanke (Nw) ['k...] - kapstok-

t

kapstokhaoke (Nw) - kapstokhaak

plank
kapsule (Nw) de; -n, -s; -gien [kap'syla]
1. omhulsel om bep. medicijnen
kaptaal z. taptaoi
kaptaofel (Db, Nw, Obk) - kaptafel,
toilettafel
stoppen ermee, we doen er niet langer aan kaptaol (verspr.) Ook kapitaol (Diz, Np,
moe (Nbk, Np, Ow), vandaar Wemoe'n d'r Op), kapitaal (spot.), kaptaal (Spa, Wol)
mar mit kappen (Oho) 2. (overg.) een gat, et; -en; -tien [kap'to:ol/kapi... / ... a:l] 1. het
opening in iets kappen can bit in 't ics kapitaal waarover men rente ontvangt 2.
kappen (Nbk), AJ' vroegcr deur 't Ms iemands vermogen Zicn bide taptaol bet
mossen mit do bat moj' ecrst ccii gat dear hij Cr zowat in steukcn (Nbk) 3. grote
't ies tappet, (Np) 3. roffelen van een hoeveelheid geld Man, zoe'n my buus, dat
specht op een boom (Nbk) In de has is eon kost vandaegc-de-dag eon taptaoi.' (Nbk),
specbt an et kappen (Nbk)
Hi7 hot Cr ccii taptaol an vordiend! (Nbk),
kapper de; -5; -tien ['kapç] 1. kapper, Hiy het vow- con taptaol an boeten (Nbk),
Wat bin ze daor toch mit dat bookie,, bos
an It tappon? (Spa), 22 hebben do dooic
bomen d'r uut kapt (Np), can paol in twic
stokkcn kappen, con pui#e an ccii paol
kappen (Nbk), We kappen Cr mit we

coiffeur Jemoe'n neudignaor de tapper, ic
hebben at baor vuscii to Jaant (Nbk) *

Ai' mar ccii taptaolticn van jczels hadden,
dan toj'd'r we] wathypotheek bikricgen

(bedoeld om snel achter elkaar te zeggen,
i.v.m. mogelijke komische versprekingen:)

(v) 4. kapitaal voor of van een onderneming * (met name tegen iemand wiens
Do tnappc tapper kapt knap/Mar do bezit niks voorstelt) Opschepper van ja
knecbt van de knappe tapper kapt nog moors kapitaol! (Np) 5. z. tapitaol II
knapper as de tnappc tapper zeif kapt kaptaolgoederen (I) [ ... gudp] - kapitaal(Bu)
goederen
kapperswinkel (verspr.) ['kapswtijkj] - kaptaolmark (I) - kapitaalmarkt
kapperswinkel
kaptaolrente (I) - kapitaalrente
kapperszaeke (spot.) - kapperszaak
kaptaolvernietiging (v) [ ... fçnitaguj] kappertieskool (Ld) ['kap1tisko:aI] - kapitaalvernietiging
kappertjeskool
kaptein Ook kapixein (spot.) [kap'tjn
kapriepe (Dfo) [kapripa; aks. wisselt] - /kapi ...] - kapitein (nI. bij eon gewapende
kaprijp
macht, op een schip)
kapsalon z. kapsalon
kapusien z. tapsion
kapsehure - kapschuur
kapverbod (spot.) - kapverbod
kapsel ['kapsi] - kapsel (inzake hoofdhaar) kapvergunning (Bdie) de; -s, -en ['k... j 1.
eon vremd kapsel (Nbk)
vergunning om één of meet bomen of een
kapselon (verspr.) Ook kapsalon (spor.) perceel bos te kappen
['kapsalon] - kapsalon
kapwaegen (verspr.) Ookkapwagen (WH)
kapsien (Ste) Ook kapusien (Ste) de; -en de; -s; -tien ['k...] 1. bep. type vierwielige
[kap'sin/kapy'sin] 1. bep. monnik: kapucijn boerenwagen voor personenvervoer met
kapsies (b: In) ['kapsis], in Hij maett een kap van ronde houten of ijzeren beu-556-

kapwagen - karfstok
gels en linnen zeildoek die naar beneden
kon (Bdie, Obk); vooral in gebruik bij
grotere boeren, ook gebruiki voor vrachtvervoer bij bakkers en anderen die ventten;
ook gezegd van een soortgelijke, zwarte
tweewieler of kapsjees (01-NI, Wol) D'r

busse z. aldaar (Ma)
karbies (Dfo, vo) de; karbiezen [kar'bis] 1.
bep. strooien tas: karbies Op et laest
tovordo At your elk nog eon kookt ci wit
do karbics (vo)

karbol (Mun) [kar'bot] - karbol

kwam bier vroogor ccii Drontsc boor mit karboleum z. karbolovin
non en bonon, die roisdo mit do kap- karbolie z. karbeleum
waogon (Obk), Do batter brongt et brood karboliene z. karbeleuin
rond mit do kapwagen (Ste. Spa), Zo karbolinie z. karbolcwn
gongen vroeger mit do kapwaogen naor do karbolinium z. karbelown
karkc(Ste, Ld), ...uutgaaston olnaordc karbon - karbonpapier
mark (Sz), vandaar Et plain ston vol mit karbonade (verspr.) Ook karbenade
kapwaogons (Wol)
[karbö(:)'na:da /karb'n...] - karbonade
kapwagen z. tap waegen
karbonkel (Nbk, Nt, Pe-DbI, Wol)

kapwark (Nw) et ['k ..j 1. kapwerk,
kapkonstruktie
karabijn (verspr.) [kara'bjn, ook wel
kara...] - karabijn
karaf z. kratl
karakter z. kerakter
karate z. kerate
karbeel z. korbeel
karbeleum (Diz, Nbk, Ste, Wol) Oak
karboliene (Dfo, Dhau, Dho, Nt, Op. Ow),
karbolinie (Ste), karbeliene (Bdie, FeDbl), kreoiiene (Op), karboleum (Bu, El,
Ld, Obk, Op, Spa), karnseiien (Np),
kernielien (Spa), carbolineum (spor.),
karbolie (El), karbolinium (01-NI) de
[karba'ItjAm,
ãmlkarbo(:)'lino/...'lini/...
/krtjo)'lina/karbo)'tIjAmJkarma'linJkcrma
'tin/... /karbo:ali/...'linijAm] I. carbolineum
len toot in 'tjaor wodden hoolten hokken
en hekkon en zo in do karboleum zot
(Obk), Die kroje mag ok we] in do
karboliene ( Dfo), We zotton die dow'on in
do karboliene, dan verrotten zo niot zo
gauw (Fe-Dbt), Do bckken moo'n nog con
kwassien kormolion hobbon earbolineum

met een beetje afgewerkte otie, bijv. van
trekker of auto (Spa)
karbeliene z. karbelcum
karbenade z. karbonade
karbied z. korbiod
karbiedaske z. korbiodasko
karbiedbusse z. korbiedbusso
karbiedbusseschieten (Diz, Ma) onbep. w.
{kar'bidbAsoski:tn] 1. 'schieten' met een
karbicdbusse, z. aldaar (Diz, Ma)
karbiedlanteern z. kcrbicd/antecrn
karbiedschieten (Ma) onbep. w. [kar'bit
ski:tn] 1. het 'schieten' met een karbiod-

[kar'bot]kl] - karbonkel: bep. puist, nI.
steenpuist of negenoog (Wol), met name in
de nek (Fe-DbI)
karbonpepier - karbonpapier
karbouw (v) - karbouw (bep. buffet)
kardinaal I - kardinaal (in de r.k. Kerk)
kardinaal II (1) bn. - kardinaal, in et
karthnalo punt, eon kardunale lout

kardinaalsmusse (I) - bep. plant: kardinaalsmuts
karen z. kaoron
karf Oak kaarf (Bdie), kaan'e (Obk),
karve (01-NI), kerf(WH) de; karven; - ien
[kar(n)f/...a:... / ... wo, ..vo / ... / ksr(o)f] 1.
inkeping, insnij ding Ut zat eon hide karl
in do deure (Db), Daor macf' bij of mack
d'rrnar oven con karl in (El), Zoo'nfluitien
mackte io ok con kar/Jcn in (Nbk), eon
tar/len op eon stok zetten nI. am een
Iengtemaat te hebben (Ma), zo ook
Sommjgcn maektcn eon karl in eon stok
om do daogon bij to holon (Pe-DbI), Do
bomon die kapt woddon mocten, bin
allomaolo mit con karl markt (Op),
...kriogon eon karl (Ld), vandaar Vroeger
maektcn ze eon karlin do boom (Dho), Aj'
do kappe van do klompe baddon, dan mos
MY kramd wooden,- dan wodde d'r eon
kaarvo in do kappo zaogd on daor kwam do
krammodraod in (Obk), vandaar oak eon
tar/len over do klompo zaogcn (Ste) 2.

merkteken in de grand van het land, ni. tot
de plaats waar een maaier moest maaien
(Spa) Doe we vrocgor mit do zendo mijon
mossen, zotten zo even eon kerf waor ze an
toe mosson (Spa)

karistok Oak kaarfstok (Bdie), kerfstok
(WH) de; -ken; -kien ['kar()fst3kJ I.
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karig - karkebank
kerfstok Dc karfstok daor wodde de sebuld

klaus doen niet naar do kerk gaan, zich
op sebreven, dan was bi5vewteeld ieder niet met kerkelijke zaken inlaten (Op), Ze
karfien eon shiver (Bu), Aj' glen cen ten doe,, an gien karke ofkruus id. (Ste), ook:
badden of et factor ofrekenen mossen, ze trekken zich nergens wat van aan (Ste),
kwaj' op 'e karfstok (Nbk), verder in wat Do koegel is dear tie karke, zo ook do
op zien karfstok hebben wat op z'n koegel dear tie karkejaegen (Op), do karke
geweten hebben, onakseptabele dingen midden in 't dorp laoten ieders mening
gedaan hebben: Die vent hot heel wat op respekteren, geen duidelijke positie inzien karfstok (verspr., Wol), ...raer wat op nemen, elk wat toegeven (aig., Obk), ...in
zien karfstok (Np), ... wel wat op zion ddrp laoten id. (Dho, Nbk, Obk), ..in 't
karfstok nI. heel wat, ook: zeker wel (Diz), midden laoten id. (Bdie, Bu, Diz, 01-Ni,
Wat zol hij on zien karfstok bebben? Op, Pe-Dbl, Spa), ...in It midden van 'I
(01-NI), 1k hebbe toeb al wat op mien doa'p laoten id. (Db), zo ook Dc karke moot
karfstok, tilt kan d'r ok nog wel M (Op)
in 'tmidden blievon (Nt), Hij komt in glen
karig z. kaerig
karke of klooster is buitcnkerkelijk
karkas (spor.) - karkas: geraamte, ook: (Pe-Dbi), year 't zingen tie karke uut, Die
eon end, gebrekkig dier (Mun)
is ok niet year 't zingen de kerk vat west
karkbaank(c) z. karkebaank
hij heeft eon kind verwekt (Sz) 2.
karkbelasting z. karkebelasting
kerkelijke gemeente, parochie Do karke bet
karkbestuur Ook karkebestuar (Dho, een protte laand (Np), (inzake beschikking
Diz, El, Np, Nt, Obk, 01-NI, Wol), bij testament:) HiJ bet con protte geld an
kerkbestuur (WI-I) et; ...besturen [k ... ] 1. do karke vermaekt, De karke het bier een
bestuur, kollege dat één of moor kerken protte boerderien in ban en (Nbk) 3.
bestuurt
kerkdienst, mis De karke begint vanmorgen
karkboek z. karkeboek
om half tiene (Bu), Is d'r ok karke
karkdienst (verspr.) Ook karkediens: (Nt, vandaege? (Ste), Do karke is an begonnen
Ste, Wol), kerkdienst (WH) ['k...] - (Ste), ...is vat afgelopen (Ste) 4. (als
kerkdienst: dienst in kerk Om tien are is eigennaam met hoofdletter) kerkelijke
d'r een karkdienst (Obk)
gemeenschap of kerkgenootschap als
karkdörp z, karkedörp
geh eel De Raod van Karken, de Karke van
karke (OS, verspr. WS) Ook kaarke (ZW, CbrLctus, Th5 is wel rooms, mar ze bin niet
Dfo, Dho, Nw, Wol), kerk (WH) de; -n; year de karke trouwd (Nbk), niet biy een
karkien ['karka/ ... a: ... /kerk] 1. kerkge- karke heuren (Nbk) * (mood insprekend
bouw de Roomse karke, de Hervorinde gezegd tegen een meis.je van wie de
karke, de Geriffermeerde karke, De karke verkering net uit is:) D'r bin moor jongen
is mooi opscbilderd (Ste), D'r was as karken (Nbk, Ste), waarnaast ook
vanm argon aorig yolk in tie karke (Dfo), Ic
.meer maegies... (Diz, Ow, Ste, Nbk),
kim wel een koegel dear tie kerk scbieten, Doe de karken waeren van boo!t/Waeren
dan raak ie nag glen meens (Sz), H7 is tie meensken van go old/No w do karken
gister ter karke brocbtbegraven (Bu), Die binnen van goold/Binn en tie meensken van
gao,, troaw naor do karke d.i. naar do boolt (Mun)

godsdienstoefeningen in do kerk (Diz,

karkebaank (Bu, Dfo, Dho, El, Ma, Np,
01-NI, Op) Ook karkebaanke (Mun, Nbk,
Nt, Op, Ow, Ste, Wol), karkbaank (Db,
Dhau, Op), karkbaanke (Bdie, Op), karkebank (Mun), kaarkbaanke (Pe-Dbl),
karke zit vooraan in de kerk (vaak bedoeld kerkebanke (WH) de; -en; -ion ['k...] 1.
als: maar hij leeft er niet naar) (Bdie), (van (veelal mv.) kerkbank
iemand die do deur niet sluit:) Die is zeker karkebaanke z. karkebaank
in de karke geboren (Dho, Np, 0p, Ste), karkeban (I) de ['karkoban] 1. kerkban Do
Hiy is niet in tie karke geboren hij gaat Stellingwarvers wodden dour tie bisscbop
nooit naar do kerk, meet niets van kerke- van Utrecht in de karkeban daon (I)
lijke zaken hebben (Op), an karke nocb karkebank z. karkebaank
Bdie), Wij gaon geregeld naor karke
(Dho), Die kommen nooit sneer in do karke
(Nbk), Do grootste deugenieten zitten your
in dc karke (Np), zo ook H, zit year in de
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karkebelasting - karken
karkebeiasting (Dfo, Diz, El, Ma, Mun,
Nbk, Np, 01-Ni, Ow, Ste) Ook karkbelasting (Nt, Op), kaarkbelasting (Wol),
kerkbelasting (Sz) de; -s, -en ['k...] 1.
kerkbelasting
karkebcstuur z. karkbcstuur
karkebi'jdrege (Ste) de; -n ['k...] 1.
kerkbelasting
karkeblad (b, Ste) ['k...] - kerkbiad (niet
van een r.k.-kerk)
karkeboek (verspr.) Oak karkboek (Bdie,
Db, Mun, Nbk, Np, Ow, Ste), kaarkboek
(Pe-Dbl), kerkboek (WH), kerkeboek
(Spa) ['k ...] - kerkboek, nI. gezangboek,
ook van bep. kerkelijke registers: doopboek enz.
karkebos (Np, Ste) de; -sen; -sien ['k...,
.Jb...] 1. bos behorend aan een bep. kerk
karkebule z. karkebuu/
karkebussien (Obk) et; ...bussies
['karkobAsin] 1. kerkbus
karkebuul (Bdie, Dho, Diz, Np, 01-NI)
Ook kaarkebuul (Bdie), karkebule
(01-Ni), kerkebuul(WH), kerkebule (Spa)
de; ...buien ['k ... ...a:... ] 1. kerkezakje mit
de kcrkcbuul lopen (Spa)
karkecenten (Obk) my. ['k...] 1.
kerkeenten
karkedak (Ste) et ['k...] 1. kerkdak
karkedeure (Np, Op, Ste) Oak kerkdeure
(Spa) de; -n; ...deurtien ['k.... ....d...] 1.
kerkdeur
karkedienst z. karkdicnst
karkedörp (Obk) Ook karkdorp (Ow),
karkedorp (Db, Dfo, Ma, Np, Nt, 01-Ni,
Woi), karkdorp (ZW, Bu, Diz, El, Np) kerkdorp
karkeganger z. karkganger
karkegeld (Ste) et; -en ['k...] 1.
kerkbelasting
karkegeute (Ste) de; -n; ...geutien ['k...] 1.
goot van een kerkgebouw
karkegeweif (Ste) I'k ...] - kerkgewelf
karkeglas (spor.) et; ...glaezen; -sien ['k...]
I. mit van een kerk
karkegoed (Nbk) et ['k...] 1. onroerend
good van een kerk
karkehoed (spor.) - hoed die men droeg
als men naar de kerk ging
karkckachel (Ow) Ook kerkekachel (Sz)
['k...] - kerkkaehei
karkeklokke Ook karkklokke (Dfo, El,
Nbk, Obk, 01-Ni, Op. Ste), kaarkklokke

(Fe- Dbl), kerkklokke (WH) de; ...klokkien ['k...] 1. klok van een kerk die
men kan luiden en/of die automatisch op
hele en evt. halve uren siaat
karkekoncert (Obk) - kerkkoncert
karkekoor z. karkkoor
karkekussen (Ste) et; -s; -tien ['k...] 1.
knielkussen
karkelaand (Ow, Ste) et ['k...] 1. gras- of
bouwland in bezit van een kerk
karkelaene (Nbk, Ste) de; -n; ...Iaentien
['k.......'1...] 1. iaan die naar een kerk ieidt
of die aan een kerk behoort
karkeleie (Ste) de; -nen; ...ieigien ['k...] 1.
leien dakpan op een kerkgebouw
karkejied (Nbk) Oak karkiled (Ow) kerklied
karkelik Oak kerkelik (WH) bn.; -er (bet.
2) ['karko1k/... e ... ] 1. uitgaand van, in
relatie tot de kerk Karkelik heureii we
cadet Staggerde (Ste), karkelika ba/asting

(Bdie, Bu, Dho, Pe-Dbi, Spa, Sz, Obk),
eon karkelike ems/ag kerkbelasting (Nbk),
can karkolika gomiante een kerkeiijke
gemeente (1), at karke/i/c buwe/ik (I), at
karkc/ikjaor (1) 2. kerlcs (Nbk) Ze bin niet
zo karka/ik in dat dorp (Nbk)

karkemeziek (Nbk) Ook karknzeziek
(spor.) - kerkmuziek
karkemure (Op) de; -n; ...muurtien ['k...]
1. kerkmuur
karkemusse (Db) de; -n ['k...] 1. muts die
men droeg wanneer men ter kerke ging
(Db) Dc karkemusse van bappa was
vroeger de mooic witte kaan tan musse van
't gooldan ooriczcr mit daor op can mooi
zwat boctien (Db)

karken (verspr.) Oak korken (Obk: bet. 1,
2), kaorken (Obk: bet. 1, 2), karren (bet.
1, 2: verspr.), koren (Sz: bet. 1, 2) zw.
ww.; overg., onoverg.; karkte, het/is karkt
['karkn/'korkn/'kn:orlqj/karcJ'ko:ari] 1. met
een kar of wagen rijden e.q. vervoeren,
vooral gezegd indien dat moeizaam gaat of
steeds achter elkaar door gebeurt Dc beer
mos dame/k naor do wag karren (Pe-DbI),
Ze kairen at boci uut at /and (Spa), do
most over 't /aand karren (Nt), We moe'n
morgon carpals karren nI. met behulp van
één of meer wagons van het land haien
(Nt), ía hebben daor can he/c by/ta
cerappe/s /iggen, daor ku.!' nog bee/ war
mit of karren (Sz) 2. (onoverg.) fietsen,

-559-

karkeni'js - karkhof
vooral gezegd indien dat moeizaam gaat
door mul zand, wanneer men met tegenzin
ergens naar toe moet fietsen, wanneer men
iemand vaak langs ziet komen op de fiets
of wanneer kinderen een fiets veelvuldig
en niet bep. voorzichtig gebruiken '1 Was
karren om dew- 't mulle zaand to kommen

(Db), H4 now kuj' d'r nog weer con her
henne kanvn (Dho), (schertsend:) Och, 1k
kark d'r we] even benne (Nbk), Jonge, Ic
moe'n niet zo opje Bets karken (Dfo), We
bin hiciemaole naor Oosterwoolde karkt

wol en Iammeren de kerk toekwam en de
andere heift de boer (gebruik in zwang tot
plm. 1940) Wiy woiien wel een
karkescbaop hebben ( Ste)

karkesleutel (spor.) - kerksieutel: sleutei
van de kerk
karkestoci (Mun, Obk, Ste) de; -en; -tien
['k...] 1. kerkstoel
karkestove (Bu, Dfo, Dho, Diz, Nbk, Np,
Obk, Ste) Ook karkszove (ZW, Ub, Dhau,
El, Mun, Nt, Op), kerkestove (Sz),
kerks:ove (Spa) de; -n; ...stofien ['k...] 1.

(Nbk), We mossen d'r tegen karren om on kerkstoof Dc karkestove zat een mooi
'e tied tbuus Ic wezen (Nw), Hij karkte geelkeuperen baa.ndvatsei an (Nbk)
dan loch mit die Bets benne- en- weer karketoren Ook karktoren (Nbk, Op),
(01-Ni), War moej' d'r tegen karken, daor kerktoren (WH), kerketoren (Sz) de; -s;
op die ooide reed (Dhau), Daor kart bi5 - tien ['k...] 1. kerktoren
weer benne daar fiets hij ook weer (Wol) karkeveenster (Nbk) et; -s ['k...] 1.
3. ter kerke gaan (Ste) Thor gaon we hen kerkvenster
to karken (Ste)
karkevloer ['k...] - kerkvloer
karkeni'js (Nbk) et ['karkonijs} 1. karkevolk z. karkvoik
kerknieuws
karkevoogd z. karkvoogd
karkeorgel z. karkorgel
karkewark (Ow, 1) et ['k..] 1. het werken
karkepacht (Dfo) de ['karkpaxt] 1. bep. in, t.b.v. de kerk
kerkeiijke belasting, hetz. als floreenpiicbt, karkeweg (Nbk, 01-NI) ['k...] - kerkweg
z. aidaar
karkezaeken (spor.) my. ['k...] 1.
karkepad (Mun, Nt, 01-Ni, Ow, Ste) et; kerkzaken
...paeden; .pattien ['k.] 1. kerkpad
karkezakkien (spor.) - kerkzakje
karkepertaol (Ste) ['k...] - kerkportaal
karkgang (Ow) de; -en ['k..] 1. het ter
karkeplacts Ook karkeplaetse (Np, Ow), kerke gaan 2. de mensen die onderweg zijn
kerkeplaats (Sz), kerkeplaas (Spa) de; naar de kerk om de kerkdienst bij te wonen
-en; -ien ['k.] 1. boerderij die het De karkgang komt je integen (Ow), Be
eigendom van een bep, kerk is
karkgang is kot bi5 de karke (Ow)
karkeplaetse z. karkep/aets
karkganger (verspr.) Ook karkeganger
karkeplefon (Ste) et; -nen, -s ['kark3 (Diz, Nt, Pe-DbI, Wol), kaarkganger
plafon] 1. plafond in een kerkgebouw
(Pe-Dbl), kerkganger (WH) de; -s; -tien
karkepong (Dhau, Diz) Ook karkeponge ['k...] 1. kerkganger
(01-NI), kerkeponge (Spa) de; -en ['karka karkgebouw (Nbk) Ook kerkgebouw
poij(a)/'kerkopoa] L kerkezakje
(Spa) ['k...] - kerkgebouw
karkeponge z. karkepong
karkgenootschop (I) - kerkgenootschap
karker (Nbk) de; -s ['karkr] 1. kerker
karkgeschiedenis (1) - kerkgeschiedenis:
karkeraem (Nbk, Ste) et; -en; -pien gesehiedenis van de kerk
['karkor:m] 1. vensterraam in een kerk
karkgezag (I) - kerkgezag
karkeraod Ook kerkeraod ( WH) karkhof Ook kaarkhof (Pe- Dbl), kerkhof
- kerkeraad
(WH) et; -fen; -lien ['k...l 1. kerkhof bij
karkeraodsljd ['k.} - kerkeraadsiid
een kerk, ook begraafplaats elders £o et
karkeraodsvergeerdering (i) de; -s, -en karkhof midden tussen de grafstiender,
['k... J L kerkeraadsvergadering
ston de donkere karke (ba), Die et daon
karkeschaop (Ste) et; -en; -ien ['k ...] L bet, iigt loch al op et karkhof (Nbk), iene
schaap in eigendom van de kerk, bij een naor It karkhof brengen ter aarde bestellen
beer in het land iopend die het moeht (Bu, Dho, Nbk, Ni, Sun-0t), Et karkhof
melken en de melk mocht behouden, gaon we eerst een keer in do ronte d.i.
terwiji de ene heift van de opbrengst aan wanneer iemand wordt begraven (v) * (als
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karkhoflioesien - karnklaor
reaktie op iemand die zegt jets niet te
kunnen:) Kan niet ligt op ? karkhof
probeer het eerst maar eens (Nbk)
karkliothocsien (Wol) et; ...hoesies ['k...]
1. kerkhoflrnest
karkhofmure (spor.) de; -n; ...muurtien
['k .... ....m...] 1. kerkhofmuur
karkinterleur (1) - kerkinterieur
karkklokke z. karkckloicke
karkkoor Oak kerkkoor (WIT), karkekoor (Ste) - kerkkoor (ni. koor van kerkzangers)
karkicer (I) - kerkleer
karklekaol (Ow) ['k...] - kerklokaai
karkiled z. karkelfed
karkmeester (Ste) [1...] - kerkmeester
karkmeziek z. karkemezicic
karkoele Ookkerkule (WH),karkule (Nt)
['karkulo/... yio] - kerkuil
karkorgel (Bdie, Diz, Mun, Nbk, Np, Obk,
01-NI, Op, Ste) Oak karkeorgel (Np),
kerkorgel (Sz) et; -s; -tien ['k...] 1.
kerkorgel
karkpertaol (Ste) et; -en; -tien
['k...prto:ol] 1. kerkportaai
karkperveensie (1) - kerkprovincie
karkpetroon (1) - kerkpatroon
karkplein (Op) [k...] - kerkplein
karkregister (Obk) et; -s 1. kerkelijk
register
karks Ook kaurks (Pe-Dbi), kerks (WH)
[karks / ... a: ... f... a ... } - kerks Die femilie is
nogal wat karks (Obk), Die femilie is
nogal kaarks anlegd (Pe- Dbl), Us lone wit
eon kaarks gezin (Pe-DbI), Karlcse
ineenskon bidden altied your et eten (Obk)
karksgezind (Nbk) - kerksgezind
karkstove z. karkestove
karkstraote (Op. Wol) de; -a
[kark'stro:ato] 1. straat die naar de kerk
leidt
karktoren z. karkotoren
karkule z. karkoole
karkvolk Ook karkevolk (Bdie, Bu, Db,
Dho, Diz, Ma, Mun, Np, Obk, 01-Ni, Ow,
Ste, Wol), kerkvolk ( WH) et
['karkfoI(o)kI'kark ... J 1. kerkgangers in
een kerkdienst 't Karkvolk konit ok uut
(Nbk)
karkvoogd Ook karkevoogd (Dho, El, Np,
Op), kaarkvoogd (Dfo), kerkvoogd (WH)
de; -en ['kark(a)fo:xt /'ka:... / ... J 1. lid van
het kallege van kerkvoogden (in een

protestantse kerk)
karkvoogdebaank (Nbk) de; -en ['k...] 1.
kerkbank voor leden van het kollege van
kerkvoogden in een protestantse kerk
karkzang (Ow) - kerkzang: het zingen in
de kerk
karkzulver (Ow) ['k...] - kerkzilver
karmelien z. karbeleum
karmeliet (1) - karmeliet
karmelieteklooster (1) [karmo'lit3kl...] karmelietenklooster
karmen (verspr.) Ook kaarmen (Bdie,
Nbk, Obk, Ste, vo), kermen (WH) ['kar
m5n/'ka:np: (Bdie)/'kerm5n] - kennen
(van pijn) Hiy kannt nogal wat of (Bu),
Hi5lcannt van depiene(Wol), H.zJkaanndo et uut (Nbk)
karmis z. kermis
karmisholen (Dfo, Obk) Ook kermisholen
(01-NI) ['k...] - kermishouden Ze hebben
an Ft lewaaischoppen west, karinisholen is
&r nag niks bij (Op)
karn z. kaarn
karnaval z. karneval
karnemelk (Spa) de 1. karnemelk As do
mijers in It land waren, brocht do boor ze
eon poepekanno vol karn em elk (Spa)
karnen z. kaarnen
karneval Oak karnaval (spar.) ['karnfa1
/'karna] - karnaval Hier to laande was et
karnaval glen gebruuk (Ow)

karnevaisbal (spor.) - karnavaisbal
karnevalsband (spar.) - karnavaisband
karnevalsdaegen - karnavalsdagen
karnevaisdeuntien (spar.) - karnavalsdeuntj e
karnevaisganger (I) - karnavaisganger
karnevaislied (spor.) - karnavalslied
karnevalsmeziek (spar.) - karnavaismuziek
karnevalsoptocht (spar.) - karnavalsaptacht
karnevalsorkest (spar.) - karnavalsarkest
karnevalsstoet (spor.),- karnavalsstoet
karnevaistied (spar.) - karnavalstijd
karnevalsverieninge (spar.) - kamavaisvereniging
karngezond z. kenigezond
karngoed z. kaarngoed
karnhoek(e) z. kaarnbooke
karnhond z. kaarnbond
karnklaor (Sz) bn. [aks. wisselt] 1. (van
melk) klaar am gekarnd te warden

-561-

karnmeule - karven
karnmeule z. taan,m eu/c
karnpad z. kaarnpad
karnrad z. kaarnrad

melk geteverd door do melkboor (01-NI)
karremelpudding(Nbk) - karamelpudding
karremeismack do; -ien (Nbk) [..'m.] 1.

karnsel z. kaamsel
do smaak van karamel D'r zit can kantkarntonne z. kaamtonne
moismackien an (Nbk)
karos (Db, Obk) - karos: bep. luxe rijtuig
karremelvia (Nbk) - karamelvia
karper ['karp] - bep. via: karpor, voor- karren z. tartan
namolijk als vorz. 'kZa/ 't vandaege mares karrepad (Di; Ma, Ste) et; paeden
op kaipor perboron (b) en als stofnaam ['karopat] 1. pad veel of hoofdzakelijk
Kaiper is beer/it (Ow)
gebruikt door karren, wagons, ook: pad
karpet (1) - karpet
min of moor gevormd doordat or veel
karre de; -n; -gien ['kar] 1. kloino wagon wagons, karren langs gaan
op twee wielen; ook Iicht wagentje op drie karrepeerd (Bdie, Ma, Np, Op, Spa, Wol)
of vier wielen De karre lop /kht(Ste), can et; -en; poertien ['kara... ] L groto, lompe
karre mit zaand (Nbk), We spannen do bok vrouw
vow- do tanc (Ld), Vroegcr baddon ze wc/ karrepote (Pe-Dbl) do; -n ['karapo:ata] L
eon bond your do karre (Dfo), Die man poot, stounsel van eon tweewielige handkar
was zo dronkend, ge broch ten him mit do waarop deze steunt in ruststand
karre thuus (Obk), c/c karre trekken ook karrerad (Bdie, Dfo, Ste) et; raeden;
fig. (Nbk), ienc your do karre spannen
.rattien ['kar3rat] I. wiel van eon kar
iomand het zwaro, vuile of problomatisohe karrespoor ['karaspo:ar] - karrespoor
werk laton doen (Ma, Nbk, Np, Spa): Ze karrevaan (Nbk) [karo'f:n] - karavaan
spannen him mooi your do tan-a (Ma), Do karrevaan trot voerder dour do Sahara
waarnaast je vow- eon aander Zion (Nbk), We bin d'r mit do hio/e karrcvaa.n
karregien spannen laoten (Nbk) 2. benno west met alto mensen die hot betrof
karrevraeht con karre zaand (Nbk) 3 (Nbk)
Iiohte, tweewielige kar met fietswielon, karreviel (Ma, Nbk, Obk) Ook karrewiel
soms aehter een fiets gekoppeld (Nbk, Ow) (vorspr) et; -en; -tion ['karafi:I] 1.
do Icarre aacbter do fiats (Ow) 4. karrewiel
aanhangwagen achter een auto (Nbk) karrevolk (Bdie) - woonwagenvolk
Lao'we do tan-c d'r mar even aacbter c/can karrevracht (Dhau, Diz, Nt, Op, Po-Dbl,
(Nbk) 5. (schertsend) fiets con mcci ni Spa) ['k rn ] - karrevraeht
karrogien (Nw), con co/do tanc (Nbk, Np, karrewiel z. karrovie/
Nw, Pe-Dbl)
karrieder (Wol) ['karidr] - vrachtrijder
karrebak (Bdie, Nbk, Ld, Ow, Pe-Dbl) karrieketuur (1) do; .turen [karika'ty:or]
de; -ken; -kien ['karobak] 1. bak van eon 1. spotprent 2. karikaturale zaak
kar, met name van een kipkar
karrière (1) - carrière: loopbaan
karrcboom (ZW, Db, Ow) do; ..bomen; karrosserie (spor) [ ... ros] - carrosserie
-pien ['karabo:m] 1. lange karreboom, karrosseriebedrief (spot.) - carrosseriovooral van eon kleinere, tweewielige bedrijf
wagen, eon wagon van een bakker (met karton z. kerton
paard) e.d, ook voor een Jaankwacgcn bij kartonnen z. kertonnon
hot vervoer van lange boomstammen (Db) kartotheek (I) [karto(:)'ti:k] - kartothoek
karrehokke (Diz) et; -n; .hokkion karve z. tart
['karahoko] 1. schuurtje voor wagens, karven Ook kaurven (Bdie, Obk), kerven
karren eA.
(Wil) zw. ww; overg, onovorg; karfde,
karrehond (vorspr. WS, Db) do; honnen; hot karfd ['karbiph..a:...] L kerven, ni.
hontien ['karhont] I. hood die voor de inkervingon, insnijdingen maken in 'tboo/t
hondekar loopt
kaarvcn (Wol, Bdie), can rinkion cm eon
karrekict (ba) [kara'kit] - karekiet
stok karven (Ma), Hi5 karP at d'r of (Ste),
karremel (Nbk) [kara'msl] - karamel
argens do naeme in karven (verspr, Diz) 2.
karremelk (Bdie, 01-NI, Pe-Dbl) de slocht maaien met eon zois, bijv. doordat
['kara] L karnemelk (Bdie, Pe-Dbl) 2. doze niet seherp gonoog is (Db, Dhau, Ma,
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kas - kastboem
kassehule (Op) de; -n; -gien
['k...hula/ ... y ... ] 1. velletje van de vrucht
Hij ken 't d'r mit grosmiyen reer oficarven van de kers
(Ow), Af' eon zende verkeerd an do boom kassehoolt Z. kosseboolt
bebben, dan karl? MY ok (Ste), Hij bet et kassehule z. kasseboele
grös d'r mar wat of kadd (Ma) 3. knagen kassemasse Ook kassemasser (b: in)
1.
door knaagdieren in hout en ander ['kasomaso, wellicht ook
materiaal (Nbk) Die moezen zitten ovenl in op do kassemasse op de rug of nek
Kleine kiender vienen or prachtig om bij
in to karven (Nbk) 4. in tebak karven (Nt)
kas de; -sen; -sien [kas] 1. broeikas Dit belt op 'e kassemasse to zitten, ze kim dan
uluit komt wit de kas (Nbk) 2. zo mooi et boor over kieken (Db), vandaar
geldvoorraad van iemand privé, een onder- 'k Wi] graeg bi jow op 'e kassemasse
neming enz. Ze zitten riekelik biy kas be- zitten, wag dat? (Dhau), iene op 'e kasseschikken over flunk wat geld (Nbk), Hij is masse bebben (Bu), De iene sprong biy de
d'r mit do kas van do korlbalclub vandeur aandere op 'e kassemasse (Ld), Af' mu
gaon (Nbk), do his bebben de kas houden, wodden, neom ikje we! op 'e kassemasse
(Dho), Za'kje wat op 'e kassemasse geven?
de k!eine kas, de kas opmaoken (1)
een pak slaag geven (Bu) 2. mars (s: Db)
kasbeheer (1) - kasbeheer
kasboek - kasboek (van een kantoor, kassemasser z. kassemasse
kassepit z. kossepitte
vereniging enz.)
kassepitte z. kossapitte
kasgeld (I) - kasgeld
kassesap z. kossesap
kasgruunte (1) - kasgroente
kassesjem z. kossesjem
kashaandeling (1) - kashandeling
[ka'sino:] - kasino (inzake kassestruke (Pe-Dbl) Ook kessestruke
kasino
(Sz) de; -n; ...stmkien ['k ...] 1. lage
kansspelen)
kerseboom, ook aanduiding voor andere
Kasjan (Pe-Dbl) [kasjan; aks. wisselt
wsch.], in * Kasjan, Kasjan, bit, bit, bik kersachtige stmik
kassewien (Wol) de; -tien ['k...] 1. wijn
en krieg om miy de bik (Pe-Dbl)
nit kersen
kaskemmissie - kaskommissie
kassien et; kassies ['kasin] 1. kleine kaaste,
kaslein z. kastelein
in diverse betekenissen, z. aldaar 2. kastje
kasleinske z. kasto!einske
in een meubel (spor.) 3. (verspr.)
kasloper (1) - kasloper
televisietoestel Hiy zit weer es naor et
kasmis z. kastmis
kassien to kieken (Nbk)
kasmoes (Obk) de ['kasmu:s] 1. boerekool
kassier (spor.) Ook kesier (spor.)
kasoversehot (1) - kasoverschot
kasplaante (verspr.) - kasplant (in een kas [ka'si:9r/ko's...] - kassier
gekweekt) Dat is zoe'n kaspiaantien kassière [ka'sjs:ora] - cassière
iemand die gauw en vaak ziek is, iemand kassieslae (Ma, Nt) de; -den; -gien
['kasisle:] 1. lade van een kleine kast
met een zwakke gezondheid (Nbk)
kassa de; -s ['kasa(:)] 1. kassa: plaats kast Ook ken (WH) de [kat/ke...} 1. kerst
Mit do kast bebben eon boel meensken
waar men af kan rekenen 2. kasregister
gezeIhe daegen (Op) 2. z. Kaaste, kaaste
kassabon - kassabon
* (schertsend) Grave kast en witte paosen
kassajuffer - kassajuifrouw
(Bu)
kassaldo (1) - kassaldo
kassaosie [ka'so:osi] - kassatie (inzake kastanjeboom Z. kestanjeboom
rechtspreken) in kassaosie gaon (1), kastaovend Ook kestaovend ( Spa) kerstavond, ni. avond van de eerste of
kassaosie antekenen (1)
tweede kerstdag eerste kastaovend (Nbk,
kasse z. kosse
Np), twiede kastaovend (Nbk, Np)
kassebloesem z. kasseb!ossem
kasthal (spor.) - kerstbal
kasseblossem (Nbk) Ook kassebloesem
kasthalle (Nbk, 01-NI) - kerstbal: nl. als
(Wol) [k...] - kersebloesem
versiering in een kerstboom
kasseboom z. kosseboom
kassehoele (Db) Ook kossehule (Op), kasthoem z. kastboom

Obk, Op, Ow, Ste) Dat was gien miyen
watbij doe, dat was mar war karven (Op),

kastholle - kastnaacht
kastbofle (Dho, Ste) de; -n ['ka?dbDb] 1.
door een bakker gratis aangeboden brood
ter gelegenheid van Kerstmis Vroeget
brocbt do bakker a] zien klaanten ten
kastbolle, ze hoe/den die niet to betaelen

(Dho)
kastboom Ook kasiboem (Nbk), kenboon, (WH) do; ...bornen; -pien ['k...] 1.
met kaarsjes etc. opgetooide, b.g.v.
Kerstmis binnen maar ook wel buiten
geplaatste sparreboom c/c kastboom versieren, mit meka ore om do kastboom zitten
(Op), D'r bin we] bakken [ moppen], die
kuf' nict onder de kastboom vertdien! die

erg gewaagd zij n (Nt)
kastboomballe (Nbk, Np, v) - kerstboombal Th3 badde him ccii betien vernuverd
ankeken mit ten glaanzende kastboomballe
in de haand (v)

kastboomversiering (Nbk) - kerstboomversioring
kastbosschop (spor.) - kerstboodschap
kastbrood (Dfo, Nbk, Obk, 01-Ni, Op)
Ook kestbrood (Spa) [k...] - kerstbrood
kastdag Ook kent/ag (WH) do; ...daegen
[kadax, ook wel ...'d... in verb.: twiede
kastdag (Nbk)] 1. do eerste of tweede
kerstdag Mit de kastdaegen hebben wiy
ten wandeftocht(E!), eerste kastdag(Nbk),
Mode kastdag (Nbk), Fleziore kastdaegen!

(Nbk)
kastdienst (spor.) - kerstdienst
kastdiner (verspr.) - kerstdiner
kastdrokte - kerstdrukte
kaste (1) do; -n ['kastJ 1. kaste 2. z.
JCaa.ste, kosse, kaaste

kasteboom z. kosseboom
kastehoolt z. kossehoolt
kastela z. kaa.stelae
kastelein Ook kaslein (s: cost.) do; -en;
-tien [kasta'ljn} 1. herborgier, eaféhouder,
vaak als enige in do dorp, vandaar: We
hebben eon nije kastelein (Np), de
kastelein van 't dorp (Bdie), V.O'.L. was do
Jeste kastelein van Sfiekenburg (Spa), Hi
was kastelein op Steggerde (Ste),
Ka.stelein, doe miy mar eon haffoortien
branewien in do flesse (Db), Eon kast cic/n
moot zeifniet do beste kiaant wezen (Obk,
Dho), Zezatten bij do kastelein in hot café
(Ma) * Kastelein, kastelein, goof oons
affemaol eon siokkien (Ow)

kasteleinske (Nbk, Np, bi) Ook kasleinshe

(p) [kasto'tjnsko/kas'!...] - kasteieinso
kastengel (Bdie, Nbk) ['k...] - figuurtje,
poppetje dat eon engel voorstelt, met name
ter versiering van eon kerstboom
kastenmaker z. kaastemaeker
kastepepier z. kaastepepier
kastepit z. kossepitte
kastepitte z. kossepitte
kasteplauke z. kaastepiaanke
kastepote z. kaastepote
kasteraand z. kaasterasnd
kastetalage (spor.) - kerstetalage
kastevangelie (spor.) - kerstevangelie
kastfeest Ook kesifeest (WH) et; -en
['k...] 1. kerstfeest kastfeest vieren
kastie - kastie
kastkaorte (Dhau, Nbk, Obk) - kerstkaart
Kastkiend (spor.) - kerstkind
kastklokke (Oho, Nbk, Np, Obk, 01-N!)
Ook kestklokke (Spa) de; -n; ...kiokkien
['k...] I. (vaak my.) kiok die men bij
gelegonheid van Kerstmis hoort luiden 2.
(veelal my.) eon der kerstklokkon in eon
kerstboom
kastkoncert (spor.) - kerstconcert
kastkraansien (Nbk, Np, Nt, Obk)
['kastkrâ:sin] - kerstkransje
kastkraanze (Nbk) Ook kestkraans (Spa)
['k...] - korstkrans
kastkuier (El, Nbk) de; -s; -tien
['katkcej] 1. wando!ing door eon bop.
gebied met korst
kastlied Ook kestlied (Spa) et; ...lieties
[k...] 1. (vaak verki.) korstiied
kastman - kerstman
kastmaol (Dfo, Op) Ook kestmaol ['k...] kerstmaai
kastmaond (spor.) - kerstmaand
kastmenu (verspr.) - kerstmonu
kastmis Ook kasmis (Ste), kestmis (WH)
do ['ka(t)mts/'kem...] 1. eerste (nacht)mis
in do kerst (spor.) 2. (met hoofdlotter)
Kerstmis Mit Kastmis vreur et dat 't
kraekte (Diz), Mit do Kastmis koemen wij
(Bdio), 'tLeek verieden zundagmorgen wel
Kastmis nI. doordat hot zo had gesneeuwd

(Nt)
kastmorgen (Ow) ['k..., ook wel ...'m... in
verb. als hierna] - kerstmorgon eerste
kastmorgen, twiede kastmorgen

kastnaacht (verspr.) Ook kastnacht
(spor.) ['k..., ook ...'n..., met name in verb.
als cerste kastnaacbt] - korstnacht In do
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kastnachicn - katsjebaHen
kastnaacht moot glen/one at waogon on
kom in do bijestal, want dan holozi do
b/yen kastleest; xc zingon dan in do korven
on aj' daor bij kommen, bcj' n/ct lange
moor to lovon (bs: Dfo, Obk)

kastnachien (Diz, Spa) Ook kestnachien
(Spa) et; ...nachies [k...'naxin] 1.
kerstnachtmis We gaon naor kestnacbicn

onder kastnaacbt
kastviering (spor.) ['k...] - kerstviering
kastweke (Ow) ['k...] - kerstweek
kasuutgaove (1) - kasuitgave
kat (k: Ste) [kat], in kat acbterkat, gezegd
wanneer de workers do boekweit op een
grote ronde hoop op de deel in de schuur
hadden gegooid en daarover achter elkaar
aan in het rond liepen, steeds enigszins
verder naar binnen toe gaand, zodat iii. de
bloemkelk van de gedorste boekweitkorrels
ging (k: Ste): En dan gong men d'r

(Spa)
kastnacht z. kastnaacbt
kastnommer - kerstnummer
kastpakket (verspr.) - kerstpakket
rondomtoe lop on, iodorkccr eon Hein
kastrappot - kerstrapport
bet/on naor binnen. Kat acbtcr kat. Do
kastreren z. kcstrcrcn
haven op do roggo (k: Ste)
kastrolle (spor.) - kerstrol
katalegus (spor.) de; -sen [ka'ta:!ogs] kastsfeer - kerstsfeer
katalogus
kaststaaf (spor.) - kerststaaf
katalegusweerde (spor.) [...'t...] - katakaststal (spor.) ['k...] - kerststal
loguswaarde
kaststeern Z. kastster
kater z. kacter
kaststemniing (spor.) - kerststemming
kastster (Db, Nbk, Op) Ook kaststeern kathaizen (Np, Nt, Ste) zw. ww.;
(bet. 2: Np) de; -ren; -regien [k ... ] 1. onoverg.; kathaisde, het kathalsd ['kat
kerstster: bep. versiering (Db, Nbk, Op) 2. halz] 1. ruziën, kibbelen Heel tech op to
kathalzen (Ste), togen mokaandor katbalzen
bep. plant: kerstster
(Ste)
kaststokkien (Np) ['k...] - kerststukje
kasttaofel (Op) do; -s ['k...] 1. ter Katliek (Nbk, Np) et ['kat!ik] 1. Katlijk
gelegenheid van Kerstmis gedekte en/of (bij Heerenveen) I!I7J is olkomstig van
met kerststukjes, -versieringen e.d. opge- Katliok (Np)
sierde tafel, veelal: waaraan men gaat eten Katlieker I (Obk) de; -s ['kat!ikr] 1.
kasttied Ook kesfliea' (WH) - kersttijd We iemand uit Katliek Katlijk (nabij
vion en ? mcci as d'r om kastticd bonne Heerenveen)
sniy hjt (Obk), Mit kant/ed bin do varkons Katlieker II bn. 1. van, met betrekking tot
klaor (Ow), 't Gaot not zo vloggo as con Katliek, z. aldaar, met name in otKatliokcr
strontvliogc am kastticdhet schiet niet op schar (Obk)
katoele Ook katule (WH, Nt) de; -n;
(Np, Ma)
-glen ['katuta/ ... y ... ] 1. katuil: kerk-,
kasttoespraoke (spor.) - kersttoespraak
veld-, bos- en ransuil H/c] vroegcr
kastuutzending (spor.) - kerstuitzending
kastvassien (Nbkl, Wol, b) Ook scbeutenpattio bocren dokatocicn dooden
kastvessien (Nbk) et; ...vassies ['k...] 1. spiekerdon zo an do baandordeuren (s:
Obk)
kerst!iedj e
kastvekaansie (Nbk) Ook kestvekaansie Katrijn z. Ketrien
katrol z. kotrol
(Spa) ['k...] - kerstvakantie
kats z. kictsll
kastverhael ['k...] - kerstverhaal
kastversiering Ook kestversiering ( Spa) katsjeballe (Bu, Diz, El, Ma, Nbk, Np,
['k...] - kerstversiering
Obk, Si) Ook ketsjeballe (El, Ma, Nbk en
oost), kaatsebal!e (Bdie, Nt, Op, Pe-Dbl,
kastverteuing (spor.) - kerstvertel!ing
Spa, Sz, Wol), kaatsjeballe (Dho, E!, Ste,
kastvessien z. kastvassien
kastvieren (bs: Dfo) et ['k...] 1. Kerstmis Wol) de; -n; -gien ['katsjo ... ..ketsjo...
vieren, in Ft kastvioron van do b/yen was /'ka:tso ... ..ka:tsjo ... ] 1. bal waarmee kinin do naacbt van eerste op nv/edo kastdag; deren kaatsebalten * (gezongen bij het
or zoemen van do b/yen koj' dan baton wel
houron, mar op 'o twiode kastdag zels was
d'r n/ks moor to heuren ( bs: Dfo), z. ook

kaatseba!len:) Katsjoball'/Ik yang jo al/In
ion haand/In twie baand (Nbk)

katsjeballen (Dho, Nbk, Np, Nw, Obk)
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katte - katte
Ook ketsjeballen (Db, Dfo, b: lm),
kansjehallen (Sic), kaazseballen (Bdie,
Nt, 01-Ni, Spa) zw. ww.; onoverg.;
katsjebalde, hat katsjebald [katsjabaln
/'kctsj ... /'ka:tsja ... /'ka:tsa ... ]1.kaatseba1len
Do maogios bin an ? katsjeballen togon do
baandor (Nbk), Die kan mit vicre ml.
ballen] katsjoballon (Np)

(verspr.), do katte vent do agon bienon net
doen of men het niet ziet of merkt en zich
er buiten willen houden (Bdie, Sic), Dat is
glen katte om zandor baanskon an to
paickon (Db, Obk, 01-NI, Op), do katte

sturon zich niet houden aan een gemaaktc
afspraak, z'n belofte niet nakomen (Ste), 't

katte de; -n; kattien ['kat] 1. bep.

Ismiy 'tzoJdo, aj'now van do band of van
do katte baton woddon als 1k nadeei

huisdier: kat Wiy kim gien katte hobbon,
we zitten to dicbte biy de grate wog (Db),
Die katte had con stat as mien aann nI. can

ondervind, maakt het me niet nit waardoor
(Np), Zo bin kirk as do katton ze dragen
aitijd dezeifde kleren (Nbk), HijJogdozion

dikke staart nit angst of boosheid (Ste),

baand op 'o vocnstcrbaank on sprang as
eon katte d'r dour (j), vocbton as katte on
bond ( Pc-DbI, Ste, Wol), ...as katton on
hannen (Nbk), zo ook Die Jevon as katte
on bond (Np, Wol, Spa), Hi3i drijt am do
panne too, as eon katte am do hioto hriy hij

Eon katte is om disse tied van 'tjaor aorig
roor (Obk), katten doodhauwcn doodslaan;

in het bijzonder in het geniep gedaan, nI.
om de huiden te kunnen verkopen (Nbk),
oen katte doodslaan Id. (Sz), eon katte
moppon id (Sz), Voural zwatte katton

draait voortdurend am de kwestie heen

waron ot slachtaffor van kattomeppers (Bu), zo ook d'r am honno Japon as con
(Spa), eon meortso katte (Nbk, Ste, Wol), katte am do hicte bri'j (Np, Wol), d'r am
As d'r eon zwatto katte over et pad Jopt, bonne drion... (Nbk, Nw), mit oon govuuJ
gobourt d'r wat nI. volgens het bijgeloof as oon katte in eon vromd pakhuus erg
(Nw), Mack dat de katte wies (b), Doe baj' onwennig zijnd (Np, Wol), Hij hot ogon in
do katte in de godionon (Nbk, Wol), do dokop not as eon katte, aj'monon dat MY
katte in do godien on jaegon (Nt), We jaw niot ziot, dan ziet bi jow krok zeer
kriogon van da ego vesito, want do katte scherp kunnen zien (Sz), MY mach, wol
wast 'm (Bu), Dan bedaank ikjow ak mar agon hobbon as eon katte, as bi5 K Jiggon
niot, want daar is oonzo katte doad an zion kon (b), zo boraord as oon katte zich

gaan gezegd wanneer de ander aangeeft
geen betaling of tegenprestatie te verlangen
voor can bewezen dienst (b), Daor zit wat
in dat de katte niot Just gezegd van eten,
koffie etc., nl.: dat is wel erg heel (Bu,
Nbk, Np, Ste, Wol), do katte nut do boom
kiokon, do katte in 't donker Jcniopon
(verspr.), ...in 'tduuster... (Np), do katte do
belle anbionon (verspr.), katte on moos
spouJen wat am eikaar been draaien, geen
van beiden toe willen geven (Ste), ook
gezegd wanneer de één kenneiijk naar
wilhlekeur met de ander am kan gaan, de
ander volledig in z'n macht heeft (Dhau,
Ow), vandaar 't Is con spoJJogion van katte
en moos (Dho), 't Is me Jood am ooJd iozor
of we dour do katte of do kaotor boton
woddon hat maakt niet nit waar de

erg beroerd, misselijk voelend (Ma, Nbk,
Np, Ste), missoiik as eon katte id. (Bu,
Nbk, Ste), (vooral van personen:) zo natas
eon katte kletsnat (Bu), (bij vergelijking:)
Maogios bin katton bitiodon (Dho), en eon
katte van eon wiofz. ook bet. 3 (Dhau) 2.
katachtige eon wiJdo katte, ook gezegd van
can verwilderde huiskat 3. vinnig, al te
bijdehand meisje of vrouw Dat maogion is
fUnk, mar 't is ak con grate katte (Obk),
Dat maogion is oen kwaaio katte, die is
nargons bango your (Dfo), Zo is wat eon
katte enigszins kattig (Ma), K. is vouJ to
good your dat macgion, dat is woJ zoo'n

dikko katte (Db) 4. zakiantaarn die op can
dynamo loopt, knijpiamp (Np, Ste) * Aj'

tegensiag aan te wijten is, het feit van de

vaogols vaoron, vaor io do katton ak (Np),
As do katte van buus is, daanson do
moozon (verspr.), ... daanson do moozon op

ellende is er (Op), 'tls me otzoJdo, a'k dour
do hand a!do katte boton waddo (Np, Obk,
Nt), ... dour do katte of dour do bond baton
waddo (Ste), do katte op 't spok bienon
(verspr.), eon katte in do zak kopon

'e taafoJ (Op), ...spouJon do moozon
(01-Ni), As do katte 'm waskt, komt d'r
eon gast (Nbk), Aj' do katte op sock
bionon, vrot MY vaoko niot wie in de
verleiding gebracht wordt, ertoe gezet
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kattebaand - kattegat
wordt, gaat or toch vaak niot op in

verbindingsbalk rustend op do bintstijlen

(Pe-DbI), Eon katte in 't nauw door mere (01-NI)
sprongen (01-NI, Ste), ...kan racro kattebellegien (Ow, Wol) et; ...bellegies
sprongen macken (Wol), zo ook As eon ['katobcloxin] 1. kattebelletje, ook: kleine
katte in de benauwdhicd zit, maekt hi)' advertentio op de kabelkrant en soortraere sprongen (Np) en As can katte in It gelijke toepassingen
nauw zit, dot hi)' wel es rere sprongen (b), kattebreker (Ste) do; -s ['k...brt:k1] 1.
Ben katte lust gracg vis, mar hi)' wil d'r iemand die zich niet aan de gemaakte
glen pate am nat hebben die persoon wil afspraken houdt

wel alles hebben maar or niets voor doen
(Bu), Ben katte die zien yel ofslikt, mient
dat hi)' a! nat is voorspelt regen (n), Eon
katte die an do stoo!potc klauwt, baelt d'r
rogen wit Id. (n), As do katte grös vrot,
komp d'r ma! wear (Ste), As katten
maczen, mauwon ze nict als mensen, met

kattechesaant (Dho) Ook kattechesant
(Db) [katoxa'sâ:nt/...ant] - katechisant
katteehesant z. kattochesaant
kattechisatic z. kattegesaosie
kattechisaticjonge z. kattogcsaosiejongc
kattcchisatiekaenier z. kattegesaosieka cm or

name kleine kinderen, lets lekkers krijgen, kattechisatiemacgien z. kattegosaosiozijn ze niet lastig (Bu), Dat ging d'r snel maegien
vandour, zoo do pappcgaa4 en doe vrat do kattechismus (1) - katochismus (inzake
katt' 'm op (Sz), F!uuster do flauster/Do kerkelij ke aangelogenheden)
katt' is mien zuster/Do bond is mien kattedaarm (OS, WS zuid. van do Lendo,
breur/Niet vodder vertc!!cn, hour! (El), Np) Ook kattedarm (Diz, Op, Wol en
...Nietwéérzcggon, bear! (Nbk), (bij wijze west.) do; -s; -pion, -tien (spor. Bu, Np en
van grap steeds achter olkaar door to oost.) ['kat...] 1. (ook als stofnaam) kattezeggen:) Oonze kat krabt do kruicn van de
trap (Bu), (schertsend en afhoudend

geantwoord op tamelijk onbehoorlijk of
opdringerig wattc.9) Do bond schit moer as
do katte (Np), Do katte schit op 'e matte
(Nbk), Zwatte katte! schertsende of

darm Kattodaarrn dedon zo vrocgor de
kra!on ok an, dat hu! !ange (Nbk), Bi)'
vistuug heart soms kattodaann (Ma) *
Haarm kattedaarm/Had kikkors to koop
/Ticne your oen cent/Was dat niet goodkoop?(Nbk)

kattedaegen (Nw, Ste, bo: Op)
['katodE:gl]j 1. bep. dagen na do
(Nbk, Ma), zo ook Zwatte katt'/Mit witto hondsdagen, vgl. As or mitpissonde Grieto
poton/Kan baddo ]open (Nbk) en Zwatte regent, regent et zes wekon; dan boginnon
afhoudonde reaktie wanneer enigszins
onfatsoenlijk met Watte? wordt gevraagd

katto/Mit witte poten/Aj'm niet kriegen
kunnen/Laot him dan mar !open (Np)

do hoonsdaegon, van 19 ju!i tot 19
augustus, on dan kommen d'r negon
kattodaogen (Ste)
kattedarm z kattedaarm

kattebaand (Nbk, Wol) do; ...banon;
...baantien ['k...] 1. (vaak verkl.) halsband
kattedraal (1) [kata'dra:I] 1. kathedraal
van eon kat
kattebak de; -ken; -kien ['katobak] 1. kattedrek (Db, Ma, 01-NI) do ['k ...] 1.
kofferbak in een auto 2. bak met zand uitwerpsolen van eon kat
en/of turfmolm e.d. waarin eon huiskat z'n kattcdrup z. katticsdrop
gevoeg doet (Ma, Np, Obk) Do katte schit kattefal (Sz) de [kato'fal] 1. kleed dat
onder rond do doodkist hangt bij eon
in do kattebak (Ma)
kattebakgrit (Nbk) Ook kattegrit (Nbk) et rouwplechtigheid
['k...] 1. grit als vulling van eon kattebak kattefalk (Ste) do; -en [kath'fa1()k1 1.
(bet. 2)
kleine kap bovon hot graf geplaatst, nI.
kattebakmi'jen (Nt) zw. ww., onoverg. wannoer do doodskist in hot graf zou
['k... J 1. bentgras, smele e.d. maaien
worden gelaten
kattebalke (Obk, 01-NI, Ste, bo: Bu, Nw) kattegat (Obk) et; -ten ['katgat] 1. kleine
do; -ns, -n (Obk); ...balkien ['kata... ] 1. viorkanto opening in eon buitenmuur,
hanebalk (Obk, Ste, bo: Bu, Nw) Et huj zit waardoor do katton in on nit kondon gaan
tot in de kattebaikons (Ste) 2. zware Th)' gong tot et kattegat uut (Obk)
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kattegejammer - kattelisater
kattegejammer - kattegejammer
het ook is, in wezen stelt het allemaai niets
kattegejank - kattegejank
voor (Db, Obk), Alle gewin is glen
kattegerie (spor.) de; -nan; -gien kattegespin ook al is alias mooi voor
[katago'ri] 1. klasse, kategorie in een elkaar, er kan zo wear wat tussen komen,
bepaolde kattegerie heuren (Nbk)
er kan zo weer iets misgaan (Sz), (gezegd
kattegesaosie (Bdie, Diz, Np, Op, Spa, wanneer men slechts weinig verdient:) Een
Ste) Ook kattegesasie (Nbk, Obk, 01-NI, Hein gewin is kattegespin (Nw)
Ow, Spa), kattegesatie (spor.), katte- kattegewin (Ow) ['katogwtn], in * Et
cizisane (spor.) [kataga'so:osi/...'sa:si /...'sa: cerste gewin Is kattege win do eerste
tsi/...i'sa:tsi] - katechisatie, ook: gods- opbrengst steit niet veel voor, de echte
dienstonderwijs aan eon openbare basis- winst moot dan nog komen (Ow)
Icattegrit z. kattebalcgrit
school (Nbk)
kattegesaosiejonge (Diz, Op) Ook katie- kattebaor (Obk, Op) - kattehaar
gesatiejonge (Dho, Mun), kattechisatie- kauekermis (Op) de ['k...] 1. de weersjonge (Dhau, El), kattegesasiejonge (Spa) situatie waarbij de zon schijnt en het
do; -s, -n; ...jongion [...'so:asi...] 1. jongen tegeiijk regent (met dikke druppels)
katteklauw (Dfo) g. lidw. ['kataklDM] I.
die naar katechisatie gaat
kattegesaosiekaemer (Op) Ook kattechi- kleeflcruid
satiekaemer (spor.), kauegesatiekaemer katteklauwe (Bu) do; -n; ...klauwgien
['k...] 1. zichtbare verwonding door het
(spor.) [...'so:o...l - katechisatiekamer
kattegesaosieldend (Op) et; -or; ...kientien krabben van eon kat 1k hob con
[...'so:osi ...] 1. (veelal my.) kind dat tar katteklauwe op 'e aarm, c/c katte bet me
katechisatie gaat
klauwd (Bu)
kattegesaosielekaal (Bdie) [...'so:osi... ] - katteknuppelen (Dho, Ma, Nbk, Np, Op,
katechisatielokaal
Ste, Sz) Ook kattemeppen (01-NI, Op)
kattegesaosiemaegien (Diz, Op) Ook hat- onbep. w. ['katokn&pji / ... meprp] I. katten
tegesatiemaegien (Dho, Op), kattechi- doodslaan; in hot bijzonder: in hot geniep
satiemaegien (Dhau, El), kattegesasie- gedaan, om do yacht te kunnen verkopen
maegien (Sz) et; ...maegies [...'so:asi... / ... ] kattekoele (Ow) de; -n; -gien ['k...] 1.
1. (veelal my.) meisje dat ter katechisatie kuiltje dat eon kat graaft om zn behoeften
gaat
in te doen
kattegesasie z. kattegesaosie
kattekop de; -pen; -pien ['katokop] 1. kop
kattegesasiejonge z. kattegesaosiejonge
van eon kat 2. snibbige vrouw, kattig, te
kattegesasiemaegien z. kattegesaosicmae- bijdehand meisje 3. zakiantaam die op een
glen
dynamo ioopt, knijpiamp (Np) 4. diafragkattegesatie z. kattegesaosie
mapomp (Bu)
kattegesatiejonge z. kattegesaosiejonge
kattekwaod ['kawkwo:at} - kattekwaad
kattegesatiekaemer z. kattegesaosie- kattekwaod uutbaelen
kaemer
kattel (Nbk) do; -5; -tien ['katj] 1. kerfje,
kattegesatiemaegien z. kattegesaosie- kartel
macglen
katteld z. gekarteld
kattegespin et ['katogosptn] 1. kieine kattelicisme (1) [katali'stsm] - kathowaarde, geringe hoeveeiheid aan op- licisme
brengst, in * 't Eerste gewin Is kattegespin katteliek I de; -en [kato'iik, ...t ...] 1.
is nog niet 20 veal, ook: is al flink wat, katholiek (ook: lid van eon katholieke parsoms met de bijgedachte dat hot later kan tij of groepering anderszins) Do kattelicken
tegenvailen (Db, Np, Op, Ow, Pe-Dbi), knielen op It bidkussentien (Pe- Dbl)
AJIe gewin is kattegespin al is het maar katteliek II bn. - katholiek: rooms, zich
heel weinig, alle winst is meegenomen, als richtend naar hot kathoiieke geloof de
je er maar aan verdient (Nw), Kattegespin kattelieke Karke, katteliek wezen,
her glen gewin veel kouwe drukte,
wodden, et kattelieke gelooI een
eigenwijs gepraat levert niets op (Obk, Sz), kattelieke schocle
bY grootste gewin Is kattegespin hoe mooi kattelisater (spor.) do; -s Ikataii'sa:tr,
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kattelmes - kattiesplokken
katli...] - katalysator
kattelmes (Nw) [1...] - kartelmes
katteloek (Spa) ['kataluk] - katteluik
kattelraand (Nw) do; ...ranen; ...raantien
['k...] I. kartelrand
kattelschere (Nw) ['k...] - kartolschaar
kattemelk (Np, Nw, fp, be: Nw, n: Np) do
['k...] 1. witte substantie in onrijpe
hazelnoten (Np, be: Nw), vandaar, bij
overdrijving Die haezelneuten dat is
kattenielk(Np) 2. hazelaar (k) 3. het witte

voeht in do stengels van paardebloemen
(Nw)
kattemeppen z. kattcknuppclen
katteniepper (Dfo, 01-NI, Spa, Wol)
['k...py] - kattenmepper
kattemiege (Nbk) ['kabmi:ga] - kattepis:
urine van een kat
kattemool (Ow) bn. [k ...], in * Alt/cd
mooi is kattemooi men moet niet altijd in
z'n mooie kieren lopen, clan valt ni. het
mooi zijn niet meet op, is men to vaak
mooi (Ow)
katten (Ste) zw. ww.; onoverg., wederk.;
katte, het kat ['kati] 1. (wederk.) zich niet
houdon aan de gemaakto afspraak HO katte
hum niet an die halo/Ic (Ste) 2. (onovorg.)
ruziën, kibbelen Hool toch es op mit
katten, maegies (Ste)
kattenaegel (Op) - nagel van eon kat
katteoge de; -n; ...ogien ['kato:go] 1. oog
van een kat 2. oog met de scherpte van die
van eon kat (Diz, Op) Hij het katteogen
(Diz) 3. katoog in het wegdek (Wol)
katteoor - katteoor
kattepis (Db, Nbk) - kattepis: urine van
eon kat, ook in 't Is gien kattepis ( Db,
Nbk)
kattepote - kattepoot
kattepul z. kattepulle
kattepulle (Np, Wol) Ook kattepul (Dho,
Obk, Op, Fe-Dbl, Spa), kattepult (verspr.
OS, Bdie, Diz, 01-NI, Sz) de; -n; -gien
['katopAI()/ ...pAIt] 1. katapult (speoltuig)
Dc jongen scheuten nit eon kattepul cen
stientien dour 'traem (Pe-Dbl)
kattepult z. kattepulle

kattepultschieten (Ste) onbep. w.
['k...ski:ti] 1. schieton met een katapult
katterig (Nw) bn.; -er, -st ['katpx,
'katorox] 1. zich niet geheel Iekker voelend
H4 ik bin net zo katterig (Nw)
katterogge (Bu) de; -n; ..roggien

['katorogo] 1. katterug: ronde, kromme rug
als van een boze kat Die persoon bet can
kattcrogge (Bu)
kattesnorre (Bdio) de; -n; -gien
['katasnoro] 1. snorharen van een kat
kattesnute (Nbk) de; -n; ...snutien
['katosnyb] 1. kattesnuit Dc pots raektc
mij an mit zien natte kattesnute (Nbk)
kattestaank (hl) do ['k...] 1. onaangename
Iucht die door het verblijf van één of meer
katten is ontstaan
kattestat de; -ten; -tien ['katostat] 1. staart
van eon kat As cen kattestat dikke wodt, is
M [de kat] lelk of bange (Obk, Dho) 2.
wilgeroosje (verspr.) Kattestatten zitten
vacke stikvol luzcn (Dho), Ic hebben wilde
on makkc kattestatten ni. het wilgeroosje
on een bep. kamerplant: kattestaart (Diz) 4.
in gele kattestat (gewone) wederik (Nbk)
5. bep. wilde plant: kattostaart (Lythrum)
(Np, fp)
kattestront de ['k...] 1. kattestront
kattetonge de; -n; ...tongien ['k...] 1. tong
van een kat 2. (my.) bep. kookjes of
chocolaatjes die aan do tong van een kat
(bet. 1) doen denkon
kattevel ['k...] - kattovel
kattevis Ook katvis (spor.) de; -sen; -sien
['kat(o)fts] 1. bep. vis: katvis
kattevoer ['k...] - kattevoer
katteziekte do ['k...] 1. bokende ziekte van
katten: infektueuze gastro-enteritis
kattezoolder (verspr.) de; -s; -tien ['k...]
1. zolder waar de katten veelal waren on
hun jongen hadden, vandaar veelal hetz.
als bilde z. aldaar
kattien et; katties ['katin] 1. kleino katte in
div. betekenissen 2. langwerpig trosje
bloemen: katjo van de hazelaar, berk en
wilg qo 't heden bin do kattics zo mooi an
de pollen, h/tie mooie dikke (Db)

kattiesdrop (OS, WS verspr. noord. van
do Londe) Ook kattiesdrup ( ZW, WH, Bu,
Dho, Np), kattedrup (Ste) ['katizdrDp
I ... drApl'kato ... ] - katjesdrop
kattiesdrup z. kattiesdrop
kattieshunnig z. kattieshunning
kattieshunning (bs: Dfo, Op) Ook kattiesIiunnig (bs: Dfo, Obk, Ow) de ['katis...] 1.
honing van wilgenkatjes
kattiesplokken (Wol) onbep. w. ['katis
pIok] 1. plukken van katjos van wilg, els
e.d. We gaon to kattiesplokken (Wol)
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kattig - kedaster

kattig bn.; -er, -st ['katox] 1. kattig (van
een meisje of vrouw) It Is eon kattigkr/ng
(Diz), Ze bet can kattige netuw- (Ow)
katule z. katocie
katvis z. katte v/s

katzwiem (v) de ['katswim] I. katzwijm
qo 'a cerste riogel rackten dr/c vrouwiuden
in katrw/em, doe M opkwam, dat dan
weten Jim genoeg (v)

Kaukasisch ['kDM ...] - Kaukasiseh
kauw de; -en; -gien [koM] 1. de daad van
één maal kauwen Hi)' dee can kauw (Nbk)
2. het kauwen, in Th3f hot d'r con b/cit
kauw an bijv. gezegd van het eten van een
groot stuk gebak (Nw)
kauwe (Obk, Nbk) de; -n; kauwgien
I'ksm] 1. torenkraai
kauwen zw. ww.; overg., onoverg.;
kauwde, het kauwd ['bMgfl, ...oAtlp] 1.
kauwen met tanden en kiezen Dat tao/c
v/c/s mocj' good kauwen, cors kuJ' It oten
n/at kw/ct wodden (Obk), Dat vie/s moej'
good op kauwen, want at is zo tao/ as con
mudde (Db) 2. (onoverg.) op een potlood
e.d. zitten bijten (Nbk) Zit toeb n/ct zo op
datpot/ood to kauwen! (Nbk) 3. pruimen
van tabak lone van oonzc ploeg kauwt
tobak ( El), Th) kauwt zo /ckkcr op zion
proempien (Pe- Dbl), Onder 't wark kan ik
rn/n roken, mar kauwen gaot d'r we] omma

(Op) 4. (onoverg.) steeds maar over jets
doorzeuren, te lang over hetzelfde praten
Hi)' kauwt mar wat, et is con grote zeurpiet

(Dfo), Die man kan over dat geval zo
iangc kauwen, daj' d'r miss c//k van wodden

(Op), Ze zattcn d'r mar iangc over to
kauwen, op die vergadering (Nt)
kauwer z. kauwerd
kauwerd (ZW, Bu, Dho) Ook kauwer
(Nbk) de; -5; kauwertien ['kaMf(t)} 1.
iemand die voortdurend door blijft zeuren,
veelal over hetzelfde onderwerp Die man
hadde hi)' do rondvraogc hoc! war op zion
lever; wit zoc'n kau word wodt at mar iactc

(Op)
kauwgom (Nbk) et, de ['k3Mgom] I.
kauwgum
kauwtebak (verspr) Ook proenatebak
(Db, Dfo, Diz, Nbk, Np, Nt, Obk, 01-NI,
Ste) de ['k...] 1. tabak geschikt om
gepruimd to worden zwaore kauwtcbak
(Bdie), Soms neem ik wel es con klein
draoticnproemtebak, mar dan pruttcit rn/en

w/cfmccrstai (Db)
kavalerie [kafalo'ri] - kavalerie
kavaije (Bu, Dhau, Ma, Ni, Pe-Dbl, Sz)
et; -s [ka'falja] L oud, vervallen gebouw
(met name gezegd van een huis) Dat
kavaije van con huus staot ok zowat op
in va/en (Pe- DbI), Dat oolde kava/je kan ok
zo in mekaander donderen (Sz)

kavel de, et; -s; -tien ['kawl, ..vl] 1. kavel
(stuk grond, perceel) can kai'ci laan4 Die
kayol strckt him uut van de Londe tot do
Kuwider (Nbk)
kb - aficorting van kilobyte(s)
kebaal z. kabaoi
kcbaalmaeker z. kebaoimaeker
kebaol (verspr. OS, ZW, Np) Ook kebaal
(spor. OS, verspr. WS) fk'b3:ol/a:... ] kabaal Ze hcbban con bopen kebaoimackt
(Nbk), Die kiender badden can ha/dens
kabaoi mit mekcer (Ow, Dfo), Een hoop
kcbaal[gezwets, plannenmakerij e.dj on et
dri)'t op n/ks uut (Nw)
kebaulmacker (Bdie, Obk, Ste) Ook
kebaalmaeker (Db) [k'b...] - kabaalmaker
keberen (Nbk) zw. ww.; overg; kebeerde,
het kebeerd [ka'bl:ari?] 1. proberen:
schertsende, nI. een gedaehte aan kindertaal oproepende woordspeling op het
gewone perbaren 'proberen': Zak at as
keberon'? (Nbk)
kebine z. Wine
keboolter (Dmi, Nbk, Np, ba) Ook
kabouter (Nbk, Np) de; -s; -tien [ko'bo:ltç
fka'b...] 1. aardmannetje Dat hcbbcn do
koboolterties zcker daon (Nbk) 2.
(schertsend, vleiend) klein kind (Nbk) 3.
kabouter nit de provobeweging voortgekomen (spor.)
kcboolterverhael (1) - kabouterverhaal
keboolterwereld (1) - kabouterwereld
ked. - aficorting van kedaster
kedaans (I) [ka'dã:sl - kadans: ritmische
beweging
kedaster Ook kadaster (spor.) [k3'dast1] kantoor, instituut, dienst van het kadaster,
beschrijving door het kadaster AJ' weten

wi/len hoe groot asjow grond is, dan kuj'
et kedaster vraogcn ow et op to meten
(Obk), Op 't kedaster kuf' zien hoc et /aand
d'rhenne i%t(E1), We zuien 't kedaster d'r
we! even hi)' hebben moeten, ears kommen
we d'r n/ct uut bijv. inzake de scheiding
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kedaver - keel
tussen percelen (Nbk), A/fe faandnoemers
[nummers van de percelen] staon opschrevon buff ? kadaster (01-NI), volgens et
kadaster (Spa), We moe'n even naor
kedaster toe (Np), Die is (aorig) mit et
kedaster in c/c wane hij is malende,
voortdurend in de war (alg.), oak: er niet
met z'n gedachten bij zij nd (Obk), Th3f is
mit 'tkcdastcrop 'c loop voortdurend in de
war, malende (Np, Diz), ...in de tieze
(Mun), zo ook Th3f bet et kedaster in It
wilde (v)

kedaver (verspr.) Oak hat/aver (spar.) et;
-s; -tien [ko'da:wr, ...vr/ka'da:...] 1. dood
lichaam van een dier, met name inzake vee
kedaverbak z. Icringebak
kedde Oak kerre ( b: Im), k/dde (Ste) de;
-II; -gien ['k€da?kcrø/... i ... ] 1. bep. klein

geschenk, kada Wie van oons moet et kedo
anbieden an et bruidspeer? (Obk), Weer
wat laeter vreug en Areeg ik een halfsleten
Bets kedo (b)
kedobon - kadabon
kedoes I (ZW, Sz, verspr. OS) Oak kerdoes (Obk) de; kedoezen; -ien [ko'dus
/kp..] 1. slonzige vrouw (Bu, Db, Dfa,
Obk, Ste, Sz, Ow) Die komt d'r wat in
omme, ct is eon rote kerdoes (Obk), 't Is

eon grote kerdoes (Db) 2. steunklamp
(Obk) 3. ouderwetse, hauten w.c. (Nbk)
my zit op 't kedoes (Nbk) 4. armetierig
dier (ZW, Dfa, Obk) Dat peerd is eon
kedoes ( Bdie) 5. z. kedoesbond
kedoes JI [ka'dus], in je kedoes ho/en zich
rustig hauden ( Mun, Nbk, Np, 01-NI, Ow,

Sz): Heb toch niet a/tied et boogste woor4
type paard, ket Dc bakker en do winkelman boolje es wat kedoes! (01-N!), en Doe
hadden vroeger vaeke con karre mit een him cc good do waorbeid zegd was, hal hiff
,kedde d'r year (Obk), Klein crc bocren him lacter wel kedoes hield hij zich
badden vaeke eon kedde in p/acts van een gedeisd (Op)
peerd; die was goedkoper in ansehaf en kedoeshond (Db, Ma, Nbk, 01-NI, Ow)
onderboold (Op), We badden vroeger al- Oak kedoes (Bdie, Dha, El, Mun, Nbk,
tied een kedde year de kolon, die wodde in Np, Obk), kadoes (Nbk, Sz), kerdoes (Nt),
zakken vervoerd op een boerewaegen doeshond (Dfo, Obk), doesien (Spa) [ka
(Nw), eon ouwe kedde (Spa), een Be/se 'dushant/.../ka... kr.... ko.....dushant/'du sin]
kedde een bep. zware ket (Sz), een dubbele - kardoeshand, paedelhand Do schaopkedde een zware, brede ket, sams oak hetz. hedders badden vroeger kedoes- honnen biff
als Ijordenpeerd (verspr. WS, Dhau, Ma, heur (Ma), Kedoezen bin muddehonnen
Nbk, Obk): Dubbele kedden bin vaeke d.i. handen waarmee men gaed op
deurzettenc(Obk), oak: aanduiding van een bunzings kan jagen (Np), Wat een lekker
dikke gedrangen vrouw, vrouw met dik kadoesien! ( Sz)

achterwerk (Np, Ste) en evt.: die naait moe
wardt (Ste), eon Russische kedde bep.
brede, gedrongen, zware ket (ZW, Dfa,
Db, El, Nt), vandaar Een Hein boertien
badde vroeger meerstal eon kedde; as ze
wat meer waark kregen koch ten ze eon
Russische, die was wat zwaorder (Dfa);

oak van een bep. Iichtere ket we! gezegd
(El)
keddeboer (Nbk) de; -en; -tien ['kedo...]
1. boer met een ket (k!ein soart paard) als
trekdier
kedettien (verspr.) Oak kadettien (spar.)
[ko'dctin/ka'd...] - bep. broodje: kadetje
(veelal van wittebrood) Kedetties kreej' op
een feestdag en ok biff eon begraiTcnissc

(Ste), As we mit eon schoelereisien gingen,
mos d'r altied een kedettien mit (Spa)
kedipt z ged;ot
kedo et; -'s; -gien, -tien (Ow) [kodo:] 1.

keduuk (Nbk, b: Im, In, p) bn. [ko'dyk] 1.
kapat (Nbk, b: Im, In, p) 2. doad (p, b: Im)
keek [kuk] - cake
keckbcslag (spar.) - cakebeslag
keckblik (spar.) - cakeblik
keekmac! (spar.) - cakemeel
keekvorm (Obk) - cakevarm Keekvormpies weren in do bakplaete verwarkt (Obk)
keel Oak kit! (Db) de; kelen; -tien
[kt:!/ki:l] 1. keel: vaarste deel van de ha!s,
strat aan de buitenkant Et hatte klopte 'm
in do keel (Nbk), icne buff do keel griepen,
ienc do keel dicbtokniop en (Nbk), Die
bond die kan Jo wel naor do keel vliegen
van lelkens (Nw), (gezegd als bedreiging,

als men za boos is dat men de ander wel
aan zau willen vliegen:) 1k zalje wel es
naor de keel staon (Nw), lone or mes op 'o
keel zetten lett., oak: onder zodanige druk
zetten dat men er niet meer aMer nit kan
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keel-, neus- en oorarts - keer
(Nbk) 2. ruimte achter in de mond, keel als
plaats van de stembanden en omgeving,
gorgel piene in de keel hebben, et in de
keel hebben id. (Nbk, Spa), achter uut de
keel praoten de huig-r spreken (Sz), do
baord in de keel hebben (Nbk, Np), De
aosem stokte E. in de keel (j), een kikker
in de keel hebben (Nbk), een keel opzetten
(Nbk) 3. keelgat een dreuge keel hebben
(Nbk), et niet deur de keel kriegen kunnen
(Nbk), argens een klute van in de keel
kriegen sterk ontroerd worden zodat men
nauwelijks nog kan praten (Nbk, Np), Dat
hangt mi j de keel uut (Nbk)

hadden nog gien overjassen (Nbk),
Vroeger hadden de postboden een keep
omme (verspr., El), De dregers en de
veurloper bij een begraffenis hebben bier
ok een keep an (Ste), Bij de winter as et
slim koold was, hadden ze [nl. de
desbetreffende monniken] d'r een keper bi j
omme nl. over de pij (Ste) 2. insnijding,
uitsparing, mime kerf (Nw, Ste) De stiepe
is dwasover, die paste an weerszieden in
eon kepe in et kezien (Ste), ook uitsparing
in de heufdbalke van de schuur van een
boerderij waarin de dreegplaete komt to

liggen (Nw) 3. bep. soort vink: keep
(spor.) 4. in keep holen zich niet laten
en oorarts
ompraten, vasthouden aan hot eenmaal
keelbaand (verspr.OS, Np, Nt, Pe-Dbl) ingenomen standpunt (Ste): Daenk d'r
de; ...banen ['kt:lba:nt] 1. soort keelband omme daj' keep Nolen (Ste); ook in Hij
onder de kin/hals van het paard, nl. om het geft gien keep hij geeft niet toe, laat zich
hoofdstel vast to doen zitten, ook: een uit niet vermurwen (Nt)
twee stukken bestaande band aan een hoed, keer (bet. 2-6, bet. 1: Np) Ook kaer (bet.
die men onder z'n kin vast strikte Die 1: Mun, Nt, 01-NI, Sz, Wol), viskaorde
keelbaand die zit wat to stief(Nbk)
(bet. 1: Diz), kaar (bet. 1: WH), ka (bet.
keelgat (Nbk, Ste, b) Ook keelsgat (Wol) 1: Spa, ka) (bet. 1: Ste), kaore (bet. 1: Sz),
et; -ten; -tien ['kt:Igat/'kt:lsxat] 1. halsgat here (bet. 2: Mun) de, et (niet in bet. 1);
in kledingstuk (Ste. Wol) 2. opening van keren; -tien [kt:or/...s:.../'ftsko:afda/ka:r
iemands keel Pas op, aanst kriej't in 't /ka:/kaj/'ka:oro /'kt:ara] 1. viskaar (WH,
keelgat (Nbk), in 't verkeerde keelgat Diz, Mun, Np, Nt, 01-NI, Ste, Wol) Omke
schieten nl. de luchtpijp, ook fig.: Dat ze K. hadde een keer on do aol in to doen;
keel-, neus- en oorarts (1) - keel-, neus-

docht dat hij wel niet kommen zol, scheut
him in et verkeerde keelgat (Nbk), Mien
appel gaot et verkeerde keelgat in, meester

nl. hier: in dat van jou, niet in het mijne
(b)
keelgeluud (spor.) - keelgeluid
keelholte (spor.) - keelholte
keelkanker (spor.) - keelkanker
keelklaank (1) - keelklank
keelkoek z. ketelkoeke
keelontsteking de; -s, -en ['k...] I.
keelontsteking
keelopperaosie (Nbk) - keeloperatie
keelpiene ['k...] - keelpijn It Haert me in
do keel, dat is cen begin van keelpiene

(O1-NI)
keelsgat z. keelgat
keep (verspr.) Ook keper (bet. 1: Ste),
kepe (bet. 2: Ste) de; kepen; kepien
[kt:p/'kt:pr/...] 1. schoudermantel, vooral
nog bekend van de postbode die er, op de
fiets gezeten, ook zijn tas mee kon
beschermen We hadden vroeger allemaol
kepen an awwe naor schoele gongen, we

die lag in do pettens of in de Lende, on ok
wel in de boot (Np), D'r zit eon protte aol
in de ka (Spa) 2. keer dat iets gebeurt We
hebben al mennig keer bij mekeer west
(Op), mennig keren (b, j), Toch schrok H.
nog es eon keer zo slim dat (...) (j), (hier:
van een uurwerk:) Mar eers bar-ie
mien end your eon keer wel lien en kund
(b), Omda k niet autoriede, gao k nogal es
cen keer mit de bus (b), Soms komt S.
daor zels ok nog wel es een keertien
kieken (v, ba), Now moej' es eon keer
opholen! eindelijk eens, Et hoolt een keer
op er komt eens eon eind aan, ook: op een

gegeven moment heb ik or genoeg van en
neem ik het niet meer (Nbk), do eerste
keer, do laeste keer, disse keen. En waor
daenk ie dan disse keer over nao? (b), dit
keer (Nbk, Obk, j): Zegongen dit keer niet
mit (j), eon riederije, dit keer van
vrouwluden (j), die keen Nog nooit had
hij zo lekker slaopen as die keer (j), elke
keer (weer), een keer of wat, iedere keer,
negen van do tien keer (Nbk), Daor
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keerbeugel - keersreeht
knapton de toy won van de trekker keer op hot 'bord' aan eon ploeg dat do losgemaakte
keer kepot (v, ha), We hebben al heel wat grond omkeert (Obk, Ste) 3. hetz. als
keer de kaortias daon (Sz), Za mos die zwadbod (Ste), z. aldaar 4. bord op eon
moons/con duzond keer badaankon zeer ouderwetse hooimachine tussen de
nadnikkelijk bedanken (vo), It Is varschil- zwadboddon; met do plaatsing ervan
lendo koron gebaurd (Ste), 't Was mar voorkwam men dat hot hooi dat men met
ian(o) keer in do woke U)
drank et in do machine keerdo tot eon zweel word
lone keer leag (j), Ion keer moat at do veronigd (El)
oerste keer wazen Nbk), k Zal 'Ije flog keerdam (Bdie, Np) Ook keerdamnie
ion keer zoggen nI.: en dan moot Jo 't (Spa, Sz) do; -men; -megien ['k...] 1. dam
weten! (01-NI), 't glen twie koor zeggon van aardo am hot water tegen to houden

boeven jets zeggen waar do ander maar al
to graag op in gaat Nbk, b), zo oak 'tjc
glen twie keer zoggon laoten lets graag
aksepteren, or graag op in gaan (Nbk, b),
on P lout him glen ftvic kccr nugon (b),
Kuj' dit now your len keer niot dour de
vingers zion?(b), now ion kaarnu eenrnaal
(zijn): Alle smacken bin now len keer niat
ge/bk (b), Dlt is len her mar nooit weer
ééns maar nooit weer (Nbk, vo), 1k lean
nog wel tbon keer om jow honne ' k ben

veel beter, tot veel moor in staat dan Jij
(Nbk, b), zo ok can kera (..) zo gebeurde
hot ook op eon keer ( ... ) (Mun), op een
keer op zeker tiJdstip: Doe d'r op eon keer
ruzia ontstaon was (.) (v), As 't nog een
keer gebaurt (..} (v), 'k Hob at bum wel
duzend keer zegd an nog wust hi 't met

(Pe-Dbl), Et was eon pinko your de earsto
keer die voor hot eerst kalfdo U) 3.
maalteken (Dhau, El) Mit keer in de
50mmon vcrmanigvuithqen we do gotaI/en

(Dhau) 4. wending (Bdie, Op) Goiokk;g
her zion ziekta eon keer neuman; bi is
now al baost weer botor (Op) 5. in Aj'
tegen do keer ingaon, wil 't niat als Je

tegen do keer in gaat: in de verkeerde
richting, in do kontramine (Ste) 6. stuw in
een watorloop (Ste) * Drie keer is
scbeepsrocbt (Ld)
keerbeugel (El) do; -s ['k...] 1. hop.
onderdeel van do ouderwetse boerenwagen
die do bloktonga op z'n plaats hield
Vroagor baj' we] dat de koerbaugels van
boolt waran; die leap an ok mooi rond,
bawarkt. Za bin d'r vaur om de bloktonne
goad op zion p/ak to ho/an, zodat die goad
drien kan; baj' ze niat dan woddo do boel
gauw roppel (El)

keerbod (El, Op. Ste) et; -den; ...bottien
['k...] 1. (vaak york!.) schot, bord, voor en
achter op eon platte boerenwagen (Op) 2.

(Np), ook: tijdelijke keerdam van hout in
sloot of vaart (Spa, Sz)
keerdamme z. keerdam
keerhaoke (El) do; -n ['k... j 1. hetz. als
wcibaoke, z. aldaar
keerhoolt z. keerstok
keerkramme (El) do; -n ['kt:a(T)kram] 1.
één dot grote krammen (aan eon balk tegen
do zolder van do koeienstal) die door eon
paal van het stalhek kwam on met eon
stikke (eon soort pin) word vastgezet
keerkring (I) - keerkring
keermennig (Nbk, v, b) E'k:o(r)msnaxI, in
eon keermennig eon aantal keren Dat zal
nog we] eon keermennig gobeuran! (Nbk)
keerplaanke (El, Ow) do; -n ['k...] 1.
plank aan eon hooimachine zodanig
aangebracht dat hot wogspringen van hot
hool wordt voorkomen
keerploeg (ZW, Dfo, Diz, El, Ma, Np, Nt,
Obk, 01-NI, Ow) do; -en; -ion ['ki:(r)
plux] 1. keerploeg, wentelploeg In eon
keerploeg zitten do twie scheren togongostold bovan makaaro; mit eon gowono
ploog moaj' a/tied in do ronteploagon, mar
mit do kooip/cog kuj' drokt naost do
ploegda yore wear weorommo, ie koran do
Medea dus ondarstebo van (Bdie) 2.
speciale ploogschaar aan eon stoh'pioog
voor hot ploegen van do kanten (Obk) An
eon steltpioag koj' ok can keaxploag zottan

(Obk)
keerpunt - keerpunt (fig.) Dan is dit or
keerpunt in do oorlog (vo)
keen (Bu) bw. [kt:o(r)s} 1. per keer Et is
150,- koors (Bu)
keersies my. ['kt:a(r)sis} 1. kleine kaarsen
(die men doet branden) 2. bloeiwijze van
do kastanJe (Nbk)
keersianteern z. kaorzoiantaarn
keersrecht [aks. wisselt] - kaarsrecht Die
man is nog keorsracht (Bdie, Spa), Die
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keerstok - keet
s/cot is keorsrecht (Nbk), .leup d'r
koersrecbt dour (Np), Dat butts staot flog
koorsrocht in do muren (Op), keersrecbt
]open (verspr.), ...staon (Ma), ...zitton
(Dfo), .. ofsniodon (Ste)
keerstok (El, Dfo, Ma, Nbk, Np, Nw, Ow,
Ste) Ook keeriloolt (Np) de; -ken; -kien
['kt:a(r)stokl...ho:lt] 1. (veelal my.) één der
twee verbindingsstukken, balken, uit hot
achterstel van eon boerenwagen naar voren
stekend, ni. naar de hond of bloktong4
ook naar de laankwaegon, vgl. Do
kcerstokken zitten an do bloktongo your
verstoviging (Np), ot aachtorstol mit do
keorstokken d'r an (Nw), de keerstokken in
do blottonno (Ow), Twio koorstokkon die
wo 'ii mit con boo/to vaastozot in do
laankwaegen (Dfo), Op 'e /ceersto/dcon
moe'n iozoren schoren vow stevigto (Ma)
keerteken (Nbk) et; -s; -lien ['k...] 1.
maalteken, vermenigvuldigingsteken
keerze de; -II; keersien ['ki:o(ç)zo, ook wel
...so (west.)] 1. kaars (die men aansteekt
ter verlichting) As do stroom uutvaltzitton
we bij con koorzo ni. die voor verlichting
zorgt (Spa), 'k ZaJ 'm even mit een keorzo
bilocbton (B die), con stotkion koorzo
(Nbk), koorzon opstikten, eon pakkion
koorsios, eon koerzo uutblaozen, Die koorzo
is uutbraand (El), We doon eon toerzo an
your do rook op to vangen (Dhau), argons
mit eon toe, sien naor nikon (Nbk), As do
utter spreidt dan is or slotgat, do sfuutspiore van do utter kepot; d'r woron wol
koorsios van was, die koj' d'r in doom
votkoorsios (Nbk), zo rocht as con koorzo
kaarsrecht, vooral van lopen: Hij lopt zo
rocht as eon toorzo (Op)
keerzefebriek - kaarsenfabriek
keerzehoolder (Db) - kaarshouder
keerzekrone (Np, 01-NI, Op, Ow, Sz)
Ook keerzekroon (ZW, Db, Dhau, Nbk,
Spa) ['kt:a(ç)zokrö: n(o)] - kaarsenkroon
Wiy ho/then een teerzokroon in buus
hangen van eloktriscb (Nbk), Vroogor baj'
wol eon piotoreulio/aampe in do middon
mit d'r ornmo bonne eon keerzekroon mit
koorson (Dfo)
keerzekroon z. toorzokrono
keerzelanteern (Bu, Op) Ook keerslanteern (Nbk) ['k..] - kaarslantaarn Do
stal/antoorn was eon piotorouliolantoorn, on
corder nog con koorzolantoern (Op)

keerzeloeht - kaarslicht (brandende kaars,
het licht ervan of op een kaars gelijkend
lampj e) Mit tasttiod bra/con we koorzoJocbton (l3fo)
keenemaeker (1) - kaarsenmaker
keerzepit (Ste) ['k1:G(r)apIt, ...so...] kaarsepit
keerzevet ['k...] - vet dat van een
brandende kaars gedropen is 4/' koorzo vet
in do kioron kriogen gaot et d'r met weer
uut; eon waanno striokboolte wit popior d'r
tusson wil nog we] es be/pen (Dfo),
Koorzo vet mos vroegor under an 't
striokiozor om It glad to kriogon (Spa)
keerzewinkel (Nbk) - kaarsenwinkel
keerzwad z. geerzwad
Ken de; Kezen; Kesien [kt:s] 1. Kees:
voornaam van mannen Klaor is Kees!
ziezo, dat is klaar, achter de rug (Nbk)
keeshond (verspr.) de; ...honnen; ...hontien
['kt:shont] 1. keeshond Zo was zo go wi/Jig
as eon kooshontion (01-NI)
keet de; keten; ketien [ki:t] 1. schafikeet
ofsoorgelijk houten gebouwtje dat tijdelijk
onderkomen biedt, noodwoning Do pooldoijongon haddon eon toot as ondorkom men; zo sloupon d'r ok in on b/oven d'r do
biolo wokon; zaotordags nao 't wart
gongon zo naor huus (Np), Doe hour buus
otbraand was, bobbon zo con hole tied in
eon toot wound your ot nijio klaor was
(Wol, Op), 't Is hommolos in do tooter is
gemzie, het is hommeles (Bdie, Dfo) 2.
armoedig, klein en slecht gebouwd huis
Aarmo moonskon woondon vroogor nogal
es in eon toot; die was van plaggon of van
hoolt (Obk), Zo zatten in eon ooldo toot
eon oud, bouwvaliig huis (Ma) 3.
(sehertsend) het eigen huis en toebehoren
(Db, Dfo, Nbk) We gaon mar es weer op 'o
toot an (Nbk), We zullon do toot mar es
uutvogon (Dfo), Die too hot al vow et
daddo jaor kopziokto had, die moot or
voigond jaor do toot mar uut (Db) 4.
rommel, bende Jim moo'n die rommol es
wat oproddon, or is zo con groto toot
(verspr., Op), Wat hobbon die jongon nao
dat [cost con /coot aachtorlaotcn (Bu), Bij
die mconskon is or aJtiod eon groto toot om
do deuro (Diz), do bielo toot de hele
mikmak, santenkraam (Diz, Nbk), Doe
Icroog it die toot ok nog an, mar 't was we]
eon gozolJio bondo een lawaaierige, druk
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keetmaeker - keit
en/of gezellig doende groep (Np) 5. herrie,
drukte, lawaai, lol Ze mackten d'r eon keet
van op dat feest (Pe- Dbl), War bebbon we
eon keet had jonges! (01-NI), c' 'o
konnis kuj' lekker keet lellen (Wol), keel
schoppen, keet maeken: Et jongvolk kan
soms con h/c/oboel keet macken (Obk) 6.
ruzie, gekrakeel Wat een keel was 't daoro
een geweldige ruzie, Iawaai, drukte Die
bebben ok keet had ze hebben ruzie gehad

(Np)
keetmaeker (Ste) de; -5; -tien ['k...] 1.
lawaaimaker, druktemaker
kectschopper (Nbk, Sz) [kutskopç] herriemaker
keetwief (Np) - keetvrouw
kefé [kofé] - café oen bruwi kefé (Ow),
Die man kan et kefé n/el vowtijkommen,
hiy gaol alt/ed even anstikken (Sz)

kefé-chantant (I) [kaft:sj5't51 - caféchantant
kefé-restaurant (spot.) - café-restaurant
kefébaos - cafébaas
keféhuolder - caféhouder
keffen zw. ww.; onoverg.; kefte, het keft
['kefip] 1. keffen van een hond 'tHontien
kefte alt/ed an Nbk), Dat verrekte boat/en
van do buron staot de h/ole dag to keffen

(Wol)
keffer Ook kiffer (Pe-Dbl) de; -5; -tien
['kcfr/ ... i ... ] 1. hond die steeds keft Kleine,
von/on/go bonties bin vaakkeffertios (Spa),
Die hond is eon vorvelonde keffer (Mun)
kefferig (v) bn.; -er, -st ['kefpx, ...forox]
1. (van een hond) veel keffend
kefoor (Nbk) Ook konfoor (Nbk),
komfoor (p) et; keforen; -tien [ko'fo:or
/kôt..] 1. komfoor: toestelletje om lets
moe aan te steken of te smelten, om jets te
verwarmen of warm te laten blijven Bi5 et
piope- ansI/k/con wodt gobruulc maekt van
et komfoor of van do tontelpot (p)

kegel de; -s; -tien ['ki:gll 1. kegelvormig
voorwerp, lichaam Jow moe',, die paol
dieper in de grond zetton, zo staot hij zo
Jos as eon kogel (Op) 2. kegel bij het

kegelspel 3. afsluitende tweede, kegelvormige zuiger in een koperen pomp (Ow)
4. in eon kegel bebben dronken zijn, een
dranklucht verspreiden (Obk)
kegelaovend (Spa) de; ...aovens, -en;
...aoventjen ['k...] 1. avond die men
besteedt aan het kegelspel (met meerdere

spelers) We bouwen soms een kegelaovend
(Spa)
kegelbaene (Bdie, Dhau, Dho, Obk) ['k...}
- kegelbaan
kegelballe (spor.) - kegelbal
kegeiclub (spot.) - kegelciub
kegelen (Db, Dfo, Nbk) zw. ww.; overg.,
onoverg.; kegelde, het kegeld ['kt:gi] 1.
(onoverg.) het kegelspel spelen We kim
bier n/ct kegelen (Nbk) 2. (overg.)
kegelend gooien, vallen (Nbk) Ze bebbon
die vent op 'e slraote kegeld (Nbk), ...d'r
uut kegeld lett., ook: uit een organisatie,
een bestuur enz. (Nbk), Die vent is d'r dan
toe/i henna kegeld is zeer ongelukkig gevallen (Nbk)
kegelspel et; -len; -legien ['kt:glspell 1.
kegelspel: het spel waarbij men speelt met
kegels 2. de benodigdheden die bij het
kegelen als spel horen 'Die kegels bouren
bij eon kegelspel (El)

We (Pe-Dbl, Wol) de; -n; keigien ['k€j]
1. keisteen D'r lag eon plaankien mit eon
dikko keio

on 'e Keulse pot (Wol)

keiemure (Pe-Dbl, Sz) de; -n; ...muurtien
['k...] 1. muur van keistenen
keiestraote (Bu, Spa) ['k...] - keistraat
keihad (Dhau, Nt, Spa, Ste, Wol) [ksjha;
aks. wisselt] - keihard: zeer hard, zeer luid
Moodor kookte do eier keibad (.) (Ste),
Do grond is keihad van droogte (Spa),
(bijv. van iemand die veel verdraagt, van
iemand met stalen zenuwen:) War oon
keihadde bok is dat (Np), zo ook Hij is
koihad op 'o huud (Wol), (zelfst.) Et k/end
komt to va/en, mar goolt niet ions, dat is
eon koibaddo (Spa), Thy doot d'r heur slim
zeer mit, et is dan ok een keihaddo (Spa),
We gaon d'r mit de schoonmaek koihad
tegen an (Dhau)

keik (Np) [kejkJ - keik
keilen (Dhau, El, Ld, Ma, Nbk) ['kejli] keilen: kiskassen eon stiontion over et
waeter keilen

kein (Dhau, Ma, Nbk, Sz) Ook kien (Ma,
Nbk, Sz) bn.; -er, -st [kjnJkin] 1. net,
keurig, proper eon k/one moid (Nbk), War
eon kein wiolYen (Dhau), Die staot d'rkion
op (Sz)
keistien (Diz, Ld, Nt, 01-Ni, Pe-Dbl) keisteen
keit bn., bw.; - er, - st [kcjt] 1. (van
personen) net, keurig, proper (Db, El, Ma,
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keiweg - Ice!
Pe-Dbl, Ste) War hot dat maegien eon keit
jurkien an (Db), Die vrouw staot d'r keit
op(EI), Die lop d'r keit biy (Ste), ten keit

keizerinne [k...'rtna] - keizerin:
vrouweiijke keizer, vrouw van een keizer
keizerlik (1) bn. ['kejzrlok] 1. keizerlijk or

ventien (Ma) 2. (bn.; van personen) geed
gebouwd, met een goede lichamelijke
konditie (Bu, Dho, El, Ma, Pe-Dbl, Ste, n)
Wat is dat ccii keite meid (El), keit op 'e
bienen (Ste), Dat is ccii keite kerel, bi5 hot
eon flunk postuur (Bu) 3. precies voigens
de gewenste stand en vorm, rechtop (Dho,
El, Ma, Pe-DbI, Ste) Dat hokice staot d'r
keit (El), Dat staot d'r keit bi (Dho), It

keizersehop (I) - keizerschap
keizershuus (I) - keizershuis
keizerskroon de; ...kronen; -tien ['k...] 1.
kroon (als) door een keizer gedragen 2.
bep. plant: keizerskroon (h)
keizersnede z. keizersnee
keizersnee (Obk) Ook keizersnede (Nbk)
- keizersnede Vroeger mossen ze zwaore

Oolde meenske zat flog zo keit op 'c fiets

(Ma), Thy 'op flog goed keit (Pe- Dbl), ten
keite feguur (Ste)
keiweg (01-NI) - keiweg
keizel (b: Im, in, p) de ['kcjzj] 1.
fijngeklopte steen of kalk
keizer de; -s; -tien ['k€jzr] 1. bep. vorst:

keizerlikc bof(l)

kalver we] es olvorrelen; dat doen go now
mit de keizersnee (Obk)

keizerstroon (I) - keizerstroon
keizertied (1) - keizertijd
kejak Ook konjak (spor.), kojak (spor.) de
[k'jakIkop5ak/kojak] 1. bep. drank:
cognac Fraanse kejak (Ste), 1k neem ccii
keizer In die tied wodde Karel do Grote tot goeie k/ok kejak togen do griep! (Db), Mit
keizer kroond (Op), (schertsend) de keizer wat hiete koffle on eon seboutien kejak
zonder /aand persoon die in het bijzonder kwambij weer wat bij zion doen (Np) 2.
door zijn gelijkluidende achternaam aan (meestal verki.) glaasje cognac Doe mij
een keizer deed denken (Wol, Nbk), Do nog mar eon kojakkien! (Nbk, Np), Hij
boor ston daor as ten keizer op zion biem Just graeg eon kejakkion mit sukor (Dho),
(0p) * Do klaant is koning, mar 1k bin bier Aj' good verkolen binnen, mooj' eon
do keizer ik heb het laatste woord (Wol), kcjaikkien nomon (Nbk)
Daor niet is, daor bet de keizer zion roe/it kejakflesse (verspr.) - cognacfies Do
vor/duren als je geen cent hebt, vaR er kejak Jesse is zowat bog (Nbk, Diz)
voor anderen niets te halen (Nbk, Ste), ook kejuit de; -en; -ien [ko'jctjt] 1. kajuit op
Waor niet is verspeult de keizer zion een schip 2. wonderlijk bouwsel, gekke
rechten id. (Dho, Obk), ... verliest do keizer verblijfsmimte (Nbk) (van een oud huis:)
zien recht(on) (Bdie, Nt), ...daor bet do eon oolde kajuit (Nbk) 3. in We gaon do
keizer zion rechten verleuren Id. (Dfo, kejuit in naar bed (Ow)
Dhau), ...reeht... (Bu, El, Ma), Waor niet kekie I (spor.) ['kuki] et 1. bep. stof voor
nicer is, her de keizer zion reeht verspeuld kleding: kaki
(Dho, Op), Waorniksis, hot de keizer zion kekie II bn.; attr. 1. van kaki (bep.
rechten verlew-en (Db), ...recbt.. (Spa, Ste, kledingstof) 2. met de kleur kaki
Np), D'r is ion p/ak daor zels de keizer to kekiebroek (v) de; -en; -len ['k...] 1.
voet gaot nI. de w.c. (Db), Daor wil de broek van kaki of met de kleur kaki
keizer koning spoulen daar probeert kekientien (Db) Ook kokientien (Obk),
opnieuw weer iemand de baas to spelen kakientien (01-NI, Ow), kakei (Pe-DbI)
over de ander, is weer iemand die nog et; kekienties [ko'kintienlko:.../ka'k.../ka
meer het hoogste woord wil voeren (Dho), 'kcj] 1. zoet snoepje, klontje van kokinje,
Goof do koizer wat van de keizer is on God babbelaar Eon kakientien koj' lange op
wat van God is (Np), ... war do keizer zoegen (Ow)
tookomt on an God wat van God is (Op), kekiestof (I) - kakistof
Koning, keizer, generaol, sehieten moe'n ze kekiewals (Nbk) ['ki:kiwals] - cake-walk
allemaol (Nt), (raadsel:) Do keizer van (vermakelijkheid in speeltuin e.d.)
Iegyptc/Die had eon ding dat wijote/Tussen kekke (Nbk, b: Im) de; -n ['keka] 1.
zion bien en en onder zion gat/Ra, ra, wat speelse naam voor een geit 't Stommo dior
your ding was dat? oplossing: een paard ston niet in 't stamboek van de kekken (b)

(Sz, Nbk)

kel bn.; -l(d)er, -st [kel] 1. schrikachtig,
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kelder - kelderstien
geld) Do batter is vandaegoJa inienen mit
(well stuver kelderd (b)
keldergat et; -ten; -tion ['k...] 1. opening
die naar do kelder Ieidt
keldergias (Nbk, Np, Obk) et; ...glaozen;
-sien ['k.... ....g...] 1. mit, raam van eon
kelder
raken, zich plotseling koud, eliendig gaan kelderingaank (Nw) do; ...ingangen ['k...]
voelen, ni. door do schrik, door do 1. ingang naar do kelder
opgeroepen emotie (verspr.): Van die kelderkaaste (Nbk, Nw, Pe-Dbi) Ook
uutdrokking van Jow woddc 1k kel van, Icelderkaste (Spa) ['k.... ....ka:stW'k...kasth]
hoe kuJ' zokke woorden zeggen! (Op), 1k - kelderkast, kastgedoolte in oen kelder
woddo d'r kel van doe ze me van dat (ingebouwd; boven, naast hot trapj e)
oongelok vertelden (Pe- Dbl), Et kwam kelderkaste z. kelderkaaste
oons lcd an we schrokken ervan (Ma), zo kelderkrohhe z. stienkrobbe
ook ... over (Ma), Jo kel scbrikken (Nbk, kelderlocht (verspr.) ['k...Ioxt] - kelderObk), Jane kel macken iemand doen geur, kelderlucht
schrikken, angstig maken (Dfo, Ma, Nbk, kelderloek ['k ..j - keiderluik
Np, Obk): le meugen niot lent lcd macken keldermotte z. stienkrobbe
(Obk), War mack ic me Ice! (Np), zo ook keldermure (Db, Nbk) do; -n ['k ...] 1.
ieno argens kel mit op 't flef va/en (b), 't keldermuur Do kalk blastert van do
Is Jo your do tied ingevon, 't komtJe met keldorinuren (Db)
,kel over, ie badden d'r al eon veurgevuul kelderplaanke (Dhau, Diz, Mun, Nbk,
van (Nbk) 2. eon koud gevoel gevend Obk, Ow) Ook kelderplanke (Spa) do; -n
(lett.) (Ste) Dat vuult kel an (Ste) 3. z. ['k...] 1. large schap in eon kelder Do
versehrikt reagerend, in eon toestand van

geschrokken zijn Sommige peerden wo
war Ice!, aJ' ze an do ulaankc icommon (b,
Obk), Sjongc, jonge, wat zol hiy kel
wodden (b), Jo moc'n nict zo gauw lcd
wezen, at doot he!einaole niet zovulo piano
(Op), d'r lcd van wodden geschrokken

keldorplaanke bestaot uut feitdik twie

zoorkel

kelder do; -s; -tien ['kcldç] 1. kelder in plaankon die in mekeer s/titan (Nbk), ook
eon huis of ander gebouw 1k heurde heft gezegd van planken anderszins in eon
naor do kelder gaon (Np), Somm,e Ice!- kelder gebmikt, vgl. As et varken van de
don bin aided daampig (Wol), In de kelder buusslaacbting mit can stiantien spec
is 't in do regal kIcker Iris on kuJ' 'I eten
war ]anger gocdbolen (Dfo), Do kelder zat
vroeger onder do bedstoe ( Ld), Wi
bruuicten do kelder nag we! your eerappels
opbargen (Po-Dbl), Die hot et waotcrin do

kelder is in verwachting (Dhau, Nbk, Np,
Wol),

('t)

waetor in do kelder hebben

moeten trouwen (omdat er eon kind
geboren gaat worden), van eon vrouw
zowel als van eon man gezegd (Dfo, El,
Ld, Ma, Np, 01-NI, Op, Ow, Ste, Wol):
Hi bet ot waeter in do kolder (Ste), zo ook
mit 't waetor in do kdder zitten id. (Db) 2.
grafkelder (spor.) 3. in (met name van eon
schip gezegd:) naor do kelder gaon (FeDbi)
kelderbeun (Bdie, 01-Ni, Pe-Dbl, Spa)
do; -en ['k...bX:n] 1. verhoging van hout
op eon keldorvioer, om schalen met room
e.d. op to bewaren
kelderdeure ['k.... ....d ... J - kelderdeur
kelderen ['keldrn] - kelderen: stork in
waarde dalen (van prij Zen, waardepapieren,

veortien daegen in do kelder in It zooIt
mos, dan wodden do keldeiplaanken on
eon peer sta epa/des stiender logd, om at
varken zo lange boven wacter to bolen,
want bij 't winter ston daor vaeke nogal
war waeter in (Ow)
kelderplanke z. lcolderplaanke
kelderraam z. kelderraem
kelderraem Ook kelderraam (WH) ['k...,

- kelderraam
kelderreuster (Nw) - kelderrooster
kelderrim (verspr.) et; -men; -megien
['kel..., ook wel ...'rim] 1. schap van eon
koiderkast of van eon provisiekelder
kelderruumte ['k...] - kelderruimte
kelderschap (Sz) do; -pen; -pien ['k...] 1.
schap van con kolderkast of van eon
provisiokelder
keldersteen z. keldorstion
kelderstien (Diz, Obk, 01-Ni, Ow) Ook
keldersteen (WH) do; - en ['k...] 1. plavuis
in eon kelder (Diz, Obk, 01-NI, Ow, Sz) 2.
keisteen gebruikt om op datgono to ieggen
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keldertemperctuur - kernediemacker
waarmee men eon inmaakpot afdokt (Spa) (Diz)
keldertemperetuur (spor.) - keldortem- kelinder z. kelendor
poratuur
kelinderbiad z. kelonderbiad
keldertrappe ['k...] - koldertrap
kelk (spor., 1) de; -en [W(o)k] 1.
kelderveenster (spor.) - keldervonstor
kelkvormig glas of bokor (I) 2. kolk van
keldervloer ['k...] - keldervloor
eon bloom (spor.)
kelderwaeter ['k ..j - kolderwater
kelkblad (I) - kolkblad
kelderzoolder (Nbk, Op, Ste) do; -5; -tien kellig (Db, Obk, Ow) bn.; -or, -at ['kebx]
['k...] 1. zoldering van eon kelder
1. schrikachtig, vooral van eon paard
kelekoek z. ketelkooke
gozogd Watmack Ic miy toch kolliq! (Ow)
kelen (Ste. Sz) zw. ww.; overg.; koelde, kelner (spor.) do; -s; -tien ['kelnJ 1.
hot keeld ['ki.:h2] I. do kop afsnijden van kolnor
bep. dieren (Ste) Eon kiepo wodt keeld kelorn Ook kolom (spor.) de; -men;
(Ste) 2. toppen verwijdoren (Sz), in 'kHcb -mogien [ka'lomiko(:a)'lom] 1. kolom tekst
at vcwigc jaor de koppon van de wilgcn 2. kolom bijeon goplaatsto getallen Jo
keold, mar d'r kommen 31 weer mooie
koppen op (Sz)

moeb naor do defers van do twiede kelom
kiokon (Nbk)

kelender (verspr.) Ook kelinder (Ma,
Nbk), kiender (b: lm) de; -s; -tien
[ko'lendr/... t .../'klcndr] 1. wandkalondor,
sehourkalender e.d. of hot daarop te lezen
overzicht van dagon, maanden en woken in
eon jaar
kelenderbiad (spor.) Ook kelinderbiad
(Nbk) et; ...blaedon; ...blattien [ko'l...] 1.
katenderblad
kelenderjaor (spor.) - kalonderjaar
kelere z. k/ore
keliber (spor.) et; -s [ka'libr] 1. kaliber
van bep. goschut 2. soort, slag Die is van
con sander ke/iber die maakt or moor van,
woet moor gewicht in do sehaal to leggen,
kan hot stukken botor (Nbk), ...van eon
zwa order kelibor id. (Nbk)
keliek (Ste) Ook koliek (Ste. Sz) do; -en
[ko'lik/ko(:a)lik] 1. koliek, toestand met
krampen in hot Iichaam Peerden hebben
krarnp as ze 'ii koliek hobben (Ste)
keliezen my. Eko'lizI 1. coulissen Do
koliozen staon a/ op 't toned (Ma), Gao

kelombrette (I) de; -s, -n [ko'1ombret] 1.
kolombroedto
kelornindieling (I) - kolomindoling
keloniaol (1) de; -en ['koI6:5nijo:olJ 1.
koloniaal
kelonie z. klonic
keloniehusien (Bu, Dho) Ook kionieIlusien (Bu) et; ...husios [ko'!... ..kI...] 1.
arbeidershuisje, nI. als bokend uit eon
klonic, met name do kolonie van do
Maatschappij der Weldadigheid in
Froderiksoord e.o., bij vergelijking ook van
gelijksoortigo huisjes
keloniesaosie (I) do; -s [koIö:äni'so:osi] 1.
kolonisatie
keloniseren (I) [...'st:or] - kolonisoron
(van gebieden)
kelonne (Nbk) Ook kionne (Bu, Db, Dfo,
Diz, Ld, Nt, Ow, Pe-Obi), kolonne
(01-NI, Op. Spa, Sz) fka'lono/'klono
/ko(:o)'lono] - kolonno con kionno soldaoton (verspr., Ow), eon viefde kelonne (1)
Kelten (I) ['keltn] - Kelton
Keltisch (1) ['keltis] - Keltisch
keizerig (Bdie) bn.; -or, -st [kel'st:oroxJ 1.
kloinzorig
kern z. kamme, kaom
kemediant (Diz, Spa, Wol) Ook komediant (Bu) do; -en; -tien [lcomt:di'jant
/kom.....].1. komodiant, tonoolspolor Da's
eon gocie komediant! (Diz)
kernedie z. kemelie
kernediegroep (Db) do; -on; -ion [ko'm... ]
1. tonoclgroep In do winter komt do
komediegroep weer op do p/aanken (Db)
kernedieniseker (Ste) do; -s; -tien

mar zo/ange aebter do keliezen, aj'
opkocmen moeten boor ie ? we/ (Sz), Do
soufflour ston vaoke acbter do keliezen
(Op), ...staot tusson do keliezen (Diz), Ze
moc'n do keliezen o/breken (Dho) 2. bij
vorgolijking: de bodstoodeuron, in aachter
do keliezen naar bed gaan, nI. oorder:

achtor do douron van do bodstoo (Db, Diz,
Ld, Nbk, Obk, Spa, Ste, Sz): Jo moo'n
nodig aachter do keliezen (Ste), sacker do
keliozen gaon (Ld, Nbk, Np, Obk, Spa,
Sz), ook 1k kroop achtcr do koiiezon, hour,
want ik bin zo sloeg [slaperig as do pest
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kemediespeulen - kemille
[ko'm.....] 1. veinzer
keniediespcuien z. kern eliespeufen
keinediespeuler z. kerneliespeuler
kemediestok (Nbk) et; -ken; -kien
[k'mt:distok] 1. toneelstuk Ze voerden d'r
ok con kernediestok op! belachelijk, zoals
ze tekeer gingen (Nbk)
kemeel Ook kamee! (verspr.), kemiet
(Pe-Dbl) [komt:l/ka'm... / ...mi:l] 1. kameel

kemediespeuler (Dfo, Dho, Nbk, Np, Nt,
Obk, Op, Ow, Ste, Wol) [k&m..... } komediespeler: tanee!speler bij een
voorstelling, aok: veinzer Dc kemediespeu/ers hebben at good daon (Dho), Die
vent was een gocie kern cthàpeu/er, bi
kon 'in d'r a/tied nut redden (Dfo)
kemiek I (verspr.) Ook komiek (Dhau, Ld,

Op, Pe-DbI) de; -en; -ien [b'miklkô:... ]

(waestijndier) ten kemeel van can peerd 1. grappig, komiek iemand, grappenmaker
een groot paard (01-NI), zo oak can peerd (verspr.) Da's toch zoe'n kerniek, jong!
as een karneel (Ow), ten kerel as ten (Wol), Dat joongien het a/tied wi//c, et is
karneel een grote kerel (Mun), can kemeel can ccbte kernick (Obk), Dat is ten vrernde
van ten kcrclid. (El, Op), (van een koe of kern/ak (Ow) 2. iemand die ujtstekend
paard met een eigenaardige vorm:) Wat grappige rollen vervult in toneelstukken
con kemeel (Nbk), 1h)f het ten bochel as (Sz) 3. artiest wiens vaorstellingen bestaan
ten kerneel hij heeft eon erg rondo rug uit aaneenschakelingen van grappen en
(Nbk) 2. lamp iemand (Ste) 3. grote, slecht grollen (El, Ld, Pe-Dbl) Die kernick bet
oons can rnooie aovend bezorgd (El)
gebouwde kerel (Sz)

kemeet (I) de; kemeten; kemetien [ko'mt:t] kemiek II (Bdie, Db, Dhau, Diz, El, Nbk,
Np, Ow, Spa, Sz, vo) Ook komiek (Dfo,
1. komeet
kemelie (El, Ma, Nbk, Np, Sz) Oak Ld, Nt, Sz) bn.; -er, -st 1. komiek Dat
kemedie, komedie (spor.) de; -s [ka'mi:li was ten kemick gezicht (Sz, El), Et /ickt
/ka'mt:di/ko(:)...] 1. toneeluitvoering, vaak: toch zo kemiek (Np), een kerniek geva/
komedie, i.t.t. ander soart toneelstuk Die (verspr., Spa), ten kcrnick verbac/ (Nbk),
kemedie was rnooi (Ld), naor de kernedic (zelfst.) H. vun d'r niet vu/c kcrnicks an
gaon, We hebben gisteraovend naor de (vo)
kernelie west (Ma, Np), kemedie speulen kemiel z. kemeel
toneelspelen (oak aaneen) 2. kluchtige kemies Ook kommies (spar.) de;
vertoning, al dan niet als zadanig bedoeld kemiezen; - ion Ika'mis/ko'm... 1. kommies
Wat macken die rneensken d'r toch can bij do belastingdienst, Mork, douanekemedie van (Np), Ze voerden d'r ok ten beambte e.d. Vroegerkwam dakemies van
kemedie op het was belachelijk zoals ze de be/asting, om de bockho/ing nao te
tekeergingen (Nbk), Dat was ten rnooie kieken (Nbk, Np, Ow), De kernies kwam
kemedie mit die beiden, die drien d'r
aorig ornrnc toe (Dfo), (ook aaneen) It
rnoe'n niet zo kemedie speulen je

aanstellen (Obk) 3. valse voorstelling,
valse vertoning, het veinzen Dam- is niks
van waor! Dat is k/a ore kemedie! (01-NI),
Wat een kemedie! ( Ste), (oak aaneen) Die

vrocger /anges veur de personc/e be/asting

(Dhau), ffii is kemics wodden an de
gm ens, dan koj' /acter pe/isic wodden

(Dho, Ld, Np), We hebben ten niie
kernies biy de gemeente kregen (Diz), S.

was vroeger kernies an een s/achtbuus in
Amsterdam (Db) * (raadsel:) Wat doet con
man moej' nicE a/tied vertrou wan, Jiij kay kemies as NY M 't vuur staot?
[oplossing:] Srnu/tcn! nl. als woorspeling
good kemedie speu/cn (Ma, Op), Qo
voetba/ve/d wodt ok we) es kemedie speu/d op koern('c) ies 'kom ij s' (Np)
(Spa), Zen keer in 'tjaor speu/den wij ten kemille (Nbk) Ook kamille (fp), kamelle
betien komedie (b) 4. toneelgroep (Dhau) (Ste, ii') de ['ko'mtlWka'm.../...'mel] 1.
Dc jonges en maegics van de kemedie (von.) kamille (Ste), schubkamille (fp) 2.
boerenwormkruid (Nbk, Ste) 3. (verz.)
hebben mooi speu/d vanaovend (Dhau)

kemeliespeulen (Sz) Oak kemediespeulen gedraogde schilfertjes nit de gewane
(El), oak niet aaneen, z. onder kerne/ie kamille of van de Roamse kamille,
[b'm...] - toneelspelen Mien buunnan tan gebruikt om eon aftreksel van to maken, in
gewone kamcl/c (Ste), Roomsc kane//c
verrektc rnooi kern eliespeulen (Sz)
kemeliespeuler (Bu, Nbk, Np) Ook (Ste)
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kemme - kenmark
kemme z. kaom, kaa'nme
kemmen (Sz) my. ['keip:] 1. kamrad,
kamraderen 2. z. Icainmon, kaomen
kemmissie de; -s [ka'mtsi] 1. kommissie
van enige personen eon kemmissie van

(Ow), Hiy was good kenber om zion fopon

(Pe-Dbl), Die kaorton bin kenber die
speelkaarten zijn zodanig beschadigd dat
men kan weten om welke het gaat (Dho)
2. bekend, wetend wie de ander is of wat
rodaktionoel toezicht van et Stelfingwarfs de ander wil (Bdie, El, Ma, Nbk, Spa) je
woordebook, do Europese kemmissie (1) 2. kenber macken (Edie, Nbk): Die moot 'm
in A 'k flog, hog 1k in kommissie mocht hot cent mar even kenber macken veurdaj'bim
tech niet juist zijn: ik heb het zo van in huus Jaoten (Nbk), Jo moe'n 'tmar oven
anderen gehoord (b, Ste)
ken her macken (El, Spa, Ma)
kemmissiegeld (spor.) - kommissiegeld keneel (verspr.) Ook keniel (Bu, Nbk),
(o.m. bij bet verkopen van slachtvarkens kniel (Dfo, Dhau), kneel (Ma, Ste, Wol),
(Np))
kaneel (spor.) do, et [ko'nt:l/ko'ni:l
kemmissieloon (spor.) - kommissieloon
/kni:1/knt:l/ka'n...] 1. kaneel D'r moot eon
kemmissievergeerdering (I)- kommissie- botion koneef over do rite appels (Ow),
vergadering
op do witte ries (Ste), ...in do koi'hie,
kemmissieverslag (1) - kommissieverslag
your do smack (Dhau, Dho)
Kempen (spor.) ['kemprp], in do Kempen keneelbeschute z. koneefboschuut
- de Kempen
keneelbeschuut (Dhau, El, Spa) Ook
kemphaene (Diz, Nbk, Ste) ['kemp... ] - keneelbeschute (Obk), knieTheschuut
kemphaan: bep. vogel Ze Jiebben zoo'n (Dhau), kneelbesclauut (Dhau), kneelberuzie, ze staon as kemphaenen togonover schute (Ow), kaneelbeschuut (Mun, Pemekaor (Ste), Zo vechten as kempbaenen Dbl, Wol) do; ...beschuten; ...beschutien
(Diz)
[ka'nt:l...] 1. beschuit met kaneel en veelal
kenaal Ook kenaol (Ld, Ow), kanaal boter en suiker Biy do thee bnkon ze we]
(spor.) et; kenalen; -tien [ka'na:I/...o:ol vaekc kaneefboschuut (Mun, Pe-Dbl), AJ'
/ka'n..] 1. kanaal (gegraven waterweg) Van an do dunno waoren, krcej' kaneelboscbuut
do Kuunder [d.i. de Kuinder of Tjonger] (Wol) keneelbussien (Diz) et; ...bussies
bin do oorspronkefike bocbten of haoid, [ko'rn:I bAsinJ 1. kaneelbus
doe zoden we van ? konaaf (Nbk), 't Was keneelkoffie (Nt) [ko'rn:lkofil - kaneelmar drok op 'tkanaaf (01-NI), Wigongen koffie
vroeger in 't konaaf zwemmen (Wol) 2. in keneelsmaek (Nbk) de [ka'nt:lsmc:k] 1.
or Kanaaf
tussen Engeland en het kaneelsmaak
vasteland van Europa 3. kanaal inzake het keneelstokkien (Nbk) [ko'nt:lstokin] doorkomen van een zender bij t.v. en radio kaneelstokje
kenaalbrogge (Nbk) [ko'na:lbroga] 1. keneelwaeter (El) et [kQ'nt:l...] 1.
kanaalbrug
kaneelwater
kenaaldiek (Ma, Nbk, Obk) Ook kengetal
'kx...] - kengetal (bij
kanaaldiek (j) de; -en; -len [ka'n..., ook telefoneren)
...'dik] 1. dijk langs het kanaal, in bet Kenia (I) ['ki:nija] - Kenia (bep. land)
bijzonder langs de gekanaliseerde Kuunder, Keniaan (I) de; Kenianen; -tien
d.i. de Kuinder of Tjonger dokenaaldieken [ki:nijà:n:] 1. Keniaan
fangs de Kuunder (Nbk), Do konaafdick Keniaans (I) [kT:nijà:s] - Keniaans
booft A. do schaopen op (Nbk)
keniel z. ken eel
kenaalzwemmen (Ow) Ook kanaalzwem- keniet (Bu, Nbk, Obk) Ook kniet (Dhau,
men (Ow) - kanaalzwemmen, zappen
Nbk, Nt, Pe-Dbl), kainiet (Rdie, Db, Nt,
kenaol z. kenaaf
Obk, 01-NI, Sz), kaniet (Np, Ow) et
kenarie z. knarrio
[ko'nitlknitlkaj'nitlka'nit} 1. kainiet (bep.
kenarrie z. knarrie
kunstmest) D'rmoetnogkniet over 'tlaand
kenber (verspr.) bn.; -der, -St ['kembr] I. zid wodden (Dhau)
herkenbaar, duidelijk Et moot ok kenber kenmark (Nbk, I) et; -en; -ien ['kmark]
wozen (Dho), kcnbor wozon an (Dhau, Np, 1. teken waaraan men jets herkent Op dat
Ow): Hi is kenber an Zion Jochtig haor

perdukt is eon bopaold kenmark anbrocht
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kennel - kennis
(Nbk) 2. kenmerkende eigensehap (I) de spelling (b), Hij ton niet taortspeu/en, bij
kende d'r niks van (Obk), Hiy kende dat
kennel (spot.) et; -s; -tien ['ken]] 1. spul/egien [spelletje] niet (verspr., Db),
Dat kent miy niet ni. van kaartspelen
hondenhuis of hondenfokkerij
kennelik (verspr.) bn., bw. ['kenlok, (App) 5. kunnen, tot iets in staat zijn (Obk,
1. (bw.) blijkbaar It Is him Ste) HI) kende ot gien zingen kon niet
kenn alit om wat te doen (Dhau), Daor zingen (Ste), Wat tan biy toch een mooi
wa'k kenne/it flog niet an toe (Spa) 2. t/ompien maeken; dat kent bif uut de kick
(bn.) in in kenne/ite staot (verkeren) (Op) (Ste) 6. in je kennen /aoten zich laten
kennen zw. ww.; overg.; kende, het kend kennen: le moe'n je niet kennen /aoten,
['kei:] 1. kennen aan jets, identificeren An Laotje niet kennen! 7. in iene argens in
the wratte kennen we die man d'r a/tied tint kennen (Nbk)
(Ld) 2. iemand kennen, vertrouwd zijn met kenner de; -s; -tien ['ken1] 1. iemand die
iemand Die femi/ie kennen wij ok we/ veel kennis heefl m.b.t. een bep. terrein,
(El), Die moet i!/ toe), we/ kennen (Ow), die deskundig is terzake It Is een tanner op
Hoe kin ie 'in kennen? waardoor ken je dat gebied (Dho), (4' een teuring van
hem (Bdie), Ken ie mij niet meer?weet je bonnen moej' we/ een tenner wezen om de
niet meer wje ik ben (Ste), Die be!- goed priezen toe te kennen (Spa), Feerdeko op/ui
tend (Nw), iene van gezicht tennen, ... van bin meerstal kenners (Op. Ste), Die man is
naeme kennen, iene niet (Meer) kennen een tenner van scbi/derien (Nt)
wi//en: Ze wo/ me zeter nict kennen, want kennis de; -sen (bet. 5); -sien (bet. 5)
ze dee net as ze me niet zag (Pe- Dbl), 1k ['kenos] 1. bekendheid met, ervaring, ook:
]cup je strakkies ot a/ veurbi) mar ik de gegevens, informatie die men zich door
daente bij wil me niet meer kennen (Sz), studie, onderzoek, nagaan eigen heeft
my wo/ mi niet /a.nger kennen deed in het gemaakt V. L. had een protte tennis over
vervolg alsof hij mij niet kende (Ma, Bdie) de streek waor NY geboren was (Db), van
3. door omgang bekend zijn met iemands iene zien tennis profiteren (Nbk, b),
karakter, gewoonten, verleden enz. iene argens tennis van hebben: Aj' d'r gien
kennen leren (b), We kennen die man al tennis van hebben, wodt et ni/cs (Ste), HI)
/ange hebben hem al lang door, weten bet tennis van de historic (Pe- Dbl), HiJ
precies wat voor iemand het is (Nbk), HI) bet tennis van zaeten (Dhau, Diz, Nt),
een grote tennis van zaeken (01-NI),
kende zien k/aanten uut de kick (I), We
kennen meteer deur en deur (Nbk), Dotter tennis opdoen, mit tennis van zaeken (I),
kende zien pesjenten! (b), We kennen peraote tennis (1) 2. informatie die men
mekeer a/ /anger as vandaege (Nbk), HI) over jets verstrekt of ontvangt 'tHeb daor
kent zien meensten hij kent zijn volkje gien tennis van tregen (Bu, Dho), argens
(Nbk) 4. weten, door ervaring of tennis van geven bericht doen, bijv. van
onderrjcht herkennen, vertrouwd zijn met een geboorte (Spa), iene argens van in
Stel/ingwarvers, ken jim plicht! (ba), tennis ste/len (I), argens tennis van
Vredige meensten, die filet veu/e rietdom nemen (1) 3. het (hebben) leren kennen van
kennen 09, fit was dude/it dat hij betere iemand (Dfo, Dho, Nbk, Np, Obk) It heb
tieden tend hadde (v), betere daegen tend tennis an &etere/hij is een bekende voor
hebben (Nbk), Hiy kent gien geveer (Nbk), me, 1k ken hem enigszins (Dfo, Np), Daor
(vooral gezegd n.a.v. stoeien waarbij de he't nog wat tennis an (Dho), Mit de
ander makkelijk pijn ondervindt:) Thtent vetaansie hebben die meensten tennis an
zien eien tracht niet weet eigenlijk niet meteer tregen (Obk), aangenaam tennis te
hoe sterk hij wel is (Nbk), Sniedertien, ken maeten (spor.) 4. (lichte) verkering tennis
ieje vat? 0), 1k kende mien /essies a/tied hebben ( lichte) verkering hebben: Ze
goed op schoe/e (Nbk), 't uut et heuld hebben een betien tennis an metaere een
kennen, wat van buten kennen, It uut de beetje verkering (Ow, Pe-Dbl), Dat ste/
kick kennen heel goed, op z'n duimpje moet trouwen, ze hebben nog mar een past
(Nbk), Dat was nog in mien jonge tied, maonden tennis an metaar (Sz), 1hJ het
doe 'k jow zo goed niet kende ni. de tennis an heur tregen (Pe-Dbl, Ma), zo
kenmarten van die stroming (I)
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kennisgeven - kepittel
ook 1k bob kennis krcgen lichte verkering
(Bdie), Oonze docbter bet kennis in Assen
(Diz), Oonzejonge bet ok wear can bet/an
kennis, verkering kuj't nog n/ct noemen
(Op) 5. bekende, iemand buiten de
familiekring met wie men vrij veel omgaat
maar die men nog geen vriend noemt een

niet best voor (Ste)
kepe z. keep
kepen (spor.) zw. ww.; overg.; keepte, het
keept ['kcpip] 1. kepen, oak door inkeping
vastzetten Die spielen [spijlen] bin moo//n
et raempicn keept (Np)

keper (verspr.) de (bet. 1, 2), et (bet. 2)
kennis van me, can go c/c kennis, con ooldc ['kcp1] 1. bep. weefpatroon (Dfo, El, Wol)
kennis 6. in buten kennis (I), weer bij Af' de keper goad bekieken, kan do stof
kennis kommen (1) * Kennis is macht (Np, we] wat mitvalen (Dfo), De keper Jag mooi
Wol)
over de stof benne (El), verder all, in
kennisgeven (spor.) E'k...] - kennisgeven verb.: op 'a keper bcscbouwen bij nadere
Wijge van kennis van oons feast (1¼- Dbl) beoordeling beschouwen (aig.) c 'a keper
kennisgeving de; -s, -en ['k...} 1. kennis- beschouwd is et toch n/ct goed wat d'r
geving et veur kennisgeving annemen
gebeurt (Nbk), As wi b/rn now es op 'o
kennismaeken ['k...] - kennismaken
keper bescbouwen, bi/fi d'r dan van zien
kennismaeking (spor.) de; -s ['kcnos be/ten onrecbtvecrdjghied we] een protte
mc:kufi 1. kennismaking
over? (b) 2. bep. stof, ni. met een
kennisoverdracht (spor.) - kennisover- weefpatroon dat eveneens als keperbekend
dracht
is (verspr.) Van keper woddon vroeger can
kennissenkring (Ow, Spa) de; -en protte klcrcn maekt (Db), D'r wodt
['kcnQskru)] 1. kennissenkring een grote tcgcn worrig mar weinig keper meer
konnissenkring hebbon (Spa)
drougen (Op), Bacl de keper mar wit do
kenon Oak kanon (spor.) et; -nen; kaaste, dan zak de icicle kni),pen (Diz) 3.
-negien [k&non] 1. kanon (bep. Z. keep
vuurwapen) mit een kenon schioten (Nbk), keperbiening (Nw) ['k...] - keperbinding
con kenon iacdon (Nbk), Jo kim d'r can Et was gekeperd baan4 deurdat et cen
kenon ofschioten het is er uiterst rustig, er keperbiening hat (Nw)
is praktiseh niemand (Nbk), mitgienkenon keperen (Mun, Nbk) bn.; attr. E'kuprI 1.
wakker te kricgcn wezen (Nbk), roken as van keper
can kenon (Np), zo dronken as eon kenon keperfienel (Nt, Obk, Ow, Sz) ['k...] (Bu, Dho), ff,i was zo lazerus as een keperfianel Kep cr11en ci wodde vroeger
kenon, hij kon n/ct moor op 'a b/en en
staon (Pe-Dbl), can stemme as eon kenon

(Obk)
kenonloop (1) - kanonloop
kenonnegebulder (spor.) - kanongebulder
kenonnevleis (1) - kanonnevlees
kenonskoegel de; -s [ko'nö(n)sku:g] 1.
kogel die men met een kanon schiet
kenonvuur - kanonvuur
kenteken et; -5; -tien 1. kenteken van met
name auto's
kentekenbewies - kentekenbewijs
kepabel z. kepaobei
kepaobel Ook kapabel (spar.), kapaobel
(spor.), kepabel (Sz, Wol) bn.; -er, -at
[ka'po:bj/ka'pa:bl/ ... ] 1. kapabel Hi bet dat

bruukt om nachtjakken van to macken

(Obk)
keperlint (Ste) et; -en; -ien ['k...] 1. lint
van keperstof (in het bijzonder van zo'n
zes cm breed: ni. om bep. hoeden, zoats de
garriebaidios en de mattelo 's')
kepers (Np) bn.; attr. ['kt:p1s] 1. van bep.
stof voor kleding: keper keperse broekon
(Np)

kepie (Bdie, Np) ['kt:pi] - kepie ccii

mi//ta/re kepie (Bdie)

kepien (Bdie, Dfo, Ste) Ook kiepien
(Dhau) et; kepies ['ki:pinl'ki...] I. bep.
hoofddeksel van soldaten, met stijve rand
en met aan de bovenkant een van achteren
naar voren lopende vouw Dc so]daoten
bacntien wel kregcn, mar M is d'r n/ct badden oen kepien op (Ste) 2. kleine keep,
kepaobc! veur (Obk), Vour dat wait is iii
in meerdere bet., z. aldaar
kepaobol genoeg (Ld), Daor veui 1k miy kepittel Ook kapittel (verspr.) et, oak de
n/ct kapabe! veur (Spa) 2. in Hij is n/ct (bet. 3: Nbk); -s; -tien [ka'pttjlka'p... J 1.
kopaobei hij staat er in financieel opzicht hoofdstuk, met name uit de bijbel (verspr.)
-5 82-

kepittelen - kepot
't zoveulste kepittel uut ten biebelboek
(Pe-Dbl), Zebegonnenmiteenni)'kapittcl
(Wol), Elko zundag wodde in die
huusboling eon kepittel nut de biebel lezen
(Op), 'k Zalje even een kepittel veurlezen
(Ste) 2. lang, veelal mondeling verteld of
voorgelezen verhaal, ook: relaas Eon heel
kepittel bet do domenee oplezen bi)' Ft
vraogeleren nI. bij de katechesatie (Sz),
Die man badde ten heel kapittel to
vertellen (Wol), En doe doe hi)' mi)' or bole
kepittel vertelde hij mij het hele verhaal
(Ste), zo ook En doe kreeg ik et bole
kepittel nI.: to horen (Ste), Th)' zee daor
ten heel kepittel op (Wol), HI) bet daor
een biel kepittel ofsteuken, mar ik snapte
d'r inks van (Nbk, Obk), Hi)' bet d'r ten
heel kepittel van maekt een lang, uitvoerig
verhaal (01-Ni, Spa), Ft Was een hiel
kepittel dat hi)' daor bul (Np) 3. uitvoerige
waarschuwing, zwaar aangezette les,
moraal e.d., ook schrobbering (Dfo, El,
Nbk, Spa) As we vroeger es wat to laete
thuuskwammen dan kregen we een kepittel
to beuxen (El), Hi)' lcreeg eerst nog ten
kepittel veur hi)' votgaon kon (Dfo), Hi)'
hot nogal es eon grote bet mar hi)' bet
now ten goeie kepittel had (Nbk), As
don en ee do preek wat zwaor hadde, dan
haj' ok een hiele kapittel had (Nbk), k Zal
'm or kapittel es even lezen de les lezen,
zeggen waar het op staat (Spa), (lone) do
kapittels oplezen flunk de waarheid zeggen
(flu) 4. uitvoerig besproken kwestie,
onderwerp van gesprek of diskussie (Dhau,
Dho) We hebben eon hiel kapittel bad over
dat stok laand (Dhau), Now 't volgende
kepittel mar het voigende wat to verteilen
of to bespreken is (Dho)
kepittelen (Nbk, Op) Ook kapittelen (Ste)
zw. ww.; overg., onoverg.; kepittelde, het
kepitteld [ko'pItjlJka'p... ] 1. (overg.)
kapittelen (Nbk, Op) Thj wag wel es
kepitteld wodden onder handen worden
genomen, bijv. om zijn grate mond (Nbk),
Jo moe'n me niet zo kepittelen (Op) 2.
(onoverg.) in over iene wat kapittelen
enigszins de bass spelen over iemand (Ste)
kepitteistok (verspr.) Oak kapittelstok
(verspr.) [...'p...stDk] - (vaak verki.)
kapittelstok: ni. pennetje van een
haissnoer, om het mee to sluiten, vgl. Op Ft
aende van een kralesnoer was eon

kapittelstok, op It aandere aende zat een
rinkien daor dat stokkien dan dour ging
(Ma), t Kapittelstokkien bleeldan veur et
ogien zitten (Sz)
kcpitteltien (verspr.) Oak kapitteltien
(verspr.) et; ...ties [ko'pttftin/ka'p...] 1.
klein kepittel, z. aldaar 2. hetz. als
kepittelstok, Tit. in halssnoer (Np)
kepoedewiet (Nbk, 01-NI) Oak kapoerewiet (01-Ni) bn.; pred. [ka'pudowit
/ ... puro... ] 1. (soms enigszins schertsend)
kapot, stuk t Is jammer, It is belemaol
kepoedewiet (01-NI)
kepok de, et Ika'pokl 1. kapok (bep.
vulmateriaal voor kussens en matrassen)
kepokken [ka'pok] - kapokken
kepokkien (Nbk) et; ...pokkies [ka'pnkin]
1. kondoom
kepokkusscn (SPOT.) - kapokkussen
kcpokmetras (spar.) - kapokmatras
kepot Ook kapot (spar.) bn.; -ter, -st;
vormt met ww. scheidbare samenstellingen
(vgi. kepotslaon, kepotknappen) die niet
aile zijn opgenomen [ko'pot/ka'p... ] 1.
vernield, stuk eon kepotte geute (Np), Ft Is
ml)' ontvalen, Ft is kepot (Dho), Die jonge
bet de brook kepot (Ld), Dat overhemd is
kepot nut de was kommen (Db), Dat
materiaol kan niet kepot kan niet breken,
kan niet stuk raken (Nbk), Die bet do
brook niet kepot hij kan wel wat wagen
(Ste), ook: hij is bemiddeld (flu) 2.
dodehjk vermoeid, totaal afgemat 1k bin
hatstikke kepot(Wol), We bebben zo lange
mit die zieke man optrokken, naacb ten
waekt en zo, dat we d'r zell baost kepot
van binnen (Op), We hebben oons d'r
kepot omme lacht (Nbk), Die man die
warkt him kepot (Dfo), ... vrot him kepot
id. (Nbk, Np), Hi)' kan niet kepot hij is
niet kapot to krijgen, is onvermoeibaar,
onversaagd (Nt, Nbk), Jo zollen je kepot
argeren (Nbk), Die man is totaal kepot, d'r
is niks moor an to doen zijn lichaam heeft
teveel to Iijden gehad en funktioneert
daardoor ver onder de maat (Mun, Nbk),
(van een verwaarloosde hand:) Ok al lick
ie mi)' niet oold toe, ie bin veu.rjow lied
kepot (b) 3. zeer ontdaan, kapot van iets
d'r kepot van wezen: HI) was d'r zo kepot
van, dat hi)' is d'r ziek van wodden (01-NI,
Nbk), ook: or weg van zijn (Nbk), vandaar
1k bin d'r niet kepot van ik vind het niet
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kepotgaon - kerbiedbusse
erg goed, niet erg mooi (Nbk)
(Nbk), Hij bet gien kcralcterer zit geen pit
kepotgaon st. ww.; onoverg.; is kepotgaon in hem, er gaat geen intiatief van hem uit
[ko'potx...] 1. stukgaan, breken Pas op, (Nw) 2. wezen, samenstel van eigenzoe'n ding gaot zomar kepot (Nbk) 2. schappen Die buurt bet een appat kerakter
ernstig ziek worden, komen te overlijden 'k (Nbk), Ja, dat yolk is ccii yolk van et
Bin zo beroerd, 1k kan d'r wel kepot van
gaon (Nbk), Hij is zo ziek, iilj gaot d'r
kepot an (Dhau), zo ook Hi5 gaot kepot

(8db) 3. te gronde gaan van een
onderneming, instelling c.d. (Nbk) Zion
hick zaeke gong d'r an kepot (Nbk)
kepothaegelen (Nbk) zw. ww.; onoverg.;
haegelde kepot, is kepothaegeld [b'p3t... I
1. door hagel verwoest raken Dc kassen
bin kepothaegeld (Nbk)
kepotmaeken zw. ww.; overg.; maekte
kepot, het kepotmaekt [ka'p...] 1. stukmaken, ook van niet stoffelijke zaken A.

Saksiscbe slag dat zien cigen kerakter
beweerde z'n cigen aard, samenstel van
eigenschappen (ba), et is van tied!ik
kerakter ( I)

keraktercigenschop (I) de; -pen [b'r...] 1.
karaktereigenschap
kerakterruman (I) - karakterroman
kerakterschets (1) de; -en; -ien [ko'r...] 1.
karakterschets
kerakterschildering (1) [ ... sktld1, ...dor ...1
- karakterschildering
kerakterstok (I) [...o ...] - karakterstuk
(inzake toned)
maekt bi ci ofwassen vaeke heel war kcraktcrtckening (1) [...'r...] kepot (Op), Al mit al het MY daor meer karaktertekening
keraktertrck (Nbk) - karaktertrek
kepotmaekt as opbouwd (Nbk)
kepotraomen (Np) zw. ww.; overg.; keraosic z. koeraosie
raomde kepot, het kepotraomd [kop...] 1. keraozie z. koeraosie
door rukken en duwen, door te grote en keraozje z. koeraosie
onvoorzichtige lichamelijke inspanning Iterate (verspr.) Ook karate (spor.)
schenden, vernielen, vandaar ook Hij bet [ka'ra:ta/k&r...] - karate
dehuudkcpotraomddoor het vele en harde kerbied Ook karbied (spor.) de, et [kr'bit,
werken heeft zijn lichaam enorm te lijden kob.../kar...] - karbied Vroeger haj' ccii
gehad, is zijn konditie slecht geworden uiets!anteern die on karbied braandc (Obk),
(Np)
Aj' tevule waeter biy de kerbied deden,
kcpotscheuren zw. ww.; overg.; scheurde verzeupje de boel (Ste)
kepot, het kepotseheurd [ko'p...] 1. kerbiedaske (Dfo, Dhol, El, Ste) Ook
vernielen door te scheuren, rukken 2. zich karbiedaske (Dhau, Ma, Obk, Op) de
kapotwerken (Nbk, Np) Die kerel bet him [...b... J 1. as van karbied Aj' op 'e fiets
kepotscheurd (Nbk, Np)
votgingen mos de karbiedlanteern bijvzidd
kepotslaon at. ww.; overg., onoverg.; het wodden en de karbiedaske mos d'r uut
kepotsleugen [...p...] 1. door slaan haeld wodden (Op), Karbiedaske wodde in
kapotmaken of -raken 'k Zalje de botten de oorlog bruukt as witterska!k (Ma), We
kepotslaon (Nt), Zol die him dan too/i bruuicten kerbiedaske veur zulverpoetsen,
kregen hebben an him de botten kepotsleugen hebben? (b), Mit onweerkunje de
stoppen kepotslaon (Obk), Dc bloemen bin
kepots!eugen deur de hacge!stienen (Ste)
keraazje z. koeraosie
kerafz. kraft

en ok wel om p!akken weg te wrie yen

persoon Thf her ccii good kcrakter is

(Dfo)
kerbiedhusse Ook karbiedbusse (spor.)
de; -n; ...bussien I...'bi ...] 1. melkbus
waarin men karbied ontsteekt, waardoor
een zware knal ontstaat terwijt door de
druk het deksel wegschiet (gebruikelijk
rend de jaarwisseling, vooral in de
oudejaarsnacht; soms gebruikte men een

goedig, heeft een edel karakter, Hij is
zaachte van kerakter (Nbk), Et zit 'iv in
zien kerakter dat hiy zo dot (Nbk), Hij bet
kerakter het is iemand met een sterk
karakter, het is een sterke persoonlijkheid

verfbus) Mit een karbiedbusse scheuten ze
ci ooldejaor uut (Dhau), Om ooldejaor
henne hebben de jongen graeg ccii
kcrbiedbussc om te knallen (Obk), Mit
ouwejaor scheuten ze we] es mit ccii

kcraktcr Ook karakier (spor.) et; -s
[ko'raktr/ka'r...l 1. karakter, inborst van een
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kcrbiedlaampe - kerel
/cathicdbusse; wat karbied d)- i),, eon Vein
bet/en water d'r big, dan ccii lucifer an an
dan was 't bats (Sz), Mit can kerbiedbussa
speuian is gevaer/ik (Np)
kerbicdlaampe (Nbk) - karbiedlamp
kerbiedlanteern Ook karbiedlanteern
(verspr.) - karbiedlantaarn Streupers
gongen vroeger mit do karbiedlanteern to
streupen (Db), We hadden vrocger een
karbiedlanteern an de flats (Db), Dc
kerbiedlan teem mos wactar in de kop
bebben on kerbied onder in It bussien; con
lucifer d'r bi5 on bup, dan baj'Jocht(Dfo),
vandaar It Gebaurde we! onder 'tjongvolk
dat ze do kra one cup enzctten en do
karbiedlanteern verzoepcn leuten (Obk)
kerbielegien (Ow) et [kç'bilaxin] 1. één
der kleine korbelen die schuin van de
st/c/en van een boereschuur naar de naar
buiten wijzende overstekende delen van de
beufdbalke lopen on doze aldus steunen
(Ow) (z. ook korbeel)
kerdaat z. kardaot
kerdaodig z. kerdaot
kerdaot (Dhau, El, Ma, Nbk, Np, Obk,
Op, Ow, Ste, Wol, vo) Ook kordaot (Bdie,
Bu, Dfo, Dho, Nbk, Pe-Dbl), kerdaudig
(Np), kordaodig (Bdie, Db, Dhau, Diz, Ld,
Nt, 01-NI, Spa), kerdaat (Sz) bn., bw.;
-er, -st [kç'd3:t, ko'd.../kar'd.../...'da:adx]
1. kordaat: [link en beslist van optreden
Die jonge was kerdaot, hij haeldc dat
bend zounar uut or wacter (Nbk), Hij was
kerdaot in zien doen on laotcn (Wol), can
kerdaot mannegien van wanton wetend
(Ma, Nbk), een kerdaote kerel (Ste), mit
flinke, kerdaote stappen (Np), Hi)' bet 'm
kerdaot ho/en (Dfo, Np, Obk, Ow), Hi)' hot
kerdaot optreden (Wol), An zien kerdaot
optreden is et to daanken dat et he/c spun/ct oibraandis (El, Fe-DbI, Op)
kerdiet z. kredict
kerdoes z. kedoes I, kedoesbond
kere z. keer
kerel de; -5; -tien ['kt:rl] 1. f'orse,
krachtige man Wat is dat con ai'deriewigst
grote kerel (01-NI), Jim Jan wodt a.' ccii
bc/c kerel (Op), Wat wodt data! eon fluke
kerel (Bu), eon boom van een kerel (Dfo,
Ld, Ow, Spa), ccii beer van... (Dhau, Diz),

bedoeld (Bdie, Bu, Diz, Ma, Nbk, Ow), zo
ook eon karel as can kaaste id. (Ld), ...as
Kast (Obk, Spa, Wol), ...as Kasta (Np),
soms gevolgd door ...en Kast is can kerel
as can strontbufte een vent van niks (Nbk,

Nw, Sz), soms, met name tegen een
opschepper, nog gevolgd door ...En wat
bin i)' dan? (Nbk), ook 't Is een kerel as
Kast, on 'n Kast as con strontbult (Nbk),
can kerel as Kast(e) an Kast(a) was can
kerel as tuthnot (01-NI), ten kerel as ccii

boom een sterke, stevig gebouwde man
(verspr.) 2. moedige of flinke manspersoon
Aj' cen kerel binnen dan mocj' dat doen!
(Obk), Kom op, aj' ten kerel bunnen! (Nt),
Woes es con kerel! (Dho), Is me dat can
kerel! (Op), 't Is con baste kerel, on hi)' zol
jow best as buusboolster hcbben wi/Mn (j),
Dc fiots wodde in odder maekt, on een
kerel as hi)' al was gong Jannegien middan
in de naaebt naor de ienzome boerderije
(I), Daor mocj' kerel veur wezen (Dho),
Th3i is toch nog kerel wodden het is toch
nog eon flinke vent geworden (Ow), Dat is
con kerel in zien wark! (Obk), 't Is ccii
kerel waoraj'opankunnon(Pe-DbI), 't Is
eon kerel uut ion stok (Diz, Obk), Gedrecg
je now as een kerel (v) 3. echtgenoot,
vrijer Zol ze nog es an ccii kerel rackan?
(Nbk), Zion buun'rouw is d'r mit ccii ere
kerci' vandeur (Nbk) 4. ruwe, ongure vent
'k Heb die kerols lack uut de krocg
kommcn zien (Nbk), ccii dronken kerel 5.

(familiair) man, ook gebruikt om iemand
vertrouwelij k aan to spreken 't Is can ma//c
kerel (Nbk), Wat kan die kerel Began
(Dfo), Aanne kerel (Ste), 'k Heb daor
gister eon kerel zien, kerel wat badde die
ccii kokkcrd van can nauze (Sz), Die kcre/
is zo goad as bolle (Dhau), Och kerel, ic
kim me moor vcrtcllen (Fe- Dbl), (verheugd, verbaasd en/of bezorgd:) Karol nog
toe, hadda dat aerdar zegd (Db, b, Op), zo
ook Kerel nog an too, wat he'kjow in ccii
tied niet zien (Ma), ...nog es an toe (Dfo,
Diz), ...nog es toe (Spa) en Keral in dc
wareld (Bdie, Diz, Obk, 01-NI, Spa, Ste):
Kerel in de were/d, wat ccii wear! (Spa),
Kerei'sc kerel, wat is 't More (Dhau), Korel
in gian aenda, wat is dat con dikkc kool
een reus van... (Np), ccii kerel as Kaasta (Np, Nt), KereJ on gien aendo (Bdie, Nbk,
eon stevig gebouwde, sterke, vaak ook Spa, 5th, Sz, Wol): Keroi' on Zion aenda,
handige en alerte man; vaak ironisch hoe hebben ze dat now toch had (Sz),
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kerelachtig - keren
(schertsend:) Ken'!, kerel wat een kerel zuve/fcbrie/c keren zo de keze (Wol), Wi)'
(Ste), 't Is can bolle van ccii kerel een mi)' even be/pen die dekens to keren?(Nt),
lompe, harde vent (Nbk), eon bok van con onderstebo van keren (Nbk) 2. het omkeren
kerel id. (Nbk, b) * (schertsend, zonder van het gras, hooi of evt. ander gewas dat
speciale bet.:) 't Is can kereltien naor op het veld Iigt te drogen Ft grus dat as
'twereltien, mar de bienties, do bionties

mijd wodt /igt op 't zwad en dat wodt
keerd (Sz, Wol), vandaar We nyoe'n henn'
a/fiend laoten nih' de liosse on mit de te keren (Nw, Ste), It Is krapan drouge, It
macgd (Np)
moot nog even keerd (Dho), Ze bebben et
kerelachtig z. kerelsachtig
bc/c stok keerd (01-NI), Bi)' weini' zunne
kerels bn. ['ki:orls], in Kerelse daegen! wodde at zwad keerd (Bdie), As et regend
hoe bestaat het (Nbk, ho: Nw), ook in een bat, moen ze eerst et bui /osmaeken, ze
kerels wiefvrouw die mannelijk overkomt gaon 'tdan keren ofscbuddcn (01-Ni), Hi)'
(Db)
zit op zion mesione, die your him schuddet,
kerelsachtig (verspr.) Ook kerelachtig opbarkt, keert (ha) 3. (overg.) gravend,
(Dfo, Di; Wol) bn.; -ci, -at ['k.] 1. (van spittend omwerken (Ld) We gaon de tmni
een vrouw) manachtig, met mannelijke keren (Ld) 4. (overg.) binnenstebuiten
karaktertrekken en/of uiterlijk Ze doe a/Ic keren van een kledingstuk (Nbk), met
war/c dat kerels cikon/ik doen mocton, ze name in oen jasse keren een jas zodanig
was ocht kerelachtig (Dfo), Wat bet die vermaken dat de nog niet sleetse hinnenvrouw eon kerelsachtige stain (Spa), kant de buitenkant vormt 5. in tegenoverSommige vrou wiuden kun d'r kerelsachtig gestelde richting gaan rijden, doen gaan,
uutzien (Ste) 2. proberend zich als een plaatsen Die auto is bier keerd vanmorgen
voiwassen man voor te doen (Diz, Sz) 'tls (El), de waegenskeren(Bu) 6. (overg.) de
nog mar zoe'n snotaop, en MY praot doorgang belemmeren, tegenhouden, beletkerelachtig (Diz), Die jonge wil graag ten dat iets doorgang vindt, dat iemand
grout wezen, daorom doet M zo een bep. iets doet De kieper kon de ba//c
kerelsachtig (Sz) 3. zich manhaftig nog lack keren (Nbk), Dc ge/c was een
gedragend (Ma, Mun, Op) Dat is niet butte p/aete die op oen penne dri)'de boven op 'a
kerelsachtig (Ma), As it joe ongeliek schostien en zo do wiend keerde (Nbk),
bekennen, dat is kerelsachtig (Mun)
Keer dat varken es, douk /opt hi)' naor de
kerelsmeensken (Mun) tw. ['k... J 1. weg (Nbk), Om et waeter to keren bebben
uitroep van verbazing Kerefsmeenskon, war we ten dam in do sloot (Wol), We lain de
bet A. oen vis vongen (Mun)
tied nict keren de ontwikkelingen, het

(Nbk, ho: Nw), Ic kim ten katel nooit

kerelspraot (vo) et, de ['k...] 1. moedige
taal, een macdig standpunt dat men
verkondigt
kerelswaark z. kerels war/c
kerelswark Ook kerelswaark (ZW, Mun,
Obk) kerelswerk (WH) et ['k...] 1.
kerelswerk Dc tuun ommospitten is
kerels war/c (Db), Daor is kerels war/c daon!
(Dho), It Is kere/swark gezegd wanneer

iemand een jonge zoon blijkt te hebben
gekregen Nbk), vandaar, bij de geboorte
van een meisje:

'tls

glen kere/swark(Nbk)

kerelswerk z. korelswarlc
keren Ook tegenkeren (Nt: bet. 6) zw.
ww.; overg., onoverg.; keerde, het keerd
['ki:ri/'tt:g ...] 1. (overg.) ondersteboven
leggen, draaien
We woren an 't
pannekoekobalcken en doe wol de vrouw
'in keren mit 't ines (Nw), B1J do

voortschrijden der jaren tegenhouden (Ld),
Die boer bet gien recht over jow /aand,
jow kim 'in gerust keren de doorgang
verbieden, beletten (Op), Ze kim mi)' niet
keren id., oak fig. (Ste), ho/en en keren
hebben mit, ...an z. onder ho/en, Do wal
keort et schijo als het eenvoudigweg niet

kan, met name: financieei gesproken, dan
is er verder niets aan te doen (Nbk, Ste),
Zoas de zaekon now gaon, kujT niot inter
keren! (Wol), Do veraanderingen van do
Jestejaoron bin niet to keren (01-NI), Dc
oolden bebbon 't keerd dat N. mit datjonlc
ging(Np), Wemoe'n 'm keren (Nbk), N is
niet te kerenje houdt N. niet tegen (Nbk)
7. aanvegen, schoonmaken, in 't buus mit

bossems keren (Bdie, Ma) 8. (wederk.)
zich wenden tot, in Keerfow[d.i. God] tot
ml)' on wets ml)' gonaodig, want i/c bin
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kerf - kermjsbedde
kerkstove z. karkestove
kerktoren z. karketoren
kerkule z. karkoele
kerkvolk z. karkvoik
kerkvoogd z. ka.rkvoogd
kerlemmer (b: In) do; -s [?] 1. groto
(Nw), (togen iemand die raar doet, evt. emmer
aangevuld met naor Meppe/ Gao bonne te kerlienekrale z. k/ienkraie
keren of LaotJe toch keren (Nw), (welticht kermelien z. karbelewn
gezegd wanneer iemand zomaar ergens kermen z. kannen
naar toe ging:) Naor Meppc/ to keren en kermis Ook karmis (El, Mun, Np, Obk)
naor Stienwiek te uutstrieken (Bu) * Keer do; -son; -sien ['ksrms/'kar...] 1. kermis,
'in die koc want hij gaot naor Mcrwn d.i. ni. bep. volksfeest of als vermaak bij eon
Marum (in Groningen): gozegd als eon koe j aarmarkt Do Woivegaoster kermis begint
a/tied op do dadde woensdag in september
or vandoor wit gaan (Dhau)
kcrf (Sz) do; kerven ['ker()f] 1. één der (0p), Mit do mark is et kermis (IA), It Hot
kleinero stukken waarin eon groot stuk daor kermis west (Dho), van de koolde
land is opgedeeld, in do buurt van Do kermis thuuskommcn eon flinke tolourKuunder, d.i. Kuinre; welticht moot hior stolling to verwerken krijgen (Db, Dfo,
gedacht worden aan (oordore?) buitondijkso Dhau, Diz, Ld, Nbk, Ow), ook van eon...
stukkon land die door natuurlijke inker- id. (Dho, Obk, 01-NI, Op, Spa, Wol),
vingen (als gevolg van de invtood van bet ...teroggekommen id. (Ste), 't Lie/a daor
water) waren to onderseheiden (Sz) 2. z. we/ kermis wat is hot daar eon rommol,
spoktakol, rotzooi (Dho), ook van eon
karf
grote visito op eon verjaardag o.d. (Diz):
kerfstok z. karfstok
Et /iekt bier ok we/ karmis (Diz), 't Leek
kerk z. karke
kerkbelasting Z. karkebelasting
daor we] kennis, zo drok was It d'r
kcrkbestuur z. karkbestuur
(Po- Dbl), 't Is (bier) niet a/tied kermis we
kunnon or niet maar steeds eon foostelijko,
kerkboek z. karkeboek
ongodwongen bool van makon, we moeton
kcrkdeure z. karkedeure
do zaken serious bonadoron, we mooton aan
kerkdienst z. karkdienst
hot work enz. (Ma, Ow), It Is a/tied gien
kerkebanke z. karkebaank
kerkeboek z. karkeboek
kennis id. (Op), 't Is a//c daegen gien
karmis id. (El, Obk), Jouwster kermis nI.
kerkebule z. karkebuui
kerkehuni z. karkebuu/
in Do Jouwer [Joure], op do Iaatste donderdag in september, ook: horfstaster (be:
kerkekachel z. karkekachei
kerkelik z. karkelik
Op), Brusse/se kermis bep. Iangworpige
meolkookjos met suikor erop (Nt, Sz), Ft Is
kerkeplaas Z. karkep/aets
kerkeplaats Z. karkepiaets
kermis in do he//c do zon schijnt on her
regent togelijkortijd (Ste. Op) 2. druk
kerkeponge Z. karkepong
rumoor, feostelijk gedoe, ook: goruzie,
kerkeraod z. karkeraod
kerkeraodsbanken (Sz) my. ['k...] 1. gokrakeel (fidie, Ow, Ste) 't Is daor a/tied
korkbanken in het dool van do kerk waar kermis (Bdio, Ow), Aachteromme is kermis
do bostuursleden zitten
kom hot huis maar binnen aan do
achtorkant, daar zijn nI. do mensen (Ste) *
kerkestove z. karkestove
kerketoren Z. karketoren
Do zwine schient en 't regent we//Dan is ?
karmis in do he/ (Bdie), zo ook As ?
kerkganger z. karkgangor
kerkgebouw Z. karkgebouw
regent on de zunne schient, bebben do
kerkhof z. karkhof
kiepen kermis (01-NI, Spa) en As ?
kerkklokke Z. karkekiokke
niotregent... (Sz)
kerkkoor z. karkkoor
kermisattraktie (I) do; -s ['k...] 1.
kerkorgel z. karkorgel
kormisattraktie
kermisbedde (spor.) - kormisbed
kerks z. karks
ienzem on el/endig (b) 9. in (schortsend) ?c
Gao naor Meppci to kereu zonder specia1 bet. (Nbk), zo ook In Meppel kuj'je
keren iaoten (Np), Gao naor Meppe/ en
/aotje keren (Np), (van iemand die nijdig
is:) Die mag ok we] naor Meppel to keren
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kcrmisdrokte - kcrwei
kermisdroktc (spor.) - kermisdrukte
kerststruuk (fp) de; ...struken; ...strukien
kermisganger (spor.) - kermisganger
['kc()flryk] I. bep. heester: gage!
kermisholen z. karmisbolen
kertier Oak kwetier (Nbk), kwattier
kermislclaant (Nt, 01-Ni) de; -en ['k...] 1. (spor.) at; -en; -tien [b'ti:or, kf... /kwa...
kennisklant
/kwa'ti:or] 1. kwartier, vierde deel van een
kermiskraom (spor.) - kermiskraam
uur De kiokken die siaon om at kertier
kermisspul (01-NI) ['k...] - kermisspul
(Obk), Ze hebben ten kertier speulkertier
kermistente (spar.) - kermistent
on seboele (Db), We badden vroeger on
kermistied (spar.) - kermistijd
seboele et vne kertier Id. (O!-NI), We
kermisvolk - kermisvoik Dat ecbte bebben nog dric kertier do tied (Nbk), ten
kermisvoik is ten appat slag (Sz)
sdef kertier niim een kwartier, meet dan
kcrmiswaegen (01-Ni) - kermiswagen
een kwartier (Bu, 01-N!, Ste, b): Mit ten
kern [kern] - kern, hoofdzakelijk fig.: het sticfkertiertien gao 'k vat (Ste), Over eon
middelpunt in do kern van at dorp (Nbk), kertier... (Nbk), vuuf kertier in It iire zeer
de kern van de zaeke (1), de kern van et !angzaam, bijv. van iemand die erg traag
verbael (1), ten kern van waorhicd (I), de werkt (01-NI), et akedamiseb kerticrtien
badde kern (1), do kern van ten veriening (spor.), eon Steiiingwarfs kertiertien tijdse.d. 't Is ccii vaaste kern die (d'r) aided bestek van een kwartiertje direkt na de
komt de trouwe leden, de getrouwe offIciele aanvangstijd van eon bijeenkomst
bezoekers, bijv. van een kerk, eon kafé, (voordat men ook daadwerkelijk begint)
can voreniging (Nbk)
(spor.) 2. vierde gedeelto van can bep.
kernanval (1) - kernaanval
oppervlakte (Db) Et aacbterstekcrtier van
kernbewaopening (1) - kernbewapening
at laand was vanmorgen had (Db) 3.
kernbom - kernbom
kwartier als deal van do uier (Dho, Diz,
kerncentraole (1) - kerncentralo
01-NI, Op) Do koe her mit een verkeerd
kerndörp (spor.) - kerndorp
kertier olkaild (Dho, Diz), Disse koc bet
kernenergic (verspr.) ['kerni:n1scj)i, ook eon had kwattier (Op) 4. in earste kertier
wei ...zji] - kernenergie
en Jaeste kertier do desbetreffende
kerngczond Oak karngezond (Nt) [aks. schijngestalten van do maan We bebben
wisselt] - kerngozond
now niye maone, on mit eon woke eerste
kernkanzinenet (I) - kornkabinet
kertier (Obk), De maone zit in ? eerste
kernkop (1) - kernkop
kertier (Nt), 't Is vanda ego eerste kertier
kernlacding (I) - kerniading (van born of (Ow), Dc maone ston in et iacste kertier
raket)
(Ma), It Hot net leste kwattier had (Spa) 5.
kernmacht (1) - kernmacht
kwartier inzake eon waponsehild (I)
kernofval (spor.) - kernafval
kertiermaeker (1) - kwartiormaker (bep.
kernoorlog - kernoorlog
militair)
kernperbleem (1) - kernprobleem
kerton Oak karton (spar.) at [kç'ton,
kernploeg - kernpioeg
ko.../kar'tonj 1. karton (bep. bordpapior)
kernproef - kernproef
deuzen van kerton, 't Zit in kerton veipakt
kernramp (1) - kernramp
(Pe-Dbl), eon stokkien kerton
kernreaktor (I) - kernreaktor
kertonfebriek (spor.) - kartonfabniek
kernreket (1) - kernraket
kertonnen Ookkar:onnen (spor.) [...'to:]
kerntaeke (I) - kerntaak
- kartonnen eon kertonnen deuze (Ow)
kernvri'j [aks. wisse!t] - kernvrij
kertonpepier (spar.) - kartonpapier
kernwaopen - kernwapen
kertonrechter z. kctonrechter
kernwaopenvri'j [kcfnw3:plp...; aks. kerven z. kan'en
wisselt] - kerwapenvrij Oost- Steliingwarl kerwats (Nbk) fkç'wats] - karwats
kern wa op en vr;e gemiente! (I)
kerwei (Db, DIa, Nbk, Ow, Obk, Pe-DbI)
kerre z. kedde
et; -nen; -glen [kr'wejJ I. karwei, bep.
kerrie ['ken] - kerrie (bep. specerij)
werk dat moet warden vernicht, te verrichkerriesaus (spar.) - kerniesaus
ten taak Dat is eon mooi kerweigien your
kerriesoep (spor.) - kerniesoep
oonze buunnan (Nbk), Et is eon biel
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kes - kestuum
korwoi, eon govoorlik korwei (Nbk), eon
zwaorkonvei(.Thk)2. in opkorweielders,

in het verborgene, geslachtsgemeenschap
bedrijvend en aldus aangetroffen wordend
(evt. met iemand van hetzelfde gesiacht)
(Nbk, Ow): Die weren op kerwei (Nbk)
kes z. kosso
keset z. kesfet
kesette [ka'seto] - cassette (om geld in te
bewaren, cassette voor een boek e.d.,
cassetteband) Bin die belies ok op kesette?

(Ow)
kesettedek (spor.) - cassettedek
kesettehoolder (spor.) - cassettehouder
kesetterekorder (spor.) [...'s...] - cassetterecorder
kesettespeul(d)er [ko'sstospA:l(d)rl - cassettespeler
kesien et; kesies ['ki:sin] 1. kleine kaas 2.
(met hoofdletter) kleine Kees 3. (vooral
my.) kaasjeskmid (fp, h) 4. bep. dikke,
zachtzure en goudgele appel (Nbk) 5.
keeshond (spor.)
kesier z. kassior
kesjet (Diz, El, Ld, Ma, Nbk, Obk, Ow,
01-NI, Spa, Wol) Ook kosjet (Nbk, Ow),
kesel (Db, Dho, El, Nt, Op, Ow, Sz),
horselet (Ld), horse: (Bu) et; -ten; -tien
[ko'sjctJko's.../ka'seUko(r)o'ietJk3r'set] 1.
corset, rijglijf 'k He nooit Zion kosjot meet
ommo (Nbk), 't Kosjot zit me to nauw
(Diz) Hiy hot last mit do rogge, biy bet een
loron kesot ommo (Dho)
kesjot (Dho, Nbk, b) de; -ten; -tien
[k'sjot] 1. cachet, gevangenis Die zit in 'I
kosjot (Dho)
kesse z. kosse
kesseboom z. kosseboom
kessebranewien(spor.)['k€(;)obrà:nowin]
- kersenbrandewij n
kessehoolt z. kossehoolt
kessehout z. kossoboolt
kessepitte z. kossepitto
kessestruke z. kassestruko
kest z. kiets II, kast
kestanje Ook kestanjer (Np, fp) de; -s
[ko'stapja/...jr...] 1. de vrucht van de
tamme kastanj e (eetbaar) (iono) do
kostanjos uut et vuur haolon (Jaoton) (Dfo,
Nbk, Np) 2. de niet eetbare vrucht van do
wilde kastanje Van eon kostanjo maokton
wij vroogormannogios enpupios (Obk), 'k
Hob eon kostanjo in do bust your do

rimmetiok (Sz) 3. kastanjeboom eon
knoppe die to baasten bong in do kestanjo
(ba), Do kostanjo bluuit (Ow), D'r kommon
kostanjes op (Nbk), eon tamme kestanjo
(OS, 01-Ni, Spa), ook do makko kostanjo

Id. (WS)
kestanjeblad - kastanjeblad
kestanjeboom Ook kestanjerboom (Np,
4,), kastanjeboons (fp) de; ...bomen; -pien
1. kastanj eboom
kestanjebos (spor.) - kastanjebos
kestanjebruun (v) bn. [aks. wisseit] 1.
kastanjebruin
kestanjehoult - kastanjehout
kestanjekleur (spor.) - kastanjekleur
kestanjer z. kestanjo
kestanjerboom z. kostanjoboom
kestanjezuken (Db, Dhau) onbep. w.
[...'s...] 1. het zoeken naar de vruchten van
tamme of wiide kastanjes
kestaovend z. kastaovond
kestboom z. kastboom
kestbrood z. kastbrood
kestdag z. kastdag
kesteel et; kestelen; -tien [ko'stt:i] 1.
burcht, middeleeuws kasteel (bij
vergelijking) eon kostool van eon buus een
erg groot en ruim huis (verspr.), zo ook 't
Is zuvor eon kostoel id. (Nbk), eon buys as
eon kesteol (Nt), Dat huus is cons to groot,
we bebben gion vorlot van eon kesteol (Op)
2. kasteel bij het schaakspel
kesteelheer (1) - kasteelheer
kesteelmure (I) - kasteeimuur
kesteetroman (spor.) - kasteelroman
kestek z. gostok
kestfeest z. kastfoost
kestiesiekoor z. stiosiokoor
kestklokke z. kastklokke
kestkraans z. kastkraanzo
kestlied z. kastliod
kestmaol z. kastmaol
kestmis z. kastmis
kestnachien z. kastnacbion
kestorie z. konsostorioka em or
kestoriekaemer z. konsostoriokaomor
kestreren (spor.) Ook kastreren
[ko'stn:orv/ka's ... ] - kastreren: ontmannen
kesttied z. kasttiod
kestuum (verspr.) Ook kostuum (verspr.)
et; kestumen, kestuums; -pien, kestumegien [ko'st$mJko'st ... ] 1. (deftig of schertsend) pak, kleding waarin men zich ver-

kcstuumrok - ketern
toont Kick, dat is mien niie kostuum m'n
nieuwe pak, mantelpak (Nbk) 2. kostuum
bij toneel Dc kosturnen your do tenieluatvoering van kiender weren dour do mornmen maekt (Nbk), Hebben we nog een
kostuum your de Sunderklaos, of moot d'r
eon ni5 komnien? (Nbk), Vanaovend
r4opeteren we in kestuum (Nbk), oak in
Fries kestuum Friese klederdracht, e.d.

kcstunmrok (Nbk) Oak kostuumrok
[...st ... J - kostuumrok
kestvekaansie z. kastvekaansie
kcstversiering z. kastversiering
ketalegus [ka'ta:lagAs, ...gas] - katalogus
ketalegusnommer (spar.) - katalogusnummer
ketaleguspries (spar.) - kataiogusprijs
ketchup - ketchup (bep. saus)
kctcder (spar.) [ka'tt:d1} - katheder
ketel de; -s; -tien ['ki:tfl 1. ketel, nI. om
water of andere vloeibare stof in te koken
of te verwarmen Vroeger mossen we vaeke
wit con ketel koffie naor 't huffaand (Obk),
Ft wodt baost koffietied, daorommo za 'Ic
gauw eon ketel wacter opzctten (Db, Op),
de ketel op 'e kachel zetten, Do ketel staot
to zingen op 'e kachel (Sz), Do ketel staot

boven het vuur hing
ketclhangsel (Op) et; -5; -tien ['k...] 1.
handvat van een ketel
keteihaul (Obk) et; -en ['k ... J 1. hengsei
van een ketel
ketelhuus (Nw, Ste) ['k ...J - keteihuis
keteljacht de ['k...], in Dat was mi5 ok eon
ketefjacbt een ware klopjacht (Ste)
ketelkock z. ketelkocko
ketelkoeke (Bdie, Ma, Np, Nw, Obk,
01-NI, Ow, Ste) Oak kelekoek (Op),
keelkoek (Op), kielekoek (Nt, Spa),
kieseldoek (Sz), ketelkoek (Db, Spa, Wol)
de ['kt:tfkuka/'kt:l(a) ... ..kiio ... /'kitj ... ..
tI ... ] 1. bep. ketelkoek: jan-in- de-zak
ketcilapper de; -s; -tien [kt:tjap1] 1.
keteilapper
ketellit (Nbk, Obk, vo) et; ...Iitten; ...littien
['k ... ] 1. deksel van een ketel Ze leuten
hour allcmaol op ion kniye dade, dronken
omstcbcurten koffie uut et ketellit en
konnen effen bekommon (va)

ketelmeziek (verspr.) de ['kt:tlmosik] 1.
door een groep mensen voortgebracht
lawaai: nI. vooral door met potten, pannen,
deksels e.d. tegen elkaar te slaan (bep.
volksgericht), vgl. As iene in de ogen van

to stomen er komt stoom uit de ketel de aanderc doipsgonoton wat misdaon
(Dho), 't Vet is van do ketel er wordt nu badde, dan wodde hi5 mit ketelmeziek et
niet zoveel meer aan verdiend (Op), Ft is dorp vat jacbt, daor wodde eon protte
con blikkon ketel(tien) die persoon is snel kebaol bij maekt (Np), As d'r in een dorp
kwaad (Op), Do stoom is van do ketel of bij iono wat gobeurde dat do moonsken
de spanning daarover is nu weggevallen niet anston, dan gingon ze daor henne mit
(Ste), Jo kim ok tevule stoom op 'e ketel ketelmoziek (El), Zoo'n zostig jaor loden
bebben te veel spanning door jets baddon ze nog ketelmezick in Else; wit
ondervinden, zich te druk maken am iets stokken, mit s!aon en raozen gongen ze mit
(Ste), Jo moc'n niet zo an do ketel sfaon
opseheppen, bluffen (Nt, 01-NI, Wol) 2.

wasketel (Dfo) 3. verwarmingsketel 4.
stoomketei 5. groat metalen vat in een fabriek waarin verhitting, verdamping enz.
plaatsvindt, ketel * Depot verwiet de ketel
dat hij zwat is (verspr.), ...zwat zicbt (Ld,
Mun, Nt, 01-NI, Sz, Wol, Dhau)
ketelanker (Bdie) et; -s ['k...] 1. haai,
haak boven het vuur waaraan de ketel
kwam te hangen
kcteldeksel (Op) ['k...] - deksel van een
ketel
ketciemmer (Bdie, Nbk, Ow, Spa, Ste) de;
-s ['k...] 1. soort koperen wasketel, ronde
koperen emmer met hengsel, die men
veelal voor de verwarming van water

een pfoegien naor ieno toe on voniiefden
do bool bij die man (Nbk), oak in een
andere toepassing bekend: Dc nije onderwiezer wodde mit ketelmoziok inhaeld
(Dhau), 't Is kotelmoziok het is niet veel

waard (Ste) 2. (bij vergeiijking, zonder
direkte bijgedachte aan bet. I) door
mensen geproduceerd Iawaai (01-Ni) Wat
macken jim con ketolnieziek (01-NI)
ketcismid (Ste) de; ...smeden; ...smittien
['k...] 1. ketellapper
keteisteen z. ketelstien
ketcistien (Bu, Nt, 01-NI, Op, Pe-Dbl,
Ste) Oak keteisteen (Spa) - keteisteen
keteltute (Bdie, Op) de; -n; ...tutien ['k...]
1. tuft van een ketel
ketern (1) [ko'tcrn] - katern
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ketierpaul - ketten
ketierpaol z. lantieipaol
ketoen I et [ko'tü:nl 1. katoenen stof,

draad of vozel Dat jurkien is van ketoen
(Wol), Hemden van wit ketoen ziej' tegenwont niet meer (Obk) 2. in iene van
ketoen geven iemand stevig aanpakken,
flunk de waarheid zeggen, een pak slaag
geven, ook: met glans winnen, met name
bij wedstrijdsporten Die vent wol niet ow
lick, ikbeb 'in fUnk van ketoen geven (Sz),
We bebben ze van ketoen geveir n.a.v. een
gewonnen wedstrijd (Np), ook k Zal 'in
we] ketoen verkopen hard aanpakken (FeDbl), waarnaast Die man bet geed van
ketoen had mit dat zwaore kenvex now is
hi)' we] rustig heeft een zeer zware
inspanning moeten leveren (Ob), Th3 bul
him van ketoen hij hield zich rustig, kalm

(Db)
ketoen JI (OS, Bu, Np, Op, Nt, 01-NI)
bn.; pred. 1. rustig, kaim, in ft ketoen
ho/err Now, hooljeketoen! (01-NI), Hool

je mar ketoen hour, aanders hej' weer soul
n!. ruzie (Nbk), Jonges, jim moe'njim wat
ketoen ho/en, want jim beit moet even
slaopen (Obk)
ketoenbaand (Nw) et [ka't ... ] 1. katoen-

band

versehijnen (Dhau)
ketongerecht (Np, 01-Ni, Ow, Wol) Ook
kantongerecht (verspr.) [ko'ton...] kantongerecht
ketonrechter Ook kantonrechier (spor.),
kertonrechter (Obk) [ka'tonrExtç/ ... /kf't ... ]
- kantonrechter Hi)' mos veur de
kertonrecbter verschienen (Obk), Dc
ketonrccbter zit in 't Vene (Ste)
ketoor z. kantoor
Ketrien (spar.) Ook Katrijn de; -en;
-egien [k'trin/ ... ] 1. vrouwennaam, in hot
bijzonder: de vrouwelijke tegenspeler van
Janklaosen in het bekende poppenkastspel
ketrol Ook katrol (Nbk, Obk) de; -len;
-legion [ka'trol, ook weP ... ol/ka't ... ] 1.
katrol (instrument om mee te hijsen enz.)
kets I de; -en; -ien [kets] 1. kets
kets II tw. I. kets
ketsen Ook kitsen (verspr.) zw. ww.;
overg., onoverg.; ketste, het/is ketst ['kets
/...L..1 1. ketsend (doen) gaan, stuitend,
schampend wegspringen (en daarbij een
ketsend geiuid gevend) ook: keilen over
water mit con steenticn over 't water ketsen
(Np, Ow, Spa), Do haegel ketste van et dak
of(0I-NI), Etkanje de veurrutekosten as
d'rsticnties tegen deruteketsen (Obk), Pas
op daj' gien stien dour 't raem Icitsen
(Dho), Dc donder ketste d'r over (01-Ni),
Mien biljatkeu kitste (Wol), Die protters
kun zo mooi teugen de rain en kitsen hun

ketoenbever I (Db, Nbk, Np, Pe-DbI) et
[kotfl:mbi:w1, ...vd 1. bep. geweven stof
van katoen: bever
ketoenbever II bn.; attr. [ka'tü:m ... ] 1. van
ketoenbever I, z. aldaar ketoenbever uitwerpselen in do viucht iaten vailen,
zadat die tegen de ruiten ketsen (Spa, Sz),
hemden (Nbk)
(Nbk) bn.; attr. Dc geweorkoegel ketste tegen de helm
ketoenbeveren
[k&tfl:mbt:wm] 1. van ketoenbever I, z. (01-NI) 2. (onoverg.) niet afgaan van een
vuurwapen, niet werken van een patroon in
aldaar
ketoenen bn.; attr. [...tü:n:] 1. katoenen eon vuurwapen 't Schot gaot niet of hi)'

een ketoenen bemd(Ste), ketoenen lackens

(Ld), een kctoenen draod (Bu, Ste),
ketoenen mesiencgaoren (Nw), . ..haandgaoren (Nw)
ketoenilenel (Bu) [ko't...] - katoenflanel
JCetoenflenel dam- maekten ze vroeger
nachtponncn van (Bu)
ketoentien (Bu, 01-Ni, Pe-Dbl, Wol) et;
...ties [k'tfl:ntin] 1. katoentje in een
petroleumstel, ... lamp e.d. (Bu) 2. katoenen
onderlijfje
keton (Dfo, Dhau, Ma, Pe-DbI) et [ko'ton]
1. kantongerecht De man mos your
keton, hi)' had wat uutbaeld(Ma, Pe-DbI),
...kommen voor hot kantongerecht

ketst; dan zit et spul niet good of et kruut
is damp (Obk, Nbk), Die petronen bin
slecht, ze ketsen allemaole (El) 3.
(onoverg.) met eon rutetikkor stiekem, om

to plagen, tegen ramen ketsen (Ste)
ketsjeballe z. katsjeballe
ketsjeballen z. katsjeballen
ketten (verspr.) Ook ketting (Bu, Db,
Nbk, Nt, Op. Pe-Dbl) et, de; -s; -tien
['kstv/'kstuj] 1. ketting, keten We laoten et
emmertien van de rogenbak mit eon ketten
naor beneden (Mun, Nbk), Die bond is
niot vertrouwd dat hi)' los/opt, ze moe'n
him mar gauw an de ketten leggen (Op),
Die bond ligt an de ketting (Db), ...zit
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kettenbotsing - kettenstring
naachs a/tied an de kattan (j), Dc belle onoverg.; ketteneidde, hat ketteneided
staot an 't ketten (Ma, Spa), Hej' et ketten ['ketvsjd] 1. land bewerken met een
we] onj 't beicke daon? nI. om het vast te kettingeg Dat stok laand moe'n we ok nog
maken (Ste), tie kettens van can klokke ni. ketteneiden (Nbk), We gaon henna te
van een bep. uurwerk: een kiok waarvan kettenaiden (Nbk)
elk der gewichten aan hat uiteinde van een kettenemmer (Obk) de; -5; -tien ['k...] 1.

ketting hangt (om daaraan opgetrokken te emmertje, veeiai aan een ketting, waarmee
worden) (aig., Ma), can boot an de ketten water nit de regenbak werd geput
leggen (Diz), Jos van 't ketten wezen kettenformelier (1) - kettingf'ormuiier
uitgelaten zijn, gek doen, de bloemetjes kettenfrees (spar.) - kettingfrees
buiten zetten veelal doordat er geen kettenhaister z. kettenizeister
toezicht is (Ld, Ma, 01-Ni, Op, Ow, Wol), kettenhekke (Bdie, Obk) Oak kettingook van at ketten wezen it (Bdie, Dho, hekke (Nw) at; -n; ...hekkien ['k...] 1.
Nt, Obk, Pe-Dbi), Hij was aorig van It iandhek dat men over een akker sieept, met
ketting doe zc ten dag uutgingen (Pa- Dbl), de funktie van een eg (Bdie) Et kettenDie is be!amaol van 't ketten sleugen

(Spa), Hij zit an 't ketten hij mag niets
doen zonder de toestemming van een ander
(bijv. zijn vrouw) (Bdie), Thj mag we! an
't ketten hij moet warden beknot in z'n
vrijheden en daar moet de hand aan
worden gehouden (Dho, Ma), ionc an 't
ketten leggen z'n vrijheden inperken, bijv.
gezegd van iemand die een zeer ongeregeid
leven ieidt en die vervolgens onder de piak
komt te zitten bij in echtgenote (Spa) 2.
haisketting, horiogeketting e.d. Ean mooi
ketten bat E. omme (Nbk) 3. fietsketting 'k
He/the 't ketten van de fiats (Dfo, 01-Ni),
't Ketten is me van de fiats lopen (Mun,
Pe-Dbi, Diz), ... v/aug me vanmorgen van
c/a fiats (Sz), (schertsend van iemand die
met z'n fiets aan de hand loopt i.v.m. een

hekke bruulcte mien va as de aide kapot
was (Bdie) 2. hekwerk, afrastering uit

kettingen bestaand, die op twee nivo's
tussen palen hangen (Obk, Nw)
kettenheister (Dfo, El, Nbk, Np, 01-NI,
Ow, Pe-Dbi, Spa) Oak kenenkaister
(Nbk, Ste) et; -s; -tien ['kethcistç
/ ... halstç] 1. haister die voor een gedeeite
ketting is en overigens nit leer bestaat (nI.
het deei over de neus)
kettenhond (Diz, El, Ma, Mun, Nbk, Np,
01-Ni, Op, Ow, Spa) Oak keninghond
(Db, Dho, Mun, Obk, Ow, Pe-DbI, Spa,
Sz, Wol) de; ...honnen; ...hontien ['k...] 1.
kettinghond
kettenkaaste (verspr.) Oak kettingkaaste
(Bu, Dhau, Dho, Ld, Nbk, Nt, Pe-Dbi),
kettenkaste (Mun, Spa), keningkast (Sz)
iekke band:) Hibetetkcttcn lek(Sz) * Et f'ksti2ka:sto] - kettingkast
ice/tan is zo stark as de zwakste scbaekel kettenkaste z. kettenkaaste
(Bdie, Ste, El)
kettenlaampe (Bdie, Mun) Oak
kettenbotsing z. kcttingbotsing
keninglaampe (Bu, Dfo, Dho, Ld),
kettenbrief z. kcttingbrief
kettenlampe (Spa) de; -n ['htçiã:mp] 1.
kettenbrogge (Bdie, Np, 01-Ni) Ook aan ketting(en) hangende en daarmee verketlenbrugge (Spa) ['k...] - kettingbrug
steibare lamp wat de hoogte betreft
kettenb ru gge z. kettenbrogge
kettenlampe z. kcttcnlaampc
kettenegge z. kcttcncide
kettenroker z. kettingroker
ketteneide (verspr.) Oak kettenegge (Bdie, kettenstreng z. kettenstring
Dho, Mun, Nt, Spa), kettingegge (Nt, kettenstring (verspr.) Oak kettenstringe
Pe-Dbi), keningeide (Db, Ld, Wol) (Nbk, Obk), kettenstreng (Bdie) de; -en;
['keti€jda/ ...cgo - kettingeg Dekatteneide ...strinkien E'kctvstrtn()f ... I 1. streng,
woe/dc op at laand bruukt om tic strontfien koord behorend bij het borsttuig van een
to macken (Ste), Mengmes was mooi Pen, paard; geheei of gedeeitelijk een ketting
aj' dat over at laand struiden dan dreugdc
de grand mooi out on dames daordcur ok,
dan wodde at prachtig af' d'r mit de
kctten aide over gongan (Ste)

ketteneiden (Nbk, 1) zw. ww.; overg.,

bestand Et maicmculcpeerd had can jok
an, mitzillcstringen an de dri5mcuie vaaste
(Ste), Die man badde in zienjongejaorcn
nog we! as eon tied dat hij butcn tie
kettenstringen sprong, mar now lopt hij
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kettenstringe - keukenkachel
aorig in 't gervel dat hij uit de band
sprong, tezeer de bloemetj es buiten zette
en gekke dingen deed (Op)
kettenstringe Z. kettenstring
kettentienwienen (k: Ste) onbep. w.
['ket;tiwi:J 1. bep. kinderspelletje spelen
ketter de; -s ['ketj] 1. iemand die afwijkt
van de desbetreftende godsdienstige leer
viuken as eon ketter (Np, 0p, Spa, WoI,
Ste), zoepen as een ketter (Ma, Ow) 2.
(niet zeiden schertsend) iemand die niet ter
kerke gaat, ook sterker: iemand die spot
met kerkeiij ke zaken We bin hier allemaol
ketters we zijn alien buitenkerkeiijk (Nbk),
die ketters bier weg (..) die buitenkerkelijken uit onze omgeving (Ma) 3.
iemand die steeds in de contramine is
(Pe- Dbl) 't Was ten ketter, hij ging altied
tegen de draod in (Pe-Dbi)

ketteren zw. ww.; onoverg.; ketterde, het
ketterd ['k€trv] 1. tekeergaan, razen,
vloeken en tieren Moej'm heuren ketteren!
(Dho, Spa, Ste), Die mudde [bunzing] zat
aorig in do benauwdhied, want hif ketterde
aorig (Dfo), Bij de baron hebben ze zeker
weer ruzie, want et gaot daor op 'n
ketteren! (Db), Ketteren dat die vent doe,
ie wodden d'r raer van (01-NI), Hiy ston
op zien perseneel to ketteren (Wol), Die
man die ketterde NY elk woord vioekte

(01-Ni)
ketting z. ketten
kettinghotsing (Nbk) Ook keflenbotsing
(Spa) ['k...] - kettingbotsing
kettingbrief (Dho, Nbk) Ook kett en brief
(Spa) ['k...] - kettingbrief
kettingegge z. ketteneide
kettingeide z. ketteneide
kettinghekke z. kettenhekke
kettingbond Z. kettenhond
kettingkaaste z. kettenkaaste
kettingkast z. kettenkanste
kettinglaampe z. kettenlaampe
kettingpepier (I) - kettingpapier
kettingreaktie (I) - kettingreaktie
kettingroker (Nbk, 01-NI) Ook
kettenroker (Spa) ['k...] - kettingroker
kettingsteek (Nbk) de; ...steken; ...stekien
['k...] 1. kettingsteek: nI. bep. steek bij
naaien, borduren of haken Mit borduren of
baoken hej' een kettingsteek, dan Jej' een
las en daor stik te onderdeur (Nbk)
keu Ook keuje (bet. 3: Nbk) de; -s, -nen;

-gien [k.&:/ ...jo] 1. biijartstok 2. varken (El,
Nbk, bi, p, b: Im) 3. tournure, queue van
een damesjapon (Nbk) een keu op It gat
(Nbk)
keuge (Ste) de; -n ['kA:gol 1. zeug met
biggen
keuje z. keu
keuken de; -s; -tien ['k.&:k] 1. vertrek
waar men kookt, ook: keukenkamer en
tevens woonkamer, nI. de kamer waarin
men dagelijks verblijft en veelal ook
kookt(e), i.t.t. tot de pronkkamer Vroeger
zat it altied in de keuken, mar now is et et
plak cm te koken en of te wasken en zo
(Obk), Dc keuken is een kaemer year
daegeliks gebruulc (Pe- Dbi), vandaar Dear
de weke zatten wij in do keuken (Ste), We
hebben een eupen keuken een open keuken

(01-Ni) 2. aanrecht, keukenkasten en ander
toebehoren We bebben eon nije keuken
koeb4 van iekenhoolt (Dhau), ten mooie
keuken (Spa), een geriefelike keuken
(Dho) 3. manier waarop men het eten
kiaarmaakt, in Do keuken was d'r goed
bijv. van een restaurant (spor.), deFraanse
keuken (spot.), de Hollaanse keuken (Nbk)
keukenhlok (1) - keukenblok
keukendeure ['k.... ....d ... ] - keukendeur:
binnendeur naar de keuken of de keukenkamer
keukenduek (Nbk) ['k... - keukendoek
keukenevcntaoris (spor.) ['k...] - keukeninventaris
keukenfernuus (spor.) ['k ... l - keukenfornuis
keukengedien (Mun) et; -en; -egien. -tien
['k...] 1. gordijn in een keuken
keukengerei (verspr. WS, Dfo, El, Ow) et
['k...] 1. keukengereedschap, keukengerei
keukengerief (Op) et ['k...] 1. keukengerief
keukenglas (Bu, Dhau, Ma, Nbk, Np, Op,
ha) et; ...giaezen; -sien ['k..., ook wel
...'glas (Nbk)] 1. vensterruit van een
keuken Ze zitten tot or iceukenglas uut te
kieken (Nbk)
keukeninrichting (spor.) - keukeninrichting
keukenkaaste Ook keukenkaste (WH)
[k.... ....ka:sto (Nbk)/ ... ] - keukenkast
keukenkachel (Nbk) de; -s; -tien ['k...,
...'k...] 1. kachei in de keuken of
keukenkamer
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keukenkaemer - Keulen
keukeukaemer Ook keukenkamer (Sz) de; keukentrappe (Diz) de; -n; ...trappien
-s; -tien ['k ...l I. keukenkamer Dc ['k...] 1. (vaak verkl.) keukentrap
keukenkaemei daor zatten fe mcerstal keukenvloer Ook keukenvloere (Mun)
(Wol)
['k.... ....f... (Nbk)] - keukenvloer
keukenkamer z. keulcenkaemer
keukenviocre z. keukenvloer
keukenkaste z. kcukenkaaste
keukenwagen (Spa) ['k...] - keukenwagen
keukenkelder (Bdie, Nbk) de; -s; -tien keukenwark (spot.) ['...] - keukenwerk:
['k...] 1. kelder die vanuit de keuken wordt werkzaamheden die men in de keuken
bereikt, onder de keuken, opkamer en/of verricht
trap
keukenwckker (spot.) - keukenwekker
keukenklokke (Db, El, Np, Sz) de; -n; keukenzaand et ['k...] 1. zand gebruikt
...klokkien ['k...] 1. klok (vaak rond (Sz)), voor het indweilen of bestrooien van een
uurwerk in de keuken
keukenvloer
keukenkraene (spor.) ['k...] - keukenkraan keukenzoolder (Bu, Nbk, Op) de; -s; - tien
keukenlocht et; -en; ...loehien ['k...] I. ['k.... .... s... (Nbk)] 1. zolder van een
keukenlucht 2. elektrisch lichtpunt in de keuken
keuken (Nbk)
keukenzoolt (Nbk) Ook keukenzout (Spa)
keukenmatte (Bdie, Nbk, Sz) de; -n; ['k...] - keukenzout
...mattien ['k.... ....m...] 1. mat in een keukenzout z. keukenzoolt
keuken of voor een toegangsdeur tot de Keulen et ['k&:In} 1. Keulen waeter van
keuken
Key/en eau de cologne (Diz, Nt, Sz, Bdie),
keukenmeester (Nbk, Sz) ['k...J - Higaot over Acken en Keulen hij neemt
keukenmeester, in Doe was scbraolhans een zeer grote omweg, met name gezegd
keukenmeester (Nbk, Sz)
van een uiteenzetting die erg wijdlopig is
keukenmejd de; -en ['k...] 1. keukenmeid (Bdie), om Keulen en Aken henne gaon
(Spa, Sz) 2. in gilfende keukenm tic/en zeer breedvoerig praten (Op), It in Keulen
vuurwerk van een bep. soort: Ze leuten donderen beuren stomverbaasd zijn, nergillende keuicenmeiden batsen (Np)
gens weet van gehad hebben en er nu
keukenmes (1) - keukenmes
opeens aehter komen (verspr.), It kun 'tin
keukenofval (1) - keukenafval
Keulen heusen donderen wat een geweldig
keukenpasseniel (I) ['k ...J - keuken- lawaai! (Dfo, LU, Nt, Obk), Die kerel km',
personeel
Aeken en Key/en wel op hij eet altijd erg
keukenpiet (Bdie, Ste) de; -en; -ien veel en raakt daarbij nooit verzadigd (Db,
['kA:kflpiq 1. man met vrouwelijke trekjes, Dhau, Nbk, Ow, Obk), zo ook Hij kan
met name doordat hij graag bij (de Keulen en A eken wel op (Np), waarnaast
toebereiding van) het eten in de keuken HiJ vret Aken en Keulen bij mekaar id.
kijkt
(Np, Spa), Mien moeke die lest [leest]
keukenraam z. keukenraem
Aeken en Keulen annenneer zeer veel
keukenraem Ook keukenraam (WH) (Nbk), Aken en Keulen bin met in iene c/ag
['k..., ook wel ...'r... (Nbk)] - keukenraam
bouwdalles hoeft niet zo gehaast, men kan
keukenschostien (Sz) Ook keuken- nu eenmaal niet alles tegelijk doen (Dfo,
sch os/len (Ma) ['k...] - keukensehoorsteen Dho, Ld, El, Nbk), ...op iene c/ag bouwd
keukenstoel de; -en; -tien ['k...] 1. id. (Spa), zo ook Keulen on Aken bin met
keukenstoel (eenvoudige stoel; vaak met on ien c/ag bouwd (Np, Op, Pe-Dbl, Sz,
biezen of rieten zittingen) Biy c/c winter- Wol, Ste), ...in iene dag bouwd (Bu, Diz),
dag wo ½ je as Heine snotbongel een peer Keulen is niet in iene c/ag bouwd (Db) en
redens onderbujinen en ze zetten je aacbter
een oolde keukenstoel op con sloot daele.
En dan moej' veerder mar zien daj' je
redden (v)

keukenstroop (Spa) ['k...] - keukenstroop
keukentaofel ['k.... ....t... (Nbk)] - keukentafel

Keulen en Rome bin niet in iene c/ag

bouwd (Bu), (gezegd van een stomp mes:)
Gao d'r mit je gat op zitten, ie kim d'r wel
op naor Keulen nec/en zo stomp is e4
vandaar: It Mes is zo stomp, it kim d'r wel
op naor Key/en nec/en (Db, Ma, Np,
01-NI, Dho) en Ickun d'r we] mitdekont
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Keuls - keuningsgraf
op zitten gaon on rio d'r mit naor Kcuien

(Nw)
Keuls [kA:ls] - Keuls con Kculsc pot Een
Keulse pot is ten grote stienon pot mit
twic own, soms donkorbruun on soms grits
mit biauwc foguren (Obk), Zoolte bonon
wodden wci bewaerd in ccii Keulse pot
(Wol, 01-Ni), Mr lag aided eon piaankicn
mit ten dikke koic op 'c Keulse pot (Wol),
Dc vrouwiudcn bin now gek op Keulse
potton, om d'r bloompics in te zetton (Db)
Keun. - aficorting van Kouninklik,
Kounungs (het bijbelboek Koningen)
keunig z. keuning

kenning (verspr. OS, ZW, Np, p) Oak
koning (WS, spor. OS), keunink (s: oost.),
keunig (Dhau) de; -s, -en; ...keuninkien
['kX:nt, ...nq f ... & ... ... k/'kX:nox] 1.
koning: vorst van ten koninkrijk Th31 is de
kenning to rick (Db, Dhau, Dho, Nbk, Ow,
j), to ook 'k VuIc mij do koning to rick
(Spa) en Disso dag blot it do kenning to
rick (ba), Zion bacnc moot allied keunung
lcri5cn (Op, Np, Ma, Pe-Dbi, Spa, El) 2.
(fig.) belangrijkste machtshebber Do lieuw
is do kenning van do dieren (Nbk), bij
vergelijking: Do klaant is kenning (Nbk),
soms oak, ter aanduiding van een
aliesaverheersende positie, in verb. ais
Kouning Rocgbaordhier: de winter (ba) 3.
koningin van een bijenvolk (bs: Obk) 4.
koning in een schaakspel 5. beer in het
kaartspel
keuning-stadhoolder (I) - koning-stadhauder
keuningin z. keuninginne
keuninginne (Ma, Nbk, Obk, Ste, b, bs:
Obk) Oak keuningin (Dhau, Ld, Ma, Np,
Ow, Pe-Dbi), koningin (bet. 1: Bdie, Db,
El, Np, Obk, Op, Wol), koninginne
(verspr. WS, spor. OS) de; -n; -gien
[k7t:no'gn(o), ...x .... ...
1. koningin van een koninkrijk, oak gemalin van een koning Beatrix is tot
koninginne kroond (Sz), Zo vuult bent as
eon koninginne (Dho), bij vgl., inzake ten
tratse vrouw: do keuningin van 't dorp

ere widficsbijcn on bet con langer en
spitsor aacbtcrh'chom (bs)

kenninginnebrnnd (bs) et [...if(g)tn... 1.
(zelden gezegd) bijenbroedsel waaruit
bij enkoninginnen kamen
keuninginnecel (Obk) - kaninginneneel
kenninginnedag (Nbk) - kaningmnnedag
kenninginnedoppe (bs: Obk) de; -n;
...doppien [ --- q'(g)t --- ] 1. moerdap con
cupon keuningunnedoppc moerdap die nag
niet afgesioten is (bs: Obk), waarnaast
sicuten kowiunginncdoppcn (bs: Obk)
kenninginneknippcn (bs: Dfo, Obk, Op,
Ow) Oak moereknippen (bs: Dfo, Obk,
Op, Ow) zw. ww.; anaverg.; het kenninginneknipt [...i....mu:orakntpip] 1. half
aflcnippen van éán der vleugeltjes van de
bevruchte bijenkaningin am het zwermen
tegen to gaan
kenninginnelarve z. koununginnestoci
kenninginnemelk (bs: Dfo, Obk) Oak
koninginnemelk (bs: Op) de [...ij'(g)t...] 1.
kaninginnenbraad, nI. voar een bijenkaningin
kenninginnereuster (bs: Dfo, El, Obk,
Op) et; -s [ ... ij'(g)t... ] 1. bep. roaster
aangebracht tussen brood- on haningkamer
Et keuningunnorcustor is d'r vent dat de
koununginno nicE in do hunnigkaomer
kommon kan, want daor moot gion bruud
kommen; do ere biycn kim wel dour et
rouster, mar or bindert hour wol wat in
bent wark (bs)

kenninginnesap (bs) et [...if(g)t...1 1.
kaninginnenbraad, ni. voar een bijenkaningin
keuninginnestoel (bs: Bu, Dfo, Obk) Oak
keuningsstoel (bs: Obk, b: In), keuninginnelarve (bs) de; -en; -lien [ ... '(g)t .....kX:
nu]stu:l, ...naI) ... / ... 1 1. lang apgetrokken
kaninginnencel in een bijenkarf of -kast
kenninginnevoedsel (bs: Obk) et
[ --- f(g)t ...fiitsj] 1. kaningmnnenbraad, ni.
voar een bij enkoningin Keuningunnevoedsol moot zo good wozcn, dat zo bitl
be!angricke mecnskon d'r )anger mit in
Jcvcn holon kunnon ( bs: Obk)

(Ma) 2. koningin van een bijenvolk en kenningschop (I) ['k...skop] - koningsoms oak van bep. andere insekten (Dfo, schap
Ma, Pt- Dbi, bs: Obk, Op, Ow) Eon pat keuningsdochter (Nbk) Oak koningsvan do bi5en gong mit dc kouningunno, dat dochier (Nbk) - koningsdochter
woddo dan ccii nic kolonie (Ma), Do kenningsgezind (Nbk) - koningsgezind
keununginno is wat groter uutvalon as do keuningsgraf (v) - koningsgraf
-595-

keuningshuus - keunst
keuningshuus (Nbk) - koningshuis
(Nbk)
kcuningskiend (Nbk) Ook koningskiend keunst de; -en; keunsien [kX:st] 1. kunst
(spor.) - koningskind
van kunstenaars (hat vennogen, de
keuningskroon (spor.) - koningskroon
produkten) Vroogor bogroop or gewono
keuningskwestic (I) - koningskwestic
yolk do keunst niot, on now is do keunst
keuningsmaantel (I) - koningsmantel vaoko niet moor te bogriepen (Op), kounst
(fraaie mantel van hermelijn, van een mit eon groto K echte kunst, kunst die men
koning)
moeilijk vindt i.t.t. 'gewoon' schrijven,
kcuningsmaol (v) - koningsmaal Eon schilderen etc. (Spa) 2. kunstvak, vooral in
kewiingsmaol haddo It west (v)
beoldondo keunston en in kounston on
keuningspecr (1) - koningspaar
wotonscboppon 3. het bekwaam in jets zijn
keuningsperc (Dfo, El, Ld, Nbk, Ow) Ook 't Is eon keunst aj' zo mooi schildoron
koningspere (Np) ['k...] - koningspeer Do kunnon (Dhau), Et is een bide kounst om
keuningsp ore is lokkorsappi, mar lcan niot dat weer your mokoor to kriegon (Di;
lange duron (El)
Obk), Good riomon is ok eon keunst een
keuningsperchoom (Db) de; ...bomen; hole kunst (Sun-Ot), Zo is d'rgion kounst
-pien [k...] 1. boom waaraan de an (Nbk), Dat is gicn keunst, D'r woren
koningspeer groeit
now af hiel wat nijmelko koenen, en H
keuningsstelling (I) - koningsstelling
moth daorzion keunston ok es op vortonen
keuningsstoel z. kouninginnostoel
laten Zion in hoeverre hij tot e.e.a. in staat
keuningsvcrcn (Nbk) - koningsvaren
was (vo), ? Is do kounst ow (..) het foefje
keuningszcune (Nbk) Ook koningszeune is, het handig moeten zijn betreft, zit 'm in
(Nbk) - koningszoon
( ... ) (Nbk, vo); It Zal miy een kounst wozen
keunink z. kouning
zo moeiiijk is dat no ook weer niet (Nbk),
keuninklik (OS, spor. WS mid. van de Daor is gion kounst an hat is gemakkeiijk
Lendo, Np) Ook koninklik (verspr.), met (Ma), 't Is gion kounst om ione to bekletson
een hoofdletter indien als titel gebruikt; bn. eon kleinigheid (Dho), Die is mit do keunst
[kA:ntqkiak, ...zj ...I'kô:nijklok] 1. van geboron (Dfo), do kounst verstaon (j), Dat
de koning, van een koning et kouninklike is krok do kounst, Zwatte keunst of zo war
pelvis, et kouninkliko waopen, otKounink- bonne? toverij e.d. (b) 4. de bijzondere
ilk Huus, do kouninklilco fomilio, Keu- wijze waarop men jets tot stand brengt ione
ninkliko Hooghiod, do Kouninklike Marine do kounst olkieken (Nbk), uut do kounst
2. koning zijnd ot keuninkliko bozuulc 3. prima, perfekt (Dfo, 01-Ni, Pe-Dbl, Wol),
vanwege het (konink)rijk do Kouninicli/ce Da 's mit kounst on vliogwark in mokoer zet
Bioboitheek (1) 4. van de koning uitgaand haastig en niet erg degelijk (Spa, Nbk) 5.
eon Keuninklik Besluut 5. als van een frats, gekke gril, rare grap It Bin keunston
koning Groot on kouninklik stonnon zo to
pronken (v), eon keuninklik maol (Nbk) 6.

van eon oold moonsko mooj' mar daonkon,
siao d'r mar gion acbt op (v), Nee, K., al
in verband met do koningin van een die ni5e kounsten, ik moot d'r niks van
bijenvolk Dat voedon gebourt bij olko bebbon (b), Die had otzoldo keunsien
keuninginno, mit appat keuninklik voodsol porboord to flikkon (v), 't Is lone mit roro
(bs)
ke,mston (Diz, Dfo), Hool now mar op mit
keuninkrick (OS, WS mid. van do Londe, jow kounston, daor kommon we niet
Np) Ook koninkriek (verspr.) et; -en; -len voerder mit (Obk), War boj' tocb vromdo
['k...rik] 1. koninkrijk MY hobbon eon keunston rare streken, eigenaardige fratsen
kouninkriok in Nodorlaand (Nbk), ook fig.: (Ste), Jim moo'n gion raoro kowisten
et kouninkriok van God (b)
uuthaolon, hour jongos! (Ma, Op),
keunsien et; keunsies E'kX:sinl 1. kunstje (vragend, maar veelal dreigend:) Wat bin
om jets to bereiken, to doen Dat is eon dat vow kounsten!, Dat bin do keunston
klein kowisien, ... eon koold kounsion 2. van him 't zijn zijn rare streken (Np) 6.
kunstje voor het vermaak 1k ken eon mooi kunst i.t.t. nit de natuur, door de natuur
keunsien, za Ic otjo es zion laoton? (Nbk), voortgebracht Dat is niet ocbt, dat is
Die bond kent eon peer mooio kounsios keunst (Nbk) * Hebbon is bebben, on

keunst- en vliegwark - keunstmest
kriegen is do keunst (Nbk), Gauw en good
is do keunst d.i.: gaat niet gemakkelijk
samen (Nbk, Op), .. eon keunst (Nbk),
Kieken kost niks, mar kriegen is de keunst

(Nbk)
keunst- en vliegwark (verspr.) - kunst en
vliegwerk
keunstaarm do; -s; -pien ['k...] I.
kunstarm
keunstakedemie - kunstakademie
keunstangelegenheden (1) - kunstaangeleg enhed en
keunstantikwariaot (1) - kunstantiquariaat
keunstbeleid (I) - kunstbeleid
keunstbezit - kunstbezit, voornamelijk in
Eupenbaor Keunstbozit

keunstbien (Nbk) ['k...] - kunstbeen
keunstbloeme (Db, El) - kunstbloem
keunstbotter - kunstboter, margarine
keunstei (Db, Nbk, Ste) - kalkei: ni. als
nestei gebruikt
keunstemaeker (Nbk, Np, Obk, Wol) kunstenmaker: grappenmaker, aansteller
keunstemaekeri'je (Nbk, b) do [...'rijo] 1.
aanstellerij, hot maken van rare grappen

keunsihatte (Nbk) at; -n; ...hattien ['k...]
I. kunstmatig hart, kunsthart
keunstheupe (I) - kunstheup
keunsthistorie (I) - kunsthistorie
keunsthistorikus (1) ['...histo:orikos] kunsthistoricus
keunsthistorisch (1) - kunsthistorisch
keunsthoning z. kounstbimning
keunsthunning (Nbk) Ook keunsthoning
(Sz) - kunsthoning
keunsties - kunstijs
keunstiesbaene - kunstijsbaan
keunstig In.; -er, -St ['kA:nstx] t. op
kunstige wijze gemaakt Et was keunstig
naomaekt (v), eon keunstig stokkien wark
(Nbk) 2. (bn.) knap workond, goad zijnd in
bep. vaardigheden (Db, Diz, j) Die man is
hid keunstig (Db), eon kounstigo smid U)
D'r was eon kounstigo leouw in It circus

(Diz) 3. vaardigheid, knapheid vereisend
eon keunstig aznbacbt )

keunstkelender (Np) Ook keunsikelinder
(Nbk) - kunstkalender
keunstkelinder z. keunstkelender
keunstkenner (spor.) - kunstkenner
Van mien kounstemaekeriye bin Ic we] keunstkoe (Sz) - kunstkoe
keunstkollektie (spor.) - kunstkollektie
zowatgenezen (b)
keunstener do; -s ['kX:stnar] 1. kunste- keunstkoper (I) - kunstkoper
keunstkring (1) - kunstkring
naar
keunstenersbestaon (1) - kunstenaarsbe- keunstleer - kunstleer (o.m. uit skai)
keunstieren ['k ... lt:arv] - kunstieren
staan
keunstliefl,ebber (spor.) - kunstliefhebber
keunstenersehop (1) - kunstenaarsohap
keunstloeht (Nbk) Ook keunsiluch: (Spa)
keunstenersdrp (I) - kunstenaarsdorp
keunstenersfemilie (I) - kunstenaars- et ['k...] 1. kunstlicht
keunstionge (spor.) - kunstlong
familie
keunstlucht z. Jceunstlocht
keunstenershaand (I) - kunstenaarshand
keunstmanifestaosie (spor.) ['kX:stmanifo
keunstenerskring (I) - kunstenaarskring
stxosi] - kunstmanifestatie
keunstenersleven (1) - kunstenaarsleven
keunstmaone (Nbk, Ld) - kunstmaan
keunstgalerij (1) - kunstgalerij
keunstgebit at; -ten; -tien ['kX:stxobu] 1. (satelliet)
keunstmaotig [...'ma:otox] - kunstmatig:
kunstgebit
keunstgesehiedenis (spor.) - kunstge- niet volgens eon natuurlijk proces El
Stdiingwarfs moe'n we pra aten blie von,
schiedenis (bep. yak)
aanders verdwient ot, mar om al die ooldo
keunstgevuul (1) - kunstgevoel
keunstgreep - kunstgreep: geimpro- gobruken kowistmaotig in staand to ho/en,
viseerdo handeling MY mc's we] eon peer datzie 'k niet zitton (Nbk)
keunstgrepon bodaenkon om et d'r dour to keunstmark (spor.) - kunstmarkt
(openbare verkoop of plaats daarvan)
drok/cen in do vergadoring (Nbk)
keunstgrös (Nbk) Ook keunstgrus (Op) - keunstmarmer (spor.) - kunstmarmer
keunstmes z. keunstmest
kunstgras
keunstgrus z. kounstgros
keunstmesse z. keunstinest
keunstmest Ook keunsimes (El, Ma, Nbk,
keunsthaandel (spor., 1) - kunsthandel
keunsthaandeler (1) - kunsthandelaar
Np, Ow, Ste), keunstmesse (Spa, Sz) -597-

keunstmeststruier - keuperbeslag
kunstmest
kcunstmeststrujer (Nbk) ['...strjr] kunstmeststraaier
keunstmoeder (El, Np, Obk) do; -s; -tien
['k ... mudr] 1. kunstmoeder Vroeger to/den

lichting
keunstverzaeineling (I) - kunstverzameling
keunstveurwarp (I) - kunstvoorwerp
keunstvezel (spar.) ['k ... ft:zlj - kunstvezel
we do k/chic pickles op in een keunstvliege (Nbk, Spa) - kunstvlieg
keunstmoeder(El), Depth/des zitten om do keunstvoeding (spar.) - kunstvaeding
keunstmoeder te sjirpon (Np)
keunstvorm (1) - kunstvarm
keunstniere (spar.) - kunstnier
keunstwark (spar.) - kunstwerk:
keunstnijverhied
(I) [kX:st'nçjw1hit, kunstpradukt In al/c dörpcn van Oost- kunstnijverheid
Stellungwarf kriegcn ze ion of aander
keunstnijverhiedsonderwies (1) - kunst- keunstwark, mar hier baddon ze /iever do
nijverheidsanderwijs
schoele flu/len! (Nbk)
keunstnijverhiedssehoele (1) - kunst- keunstweide - kunstweide
nijverheidssehool
keunstwereld (spar.) - kunstwereld
keunstoge - kunstoog: glazen aog
keunstwinkel (1) - kunstwinkel
keunsfonderwies (I) - kunstonderwijs
keunstziede (spar.) [k ... sido] - kunstzijde
keunstopleiding (spor.) - kunstopleiding keunstzieden (spar.) ['k ... sidvl - kunstkeunstraot (bs: Dfo, Obk, Op, Ow) zijden
['kA:stro:ot} - kunstraat
keunstzinnig (spar.) [...'stnox] - kunstkeunstrebriek (spor.) - kunstrubriek
zinnig
keunstredakteur (1) - kunstredakteur
keunstzwaarm (bs: Dfa, Obk, Op, Ow) do;
keunstredaktie (1) - kunstredaktie
-s, -en; -pien, -tien (Dfa) ['k...] 1.
keunstreden (Nbk) Ook keunstscheuvel kunstzwerm Dc kewistzwaann maekt de
(Ow) I'kX:strt:d12/ ... sla:wl ....vlI - kunst- iemkor zels, dcvi de kowiingunne mit een
schaats
tal blen van dat yolk appat te zetten; bi
keunstreize (spar) - kunstreis: am in or kaastiem-ke,en katz dat In eon
andere streken, landen kunst te bestuderen zesraemskaaste gobouron (bs)
keunstrieden - kunstrijden
keuper et ['k&:pr1 1. bep. metaal: kaper
keunstrieder - kunstrijder (iñzake Die emmor is van keuper (Nt), Ecbt keuper
schaatsen)
is nogal priozi (01-Ni), Biy oen kounstige
keunstscheuvel z. kevnstreden
smidhadhij eon mooi uuthangbod macken
keunstschilder - kunstschilder
laoten in rood on geel keuper U)' Vroeger
keunstsmid (spar.) - kunstsmid
maekten ze pompon van rood of god
keunstsni'j (spar.) - kunstsneeuw
keuper (Pc- Dbl) 2. koperwerk It Keupor
keunstsprokien (1) - kunstsproakje
moot neudig poetst woddon (Dho, Ow) 3.
keunststof I do; -ten ['k...] 1. kunststof
kopergeld (Nbk) 'k Hob allienig nog mar
keunststof II bn. - kunststot
keuper in do bours (Nbk), Et keupor is op
keunststok (Nbk, Np) ['kX:stok] - kunst- (Nbk)
stuk 't Is ccii filel kounststok om dat zo Keuper-drok-draank-schrieversplein
veur mekeor to kriegen (Nbk)
(Ow, b) et ['kA:pdrogdrã:I)k'skri:wspljn]
keunsftane - kunsttand
1. benaming van het plein bij het
keunsttentoonstelling - kunsttentoon- gemeentehuis in Oosterwooldç waarin hot
steiling
gemeentehuis, de naburige drukkerij (thans
keunsttiedschrift (I) - kunsttijdschrift
elders gevestigd), een (vaarmalige) hakeunsttoer (Nbk) ['k...] - kunsttoer Et is recagelegenheid en een (vaarmalige)
een kounsttoer om zoks your mekeer to kaperslagerij zijn aangeduid
/criogen (Nbk)
keuperachtig (spar.) - koperachtig
keunstuutlien (spor.) ['k ... ytli:n] - kunst- keuperbeslag ['kA:pfboslax] - kaperbeslag
uitleen
eon kammenotslao mit kouperbeslag (Dfa),
keunstveiling (spar.) - kunstveiling
keuperbeslag op deuren (Nbk), Do bijekeunstverkope (1) - kunstverkoping
korvemaokers hebbon eon vlecbtnaalde;
keunstverlochting (Nbk) - kunstver- daor maekte do mild as versiering eon

keuperbewarking - keur
slagerij
bi5ekdrf op, mit keuperbeslag (Obk)
keupersiager z. kcupersiacgcr
keuperbewarking (1) - koperbewerking
keuperslaghaemer (Mun, Obk) de; -s;
kcuperblaozer (Op) - koperbiazer
keuperdraod et: als stofnaam, de (voor- -tien ['k...s1agh:mj] 1. speciale hamer met
werpsnaam); -en; ...draotien ['Ic&:pfdr3:at] ronde kop gebruikt door de koperslager
1. koperdraad of stuk daarvan Vroegcr keupersmid (1) - kopersmid (bep.
c/eden ze c/c jonge varkens in plaats van ambachtsman)
een kramme op 'e neuze, cen kcuperdraod keupersuce (Op) de; ...sneden; ...snegien
dear de neuze (dat wodt dan opdrid, dan ['k...snt:] 1. kopergravure
keupersnute (verspr. OS, Dho, Np, 01-Ni,
pan zc nict wrotten) (Sz)
keuperen bn.; attr. ['k.&:pp] 1. van koper Spa, Wol) de; -n; ...snutien ['k...snyto] 1.
eon keuperen aeker (Wol), con moo/c Iichte of evt. enigszins donkere snuit van
keuperen pot (Spa), kcuperen ketels (Nbk), een (donker)bruin of bijna zwart paard
,keuperen pompcn(Nbk) 2. in een keuperen (Db, Dhau, El, Ma, Np, 01-NI, Spa, Wol)
Bat vool bet can mooi keupersnuticn (Db)
brulloft (spot.)
keupergebrek - kopergebrek, bijv. in de 2. (donker)bruin paard met Iichte(re) snuit,
ook wel gezegd van een bruin paard met
grond (vo)
zwarte snuit (Dfo, Dho, Nbk, 01-NI, Ow)
keupergeld - kopergeld
Daor hej' ecn kcupersnute (Ow)
keuperglaans de ['k...] 1. koperglans
keupergoed (Diz, Nbk, Op, Ow, Spa) - keupersnutevool (Ow) et; ...volen; -tien
kopergoed Et kcupergocd blank d'r over ['k...] 1. veulen met een kcupersnutc, z.
aldaar Die kcupersn ate volen die kwammen
(Diz), keupergoed schocren (Ow)
keupergravure (Op) - kopergravure weer, dat ant nao! er werden weer veulens
(afdruk)
van dat type geboren: dat kenmerk is
keupergruun (verspr.) - kopergroen: erfelijk (Ow)
koperroest De keuperen ketel is hiciemaole keuperstok (Ow) et; -ken ['k ..j 1.
vies van et keupergruun (Bu)
koperstuk
keuperig (Bu, Nbk, Np) ['kA:porax, keupersulfaot (vo) - kopersulfaat
'lc&:ppx] 1. koperachtig t Eten smackt keuperwaark z. keuperwark
keupeng met de gedachte aan het feit dat keuperwark (verspr.) Ook keuperwaark
het duur is (Bu, Nbk)
(ZW, Ld, Wol), keuperwerk (Sz) keuperindustrie (1) - koperindustrie
koperwerk Et tuug dat bruukt wodde bi
can koets was wit keuperwark, dat
keuperkleur - koperkleur
keuperkleurig (Nbk) [k...] - koperkleurig oppoetst wodden mos (Dfo)
keuperlaampe (Db) de; -n; ...laampien keuperwerk z. keuperwark
keuperwiek z. keuperwieke
['k...] 1. koperen lamp
keuperlappe Ook koperlap (Sz) de; -n; keuperwieke (Bu) Ook keuperwiek (Bu,
...lappien ['k... J 1. muntstuk van één cent Np) ['lc&:pçwik(a)] - koperwiek
(in onbruik gerakend) Hijzit waarm in do keur de; -en [kA:r] 1. het kiezen, keuren
keuperlappen heeft veel geld (Dfo)
Neem man even op keur m/t nI. om nader
keuperpoets (verspr.) ['k...] - koperpoets te onderzoeken of het dejuiste keus betreft
keuperpoetsen (Nbk, Np, Nw, Op) zw. (Ste), Zo maekt eon Drent uut disse
ww.; onoverg.; keuperpoetste, het keuper- tied/Mit volksverbacf en keur (..j4%lit
poetst ['k%:pputs1)] 1. poetsen van koperen sncupcn h/cr cnpluzen daor/Een speurtocbt
voorwerpen, met name die voorkomen in Drente dear (b) 2. verscheidenheid om uit
het woongedeelte keupeipoetsen tot et
glow (Nw)
keuperslaeger Ook keupersiager (WH,

Wol) de; -5; -tien ['kA:pçsl:g/...a:...} 1.
koperslager de keuperslaeger van
Oosterwoolde (Ow), We hebben c/c
keuperslaeger bij de pompe had (Np)

keuperslaegeri'je (Nbk) [...'rtja] - koper-

te kiezen D'r was heel wat keur in al die
gaorcns (Pe-Dbl), D'r lag hclemaol gien
kcur in c/c winkel (Spa), In die winkel is
kcurgenoeg(Wol), We bin te iaetc naor c/c
uutverkoop gaon, de keur was d'r wat uut
(Db, Dhau), D'r was n/at vale keur nicer
(El), Jo willen toch can bet/an keur bebben
year die centen voor zoveel geld verwacht
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keuren - keurkoflcktie
je toch dat je uit een behoorlijke verseheidenheid hint kiezen (Nbk) 3.
keuzemogelijkheid, de gelegenheid om te
kiezen (do) cersto keur hebben de mogelijkheid hebben als eerste een keus te
maken, ni. uit artikelen voor de verkoop,
uit medewerkers die men nodig heeft e.d.
(Ma, Np, Nt, 01-14I): Jo hebben do eerste
tow- bij dat nust jonge bonnon (Np), zo
ook eerste kour hebben argens op (Ow),
Do eorste tour is d'r aut het mooiste, het
beste (dat er eerst te krijgen was) (Ow) 4.
graad in kwaliteit Do boeren kregon

vroeger hi)' do oflevoring van hotter oerste
of tweedy tour (Op, Pe-Dbl), ..eerste,
tweede of dorde tour (Sz), do molt in do
corsto kour hebben Zen melk (alleen maar)
in de beste klasse hebben (Bdie) 5. in to
Icust en to tour
keuren zw. ww.; overg., onoverg; keurde,
het keurd ['kA:n;} L (overg.) onderzoeken
of jets aan de gestelde eisen voidoet Do
inspokteur keurt do to en en your 't
stainboek ni.: om evt. tot het stamboek te
worden toegelaten (Dfo), Hi)' is keurd your
militaire dionst (Nbk), ... your do sport
(Nbk), films keuren (1), et keuren van do
melt di. naar kwaliteitseisen volgens een
bep. indeling naar nivo's (Bdie), Oonze
knien woddo keurd dour do kourmoestor
(Nt), Op do fokdag mos d'r youl keurd
woddon (Ld), Jo kim weer honnegaon to
keuron, on dan slat do more of [met de
achterpoten afweren, afslaan] as hi)'
draebtig wodt; oors is hi)' weer will,
(Nbk) 2. door te proeven nagaan of iets
goed smaakt Qo 'o mart kuJ' wel es eon
stokkien koze keuren (01-Ni), 111)' It eten
woddo we] zegd: 'It moot et even keuren
as d'r ok nog van It ion of It aandore bi)'
moot' (Obk), vandaar Do soop is tlaor,
wi)" even keuren? (Wol, Diz), Je moe'n
mar os tow-en, 't smaokt good (Dho), Wi)"
even keuren as d'r suker genoog in zit?
(Nbk), do wien even keuren (Dhau) 3. een
beoordeling geven of doen geven naar
fraaiheid, nivo Bi)' do optocbt van
versierdo waogens komt do temmissie
keuren (Db), Ze keuren aorig strong! (El)
* Foborwaori keurt je en meort nemt join
februari wordt men ziek en is het verloop
siecht, dan sterfi men in maart (Nw)
keurig I bn.; -er, -st ['k,t:rex] 1. netjes

voor de dag komend, zorg bestedend aan,
smaakvol Die staot d'r aitied keurig op
(Bu), Ze is aitiod keurig in do kioron
(Nbk), tourigo meenston (Nbk), ten
keurige buushoiing (Nbk), et keurige,
fleune kiied (ba) 2. van hoge kwaliteit,
zeer verzorgd, erg fraai Hour wart is aided
keurig (Nbk), een keurig pak
keurig II bw. I. op keurige wijze Ze hot
descburekeurigopruumd(Nbk) 2. in hoge
mate net, voor elkaar Ze hebben do hoel
keurig your meteor (Nbk), Et is d'r
aiiemaoio keurig notties (Nbk)
keurige Z. touring
keuring Ook keurige (Ste) de; -s, -en
['kA:oru)/...raga] I. keuring: het keuren of
gekeurd worden Doe die jonge vow- do
keuring twain, blook et dat hi)' eon kiein
gebrek had (Obk), Dejonges moe'n veur
do touring van do dionst (Diz), Et pcerd
was bovon do keuring was afiands (Nt) 2.
gelegenheid waarop men eon keuring in
bet. 1 uitvoert, plaats waar men aldus keurt

We bin mit et poerd naor do touring west
d.i. de paardenkeuring (El), It gao ieder
jaor mit mien auto naor do touring de
verplichte autokeuring (Op), Hi)' was mit
eon too naor do touring naar de
veekeuring (Nt)
keuringsbewies (I) - keuringsbewijs
keuringsbrieflen (Ste) et; ..briefies Uk ... ]
1. brief]e met de goedkeuring inzake bep.
gewassen
keuringsdienst (Db) ['k...] - keuringsdienst
keuringsdokter (spot.) - keuringsarts
keuringseis (1) - keuringseis
keuringsgeld (Db) et ['k...] 1. geld dat
men voor de uitvoering van een keuring
verschuidigd is
keuringskaorte (Ste) de; -n ['k...] 1.
oproepkaart voor de militaire dienst
keuringskemmlssie (I) - keuringskommissie
keuringsterrein (Ld, Nbk) et; -en ['k... j 1.
terrein waarop men een fokdag houdt (Ld)
of een keuring anderszins (Nbk)
keurkiasse (Obk, 01-NI) de; -n ['kA:ar
klasa] 1. klasse waarin men op een zuivelfabriek de boter en kaas indeelt naar
gelang de kwaliteit (Obk) 2. topkwaliteit
(01-NI)
keurkollektie (Spa) de; -s [k...] 1. flinke

keurkorps - keutelen
kollektie goede of fraaie artikelen waaruit smerige in do bat (Db), Daor pit ía do
keutel daar doe je een pientere, handige
men kan kiezen
keurkorps (Sz) ['k...] - keurkorps (van zet, je hebt het bij het reehte eind (Np), Et
blintt as can keutel in do maon asoh!on
sold aten)
keurlckaal (Obk) et; ...lekalen; -tien ['k...] (Dhau, Np, Obk), Et glimt.. (Np) 2.
1. bep. lokaal waar maten en gewichten (vooral van een kind) klein iemand (Dfo,
werden geijkt
Nbk, Sz) Ocli, wat is dat eon Hein
keurloon (Ma, Obk, 01-NI, Op) - koutoltion (Sz) 3. iemand die niet opschiet,
keurloon Ic moe'n keurloon gcvcn biy It met name in z'n werk (Diz, Ma, Np) It Is
slaacbten (Obk, Ma)
wat eon tautel, hi)' tan d'r niet dew
keurmark (Db, Op) ['k...] - keurmerk
tommon (Ma), 'I Is me zoe'n Jan Keutel
keurmeester Ook keurmisler (Bdie) de; (Diz), Wat can keutel in 't wart! (Ma) 4.
-5; -tien ['k ... ...mtstr] 1. keunneester, ook: niet geheel ronde knikker (Diz, Mun) Hi)'
jurylid, met name bij sehaatsen op de korte maokto zols knit/cars, mar do moorston
baan, bij wedstrij den op (volks)feesten, wacran tautals (Diz), Die mag niot
knieneteurings e.d. As Wi)' vroeger eon mitdoon, die toutol taft niot (Mun) 5.
varton s/aacbtten, nios de teurm caster sigaar, in can keutel in do bet hebben een
oorst kommon to touron of ot wel good was sigaar in z'n mond hebben (Ld) * Koutof,
ni. in verband met de volksgezondheid wio hot Jo schoton! gezegd van iemand die
(Ow, Dhau), Oonzc tnicn wodde keurd men niet ziet zitten omdat hij eigenwijs is
dour do Icourmoostor (Nt), S. was bier of opschept terwiji hij daartoe geen reden
altied keurineester bi)' et hadrieden (Nbk)
heeft (Diz, Nt, Obk, Ow, Spa), soms
gevolgd door ...Eigion wiabotjow/ogdid.
keurmister z. kourmoostor
keursbaand (Np) ['kA:orzbã:nt] - (Obk), AJ' knionon hebben hoJ' at toutols
keursband, ni. band tegen rok of broek
bij alle goeie dingen die men heeft zijn
keurslachter (Bdie) - keurslager
ook wel kleine tekortkomingen, vervelende
keurstempel (Bdie, Op) - keurstempel
bijkomstigheden (Obk, Pe-Dbl, Spa), ,4tto
keurtaofel (Nt) de; -s ['k...] 1. tafel mos takton on 't wol niot zakkon/Zo hadwaarop men konijnen en kippen zet om ze de de sleutel en drzde do keutel/En in lone
te keuren
manuut was a/las d'r uut (Sz)
keurtroepen (Sz) ['k...] - keurkorpsen keuteibroek (Diz) de; -en; -ien ['k ..j 1.
(van soldaten)
iemand die niet opschiet
keurvorst (I) - keurvorst
keutelderi'je (Ste) de; -n [k&:t1da'rtjo] 1.
keus z. kouze
het steeds maar niet kunnen opsehieten
keusien (Dfo) et; keusies ['kA:sin] 1. door lastige bijkomstigheden Wat eon toukleine verwonding
tcldorio, et wif nict opsehiaten (Ste), We
keutel de; -5; -tien ['kA:tj] 1. keutel: zollan wat mar we trogon vorlot, we
rondachtig stuk drek van mens of dier Van tonnen mar niot opschioten, he wat eon
buJ on schoon wader schicten dojaorigen tautcldcri)'e (Ste)
vat/co eon haddo keutel (Op), Hi)' tan keuteldoem (Nbk) ['kA:tjdum], in
altiod min van do keutel kommon hij heeft (sehertsend inzake een oude man:) Fake
bep. geen vlotte stoelgang (Dfo), zo ook 1k proem, die touto/doem (Nbk)
kon vandaogo mar min van do keutel keutelen Ook keuteren (bet. 4: Bdie) zw.
kommon (Nt) en Hi7 tan do keutel niet ww.; onoverg.; keutelde, is keuteld
kwiot (Diz), Die ]opt asof hi)' do keutel ['kA:tln] 1. uitwerpselen laten vallen (Db,
niot kwiot tan (Ow), your do keutel to duur Dfo, Diz, Dho, Nbk, Np, Obk, Ow) Die
wozon niets voorstellen, onbeduidend zijn goit koutoldo et bide pad over (Obk, Db),
(Wol), do keutel bi)' 't schone aondo
hebben het bij het rechte eind hebben, het
goed zien (Bdie, Op, Sz), ...patkcn (Dhau),
Daor hoJ' do keutel hi)' et schono aondo no

heb je het bij het reehte eind (Np, Nw,
Ow), ook schertsend gevolgd door ...en It

Eon scbaop keutelt aftied an (Ow), Dc
knionon keutelen altiad in daze/dc boeta
(Diz), MooJ' teutofon, mien jongo? een

grote boodsehap doen (Np) (van een
mestwagen waar voortdurend mest afvalt:)
Die dongwaogon toutoft ot hiolo pad langos
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keutelgat - keuterstee
(Nbk) 2. vallen: veelal buitelend, tuimelend Hij keutelde van de waegen (b: In)
...mooi de sloot in (Ow), Niet van de
trappe keutelen! (Db), Hij keutelde bij de
hoogte daele (Nbk), Hi j keutelde d'r henne
(Nbk), Stel dat hi)' d'r in keutelt (Db) 3.
rollend gaan (Dfo) Die knikker keutelde
niet zo goed, die was niet rond (Dfo) 4.
dralen, treuzelen, voortdurend met
kleinigheden, onbelangrijke dingen bezig
zijn zonder op te schieten (Bdie, Diz, Mun,
Op, Pe-Dbi, Ste, Wol, vo) Loop toch niet
zo te keutelen (Diz, Wol), Stao toch niet
zo... (Pe-Dbl, Ste), Zit niet zo... schiet op!
(Mun), Hij keutelt mar wat (Diz), ...mar
wat an (Pe-Dbl) 5. lopen (vo) H. keutelde
d'r aachter an liep er achteraan (vo)
keutelgat (Ste) et; ...gatten; -tien ['k...] 1.
iemand die niet opschiet
keutelhaaie (n) de; -n ['k...ha:ja] 1.
knoeier
keutelhaene (Op) de; -n; ...haentien ['k...]
1. iemand die niet opschiet
keutelbannes (Np) de; -en; -ien
['k...hanas] 1. iemand die niet opschiet
keutelhemmelen (Ow) zw. ww.; onoverg.;
keutelhemmelde, het keutelhemmeld
['k...hemin] 1. kleine klusjes doen door een
oudere man op een boerderij De zeune dot
now alle gewone wank, zien heit is now en
dan nog wat an 't keutelhemmelen (Ow)
keutelig (Dho) bn.; -er, -st ['kn:t]ax,
...talax] 1. onbenullig, benauwd,
kinderachtig Doe toch niet zo keutelig
(Dho)
keutelkont (Db, Diz, Ma, Nbk, Wol) Ook
keutelkonte (Bdie, Mun, 01-NI, Op, Ste)
de; -en; -tien ['k...] 1. iemand die niet
opschiet
keutelkonte z. keutelkont
keutelkouse (Dho) de; -n; ...kousien ['k...]
1. iemand die niet opschiet
keutelpaere z. keutelpere
keutelpere (Bdie, Dho, El, Ld, Np,
Pe-Dbl) Ook keutelpaere (Ste) de; -n;
...peertien ['k...] 1. bep. soort peer (klein,
langwerpig) Keutelperen zitten in trossies
an de boom (Ld)
keutelpereboom (Np) de; ...bomen; -pien
['k...] 1. boom waaraan de keutelpere
groeit, z. aldaar
keuteltoppe (Pe-Dbl) de; -n; ...toppien
['k...topa] 1. hetz. als peerdepolle, z. aldaar

keutelvanger (Nbk) de; -s; -tien ['kn:t[
fail] 1. bep. soort broek: pofbroek
keuter (Op) de; -s; -tien ['ke:tr] 1.
keuterboer
keuterboer ['kn:tfbu:ar] - keuterboer Len
keuterboer had vaeke glen peerd mar wel
drie of vier koenen, en hi)' was daegs op 'e
dagure (Op, Ma), ...en haelde et huj in mit
de dreegstokken (Nbk) ...had soms wel een
kedde, was d'r arbeider of melkrieder bi j
on had een bunder of wat nl. 2 k 5 ha (Ste,
Obk), Vader was keuterboer en werkte
samen mit een hoer; dan had hi)' miteen
een peerd veur zien werk (Sz)
Keuterboerties hadden bier meerstal wat
ribben tussen de trekgatten, daor leupen
dan zien paer koegies,• harms mijen

deuden ze ok altieden; vaeke war/den ze
overdag hi)' de boer of in de vene, en de
vrouwluden en kiender mossen ok
mithelpen (Mun)
keuterboerderi'je (Bdie, Db, Np) ['k...] keuterij
keuterderi'jgien z. keuterlje
keuteren (Bdie) zw. ww.; onoverg.;
keuterde, het keuterd ['kn:tln] 1. het
boerenbedrijfuitoefenen op een keuterij 2.
z. keutelen
keuteri'je (Dhau, Mun, Np, b) Ook
keuterderi'jgien (Sz) [kn:to'rtjo (Dhau, b),
...cja (Mun, Np)/...tldo'rejgin] - (veelal
verkl.) keuterij It Is glen groot spul, et is
mar een keuterijgien (Dhau), J.B. het daor
achter 't kenaal een keuteri jgien (Mun),
Want 't gemaek van 't keuterijgien was de
laeste tied niet best (b)
keuterpolle (El) de; -n; -gien ['k...] 1.
kleine boerderij: keuterij
keuters (verspr.) bn. ['kn:tls], in stappen
as can keuterse ha one trots, met een
verheven houding lopen, lopen as... (Bu,
Dho, Diz, Nbk, Ow, b), Hi)' stapt as een
keuterse haene mit stront tussen de tijen
gezegd van iemand die eigenwijs en
voorzichtig loopt (Wol), ...an de tijen id.
(Nbk, Ste)
keuterspullegien (Dho, Diz, 01-Nl) et;
...spullegies ['k...] 1. kleine boerderij:
keuterij 't Is mar een keuterspul/egien
(Dho)
keuterstee (Bu, Dfo, Ow, Pe-DbI) et;
...stegies ['kn:trstt:] 1. (veelal verkl.) kleine
boerderij: keuterij
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keuve - kezehore
keuve (Dhau, Ow) Ook kuve (Dfo),
kubben (my.: b: im) do; -n ['t&:wo,

...vo/'ky .....kAbip] I. elk der plankjes die
onder do poten van paarden kwamen on
met riemen werden vastgemaakt, ni. om
wegzakken in hot veen to voorkomen, ook:
eon soort schoen van stro met dezelfde
funktie Veur 't wcgzakken in 't vene,

keverjaor (spor.) - keverjaar
keverorehis (1) - keverorchis

kevet z. kevot
kevot (Bdie, Dhau, Dho, El, Nbk, Np, Op,
Ow, Pe-DbI, Spa) Ook keen: (Dfo,
01-N!), koeve: (Bu, Ow, Sz), kevet (Db,
Diz, El, Ma, Nbk, Np, Obk, Ow, We!) et;
- ten; -tien [kG'fot/ku'f31/ku'fet, ..4/ko'fet,
kregen do peerden bij oons keuven onder .4] 1. enveloppe (voor brieven) 'kHebbe
(Dhau)
de brief in or kevet daon (Wol), Doe d'r
keuvelen zw. ww.; onoverg.; keuvelde, hot eon kevot ommehenne (Nbk), Mit trillende
keuveld ['k.&:wini ... v ...] 1. keuvelen We vingers scheurt R. et kevot eupen (v), Bij
hebben ten posien bij mekeer zeten to
keuvelen (Dhau), Daor kommen ze an

brulloften geven ze wel es eon kevet nut
inbo old (Obk)

keuvelen keuvelend komen ze bier naar toe
(Dho), ook van kinderen die rustig on
genoeglijk bij elkaar zitten to praten: Wat
kit,, ze toch mooi keuvelen, niet! (Nbk) 2.
(van kieine kinderen) gaan praten, zich in
zinnetjes uiten, hoewel soms moeilijk
verstaanbaar (Diz, El, Ow, Wol) Dat kiend
kan al aorig keuvelen (Diz)
keuze Ook keus (spor.) de; -n, -s ['kA:zo}
1. hot kiezen vriwezeninjekeuze(Nbk),

keyboard (verspr.) - keyboard: bep.
muziekinstniment
kezak (verspr.) Ook kozak (spor.) do;
-ken; -kien [ko'sak/ko(:o)'s...] I. (veelai
my.) kozak: miter uit het Russische leger,
eerder ook: bep. Nederlandse bereden
militair It Was zwat van do moensken; on
daor dciii krongen de kozaicken en de
wacgens (s: oost.)
keze de; -n; kesien ['ki:sin] 1. (verz.) bep.
argens cen keuzo uut macken moeten, naor zuivelprodukt: kaas keze macken, jonge
keuze (spor.) 2. mogelijkheid om to kiezen, kez; belegen keze, vette keze, macgere

do keuze hebben glen aandere keuze keze, Zwitscre kezo, eon stokkien keze op
hebben (Nbk), lone de keuze laotcn (Nbk) 't brood (Ste), een broggien mit keze eon
3. dat waarvoor iemand kiest Et bet zion boterham met kaas (Ma), keze rieven
ciken keuze west, bij bet niot aandors wild raspen (Np, Nw), Aj' op et roggebrood eon
(Nbk), Mien keuze isd'rniot bij er is niet plaickien keze doen on daor eon bakke
een exemplaar bij dat ik zou willen hebben bovenop, dan bej' eon bakkebrogge (Dfo),
(Nbk)
Goofmij es eon bompien keze! (Wol), Mit
keuzemeugelikhied (I) ['k...] - keuze- de waarmte schimm cit do keze zomar (Np),
mogeiijkheid
Et schijcpond keze kosttc doe M5 de
keuzepakket (I) et; -en; -tien ['k...] 1. twintjg gulden (p), Jo do keze niet van et
keuzepakket
brood oten ía oten, ... vreten laoten id.
keuzevak (verspr.) - keuzevak
(Sun-0t), argens glen keze van eten
kever do; -s; -tien ['kt:wy, ...v...] 1. bep. hebben (Ow, Pe-Dbi, Spa) 2. platte of

insekt: kever 2. ouder, indertijd zeer rondo hoeveelheid kaas met korst voor de
bekend on gangbaar type auto van hot verkoop een Edammer keze * AJ' bier
merk Volkswagen 3. onbesehofte vent, botter op 't brood hebben, mocj'nict om do
onuitstaanbare, erg vervelende kerel, evt. keze naor ? butcnlaand gaon waarom zou
ook wel gezegd van eon lastig dier, bijv. men hot elders zoeken ais hot leven in do
van een koe (Bdie, Dho, Ma, Mun, Np, Nt, eigen omgeving redeiijk good is (Bdie)
01-NI, Ow, Pe-Dbi, Ste) Wat is dat een kezeaehtig - kaasachtig: op kaas geiijkend
kever van con kerel! (Nt, 01-NI), Ic bin kezebak (Bdie, Ste) ['k...] - kaasbak
con vorvelonde kever, dat wil 1k joe wel es kezebloeme (fp) de; - n; ...bloempien ['k...]
evonpies zeggen (Mun) 4. domkop, sufferd 1. kaasjeskruid
(b, 01-Ni) eon kever in do mist sufferd, kezeboer (Wol) {'k...] - kaasboer:
wazig iemand (01-NI)
verkoper, venter van kaas
keveren (Dhau) onbep. w. ['kt:wp)], in kezeboerderi'je (spor.) - kaasboerderij
koveren gaon gaan slapen
kezebore ['k ...] - kaasboor Een kezebore
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kezebriefien - kezevat
briton ze cm moonsters uut
haclen (Nbk)

c/c kczc to kezemaeker Ook keemaker (WH) ['k...]

kezebriefien (Np) et; ...briefies
['kt:zQbrifin] 1. briefje van de zuivelfabriek
waarop de afrekening van het kezegeld
werd vermeld
kezebrogge (Db, Dho, Wol) de; -n;
...broggien ['ki:zabrogaj 1. boterham met
kaas
kezebrotien (spot.) - kaasbroodje: broodje
kaas
kezeburger (spot.) ['kI:zabArg] - kaasburger
kezedoek (Obk, Spa, Ste) ['k...] - kaasdoek
kezeëxport (1) ['ki:zeksport] - kaasexport
kezefebriek (spot.) ['k...] - kaasfabriek
kezefondue (1) ['k...} - kaasfondue
kezegeld (Np) et ['k...] 1. geld dat werd
betaald door de zuivelfabriek voor
geleverde melk die tot kaas werd gemaakt
Ecrst krccj' soms bottergeld, en bijv.
veertien dacgen Jaotcr kezegeld (Np)

kezegerecht (I) - kaasgerecht
kezekiute (Nbk) de; -n; ...klutien
[ki:zoklyta] 1. stuk kaasachtige substantie,
met name in gesehifte karnemelk
kezekoekien (spot.) [kt:zakulcin] kaaskoekje
kezekop (Nbk, Np, Nt, Obk, Spa, Sz) de;
-pen; -pien ['k...] 1. kaal of kaalgeschoren
hoofd (Obk) 2. iemand met een kaal of
kaalgesehoren hoofd (Obk) 3. dik, rond
hoofd (Np, Sz) 4. scheldwoord, met name
gezegd van iemand met een dik, tend
hoofd (Nbk, Nt, Spa, Ste) Ho/Manse
kezekoppen (Nt)
kezekoste de; -n; ...kossien ['k...] 1. korst
om een kaas Woj' eon kezekosto bebben?
ni. om her laatste restje kaas eruit te
knabbelen of te schrapen (Np, Nbk),
(schertsend n.a.v. van een vrouw die er
florissant uitziet, meestal: inzake haar
aantrekkelijke borsten) boston as kezekosten (Nbk)
kezekruud (1') et ['kt:zokryt] 1.
kaasjeskruid
kezeliem (Dho) de ['ki:zalimJ 1.
fopmiddel, gefingeerd type lijm voor het
halen waarvan kinderen, onervaren knechtjes e.d. bij wijze van grap op pad werden
gestuurd
kezemaeken ['k...] - kaasmaken

- kaasmaker
kezemaekeri'Je [...'r...; z. -?je] - kaasmakerij
kezeniaker z. kczcmackcr
kezemark I (Spa) ['k...] - kaasmarkt:
markt waar kaas wordt verhandeld
kezemark II (Nbk) ['k...] - kaasmerk
kezemes (spot.) - kaasmes: van een
kaashandelaar
kezen (verspr.) zw. ww.; onoverg.; keesde,
is keesd ['ki:zç] I. dik worden, schiften
van melk of karnemelk Dc soepe die koest
th (Ste), Dc boel is kcosd (Ste), Die
soeveab,riy moot good reurd woddon, want
ik bin binge datzc begint to kezen (Sz), In
do hoonsdaegen wi/ do melk nog welgauw
kezon (Obk) 2. kaas maken (Dfo) Aj' c/c
melk anzoercn wit strcmscl tot c/c melk
schiul, dan kuj'kczcn (Dfo)

kezepakbuus (Obk, Ste, Wol) - kaaspakhuis
kezepasse (Bdie) - kaaspers
kezepepier (spot.) - kaaspapier
kezeperduktie (1) ['k...} 1. kaasproduktie
kezeplaanke (Obk, Wol) - kaasplank
(waarop men kaas snijdt)
kezeprikker (1) - kaasprikker
kezeraspe (Db, Nbk, Obk) Ook
kezerasper (Nbk) - kaasrasp
kezerasper z. kezcraspc
kezerig z. kezig
kezerne de; -s [ko'scrna] 1. kazerne (van
het leger, de marechaussee, de brandweer)
Do schildwaacbt staot your

c/c kezeme

(Np)
kezerneplein (v) et; -en; -tien
1.
plein bij een kazerne
kezerneterrein (1) et; -en; -tien [b's...] 1.
kazerneterrein
kezeschaeve Ook kezeschave (WH) kaasschaaf
kezesehave z. kczcschacvo
kezesmaek - kaassmaak
kezesoep (spot.) - kaassoep
kezesoort (spot.) - kaassoort
kezestolp(e) z. kezcstolpc
kezestlpe (Dfo, El, Nbk, Obk, Ow) Ook
kezestulpe (Np, Op, Sz), kezestolpe
(verspr.), kezestoip (spot.) ['k... J 1. kaasstolp
kezestulpe z. kczcstolpe
kezevat (Bdie, Bu, Spa, Ste) - kaasvat
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kezewaegen - kiedelen
kezewaegen (verspr.) de; -s; -tien ['k...] 1.
lange, platte boerenwagen voor hot vervoer
van kaas (veelal met zeildoek erover)
kezewinkel (Wol) - kaaswinkel
kezien et; -en; -egien [ko'sin] 1. raam- of
deurkozijn Et kezien van do doure is
bclemaol verrot (Spa), We moe'n can nij
kezien in 't kcu/ccnraem hebben (01-NI),
Hiy bet do kozionon bij 'tn/jo huus d'r al
op staon (Ma), Do kczicncn bin d'r
vandaegc in zet (Dhau) 2. één der delen
van een dent- of raamkozijn Thy bong
tegcn at kezien an (Nbk)
kezienanker - kozijnanker
keziendrumpel (El) - kozijndrempel
kezienebrood (01-NI) et [ka'sina..] 1.
hetz. als bussebollo, z. aldaar
kezienehoolt (Db, Dho, Ma, Nbk, Np,
Obk, 01-NI, Op) Ook kezienhoolt (ZW,
Dfo, Dhau, Diz, El, Ld, Mun, Nt, Ow,
Wol), kezienhout (WH) [ko'sin(o)ho:ltJ...]
- kozijnhout
kezienemaeker (Ste) do; -s; -tien [...'s...]
1. iemand die kozijnen maakt
kezieneroe(de) (Ste) [...'s...] - gordijnroe
kezienhoolt z. kozionehoolt
kezienhout z. keg/an eboolt
kezienlatte (Sz) do; -n; ...lattien [...'s...] 1.
één der latten van eon kozijn
kezienroe (Sz) do; -den; -gien [ka'sinru]
1. roede van een venster (onkel, of deel
uitmakend van een vensterkruis)
keziensponning (Obk) do; -s, -en;
...sponninkien [ko'sinsponuj] 1. sponning
in eon kozijn
kezienstiele (Obk) do; -n; -gien
[ko'sinstilo] 1. één der opgaande balken
van een kozijn
kezig (Bdie, Dhau, Dho, Op, Ow, Spa)
Ook kezerig (Ld, Nbk) bn.; -or, -st
[ki:zx/'kuzorox] 1. geschift, nI. van melk
of karnemelk Do me/k is kozik, 't wilgion
botter wodden (Dhau)
kg. - afkorting van kilogram
kHz - afkorting van kilohertz
kibbe z. kubbo
kibbel (Np, Wol) tw. [kibl] 1. gezegd of
goroopen n.a.v. een dobbolsteen die niet
good op eon viak is komen to liggen, zodat
men doze moot omgooion of nog eons moet
werpen
kibbelderi'je (Bu, El, Ma, Np, Nt, Obk,
01-NI, Pe-Dbl, Ste) Ook kibbeleri'je

(Dho, Ow, Wol) [ktbj(d)o'rijo (OS, WS
zuid. van de Lende), ...eja (elders)] - kibbelarij 't Is me can kibbe/derie in mekeer
omme! (El), It Was eon hole kibbelderij
om d'r uut to kommen (Spa)
kibbelen ['ktb];l - kibbelen (bep. manier
van ruzien)
kibbeleri'je z. kibbeldorije
kibbelkont (Dfo, Ld, Np, Ow, Sz, Wol)
Ook kibbelkonte (flu, Dho, Op, Pe-Dbl,
Ste) de; -en; -ien ['ktblkont(o)] 1. iemand
die veel kibbelt flat is eon aor/ge
kibbclkontiemand die in aanzienlijke mate
kibbelt (Dfo)
kibbelkonte z. kibbe/kont
kibbelmajoor (Mun) dc; ...majorcn; -tien
['k...] 1. kibbelaar
kibboets (spot.) ['kibuts, kL.] - kibboots
kick (spor.) do; -s, -en; -len [kik] 1. kick:
plotselinge, stimulerendo gowaarwording,
beleving As d'r dan zovule peblick op
zoe'n aovend of komt, datgeft dan toch
weer can kick! (Nbk), As d'r gien drugs
waren, kregen zo ok gien kick (Sz)
kidde z. kedde
kidnappen ['kitnaprji, ...nspip} - kidnappen
kidnapper (kttnsp1, ...napr] - kidnapper
kiebig (verspr.) Ook kiepig (Dho, Diz, El,
Ma, Mun, Nbk, Nt, 01-NI, Ow, Spa, Ste,
Sun, Sz, Wol; bet. 3: El) bn., bw.; -or, -st
['kibx/kipx] 1. nijver, hardwerkend, funk
on doortastend in hot work 't Is eon kiebig
mannegion (Dho, Nbk), eon kiepige warker
(Ste), Thy kan kiebig warken, ie kun him
we] in do Wan bobben! (Op, Ste, Nbk), It
Feerd lop zo kiebig your do waegen!
(Pe-Dbl), eon kiepig bontion eon klein,
aktief hondjo (Ste), Zo is zo kiepig as can
hano (Mun, Sz) 2. good gezond en kwiek
(ZW, Dhau, Dho, Nt, 01-NI, Sz) Ze stapt
zo kiebig do weg uut! (Dhau), Dat
mannogion lop zo kiebig! (Nt) 3. good
verzorgd, keurig (Db, Dho, El, Ma, Mun,
Sz) eon kiepig vrouwgion (Ma, El), Zie
leup d'r mar wát kiepig bij (Mun), Die
zicbt d'r kiebig uut in zion nijo pak (Db),
Ft staot d'r kiebig bij (Dho) 4. opgewekt,
vrolijk (Ste) Dat is een kiepig ding (Ste)
kiebigop (s: Obk) bw. [kiba'gop] 1. op
flinke, pittige wijze Kiebigop stappen, bear
flunk doorlopen (s: Obk)
kiedelen (verspr.) Ook kietelen (Ma, Mun,
Nbk, Op, Ow, Pe-DbI, Spa) zw. ww.;
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kiedelig - kieken
overg.; kiedelde, het kiedeld ['kid1,
...dI an/'kit], ...t n] 1. kietelen Op schoele
moch ten maegios mcnaander graeg kietelen, pattic maegies wodden bclemaol slop
en vu/len op do grond(Mun), Nietzo kbtclen! Toe je! (Nbk), Kiedel me niet 20
coder de bienen, dat kan 'k niet uutstaon
(01-Ni), ieno onder de vooten kiedelen,

op (Ma), Ic mossen dan ok we] eon
vaicman wezen out do kick Ci), Dat kende
zo uut de kick Q), ...kon zc out de kiek (j)

kiekaovend - kijkavond: waarop men lets
kan gaan bekijken, ook: min of meet vaste
avond waarop men naar de televisie kijkt
kiekbuis (spot.) - kijkbuis: televisietoestel,
televisieuitzending
(gezegd wanneer men wat harder moet kiekeiefer - kijkcijfer
aanpakken met het werk:) Jan, kc'm kiedel kiekdag - kijkdag
mi5 (Dfo) 2. ergeren (b: Im) Dat kiedelt kiekdeuze (Db, Nbk, Spa, Ste) de; -n;
him daar neemt hij aanstoot aan, dat ergert ...deusien ['kigd&:zo] 1. doos met
hem (b: Im)
uitgeknipte figuren en gekleurd doorkiedelig (Dhau, Nbk, Np, Nt, Obk, Ow) schijnend papier erover, zodat men door
Oak kietelig (Bdie, Db, Dhau, Dho, Diz, het kijkgat (aan de voorkant) een panorama
Ld, Nbk, 01-NI, Op, Ow, Ste, Sz), kielerig of voorstelling kan zien (door kinderen
(Bu, Dfo, Dho, El, Ma, Man, Nt, 01-NI, gemaakt)
Op, Ow, Spa, Sz), kielderig (Db), kielig kiekdiehthied (I) ['k.... ....d...] - kijkdicht(Nt) Im.; -Cr; -St ['kidlox/kiti.....kilorox held
/ ... dorox, ...d .../kiIax] 1. gevoelig voor Kieke (Nbk) de; -s ['kika] 1. sehertsend
kietelen 'k Was op glen p/ak zo kietelig as gezegd i.p.v. de meisjesnamen Griot('o),
onder de voeten (Db, Op), Die is tocb zo Grictien, Griet(/c)
kielerig, aj' naor heur wiezen raost zo a] kiekeboe tw. ['kikabu] 1. kiekeboe
(Dho) 2. Aug geraakt, gauw kwaad (Nt, kiekeboc speu/en kiekeboe spelen, ook
Obk, 01-NI, Ow, Spa) Daenk d'rommo, ze fig.: am de feiten, de problemen been prais wat kiedelig (Obk), Je moe'n niet zo ten zonder de kern samen openhartig te
kiedelig wodden (Nt) 3. (van een paard) bespreken (Nbk)
enigszins gemeen, niet geheel betrouwbaar kiekedief z. kiekendiof
(Obk, 01-Ni)
kieken at. ww.; over., onoverg.; het keken
kieft z. kiewiet
['kik] 1. (onoverg.) het vermogen hebben
kiek de [kik] 1. het kijken tot kick tot am te zien A'kdc brilloniet op bob, kan 'k
ziens, tot kiek es id. (Nbk, Np, Obk) 2. het nict good kicken (Nbk), Et kicken wil niet
bekijken kick op 'e banen bebben in de zo good moor (Nbk), HI7 komt pas kieken
voort-durende situatie zijn dat een ander (Nbk) 2. met de ogen waarnemen Kick mar
precies kan zien wat je doet (Nbk, b): Gao even!, A/in good kieken, kzy'in de toren
mar rust% in mien kacmcr zitton, daor bcj' van Stien wick now zien (Op), wit do ogen
temoensen glen kick op 'o banen (Nbk), kicken nit z'n ogen kijken, Wekeken oons
wat te kick zetten (Nbk), ienc to kick do ogen uut ? heuld we waren erg
zetten voor gek zetten door z'n fouten enthousiast van wat we zagen, we bléven
bloot te leggen (Nbk), argens mit to kiek kijken (Dhau), Kiek uutjo ogen!, Ja, io
lopen (Nbk), weten war &r to kick is (Nbk) meugen tegensworig we] good wit je
3. kijk op jets, visie Dat wark bet hi we] doppen kicken (ba), Kick toch waoj' lopen
kick op hij weet hoe het moet, hoe men dat kijk uit waar je loopt, Ze stonnen d'r bij te
het beste doet (Nbk), MY her vaeke eon kicken, mar ze deden zels nilcs (Nbk), do
goeic kick on do dingen (Nbk), Zoks ge/I kattc uut do boom kicken I (onoverg.)
je even ten aandere kick op de dingen gericht met de ogen waarnemen, kijken in,
Nbk), Daor bob 1k glen kick op (Nbk) 4. door enz. 't Was zo moot; we konnen It
foto, kiekje (Dhau), in We bin vandaege kicken niet /aoten het ernaar kijken (Bu),
op do kick kommen (Dhau) 5. in out do We weren nisgierig, en keken hid
kick heel goed (OS, Bu, Bdie, Dho, Diz, veurzicbtig zo deur do bossies (j), my
Ste): Hi'j kan out do kick daans/es geven kwam op oons huus an en keek dour do
(Ow), Die twin is out de kick ligt er raeynen (Nbk), Do ruten weron 20 smerig
perfekt bij (Bdie), Thstaotd'ruutdekick

dat ie konncn d'r niet moor dour kieken

kieken - kieken
(14), Vow- eon shiver maJ' in do kiokkaasto praatje, om te koffiedrinken etc. (Sz),
kieken (Dho), argens dourhenne kieken Zuwwe es even bi)' do baron kiokon? de
(Nbk), ieno in do ogon kioken (Nbk), to buren even opzoeken, onaangekondigd en
diope in et glassion koken he/then, in 't kort bij de buren op visite gaan (Wol), We
koffledik kieken z. onder koffiodik, AJ' kioken even bij do schaopen (Diz), We
overstikkon moef' cent naor links, dan zit/lon oven kieken ofdo koo ok kalvon wil
naor recbts on dan weer naor links kieken (Ow), Dat kloino keroltien komt b-ok
(Nbk), naor de tillevisie kiokon, Hoj' ok bovon do taofol uut kiokon is nog klein
naor Nova kokon? ni. naar een bep. (Nbk), Zo stonnon ovoral op 'o neuzo bij
aktualiteitenprogramma van die naam op to kiokon (b), 1k kick d'r oven hi)' Iaos
de televisie (Nbk), 'Ic Zal es even in de ni. bij de kieren die in een winkel hangen
kraanto kieken hoe laete die film bogint (Nbk), ThJ mag graog naor do maogios
(01-Nt), 'k Hob vandaego nog bielemaol kioken (Nbk), aacbtor do petto kieken
niet in do kraanto kekon de krant gelezen, bidden (b, Np) 5. (onoverg.) vertonen,
Do doktor mag we] es even bi oons emit zien (van zaken en personen: dan
zeuntion kommen to kieken, hij her zoo'n vaak inzake de gelaatskleur) Wat kikt hi)'
koorts (Nbk), Wiy' es even hi)' do toch roer uut do ogon (Db), Zo kook d'r zo
vorwaarmingsketelkieken, do verwaan-ning betrokkon vat (Np, Nw), Wat kiok io d'r
is uutvalen (Nbk), ...naor.. (Nbk), (..) betrokken vat, io konnen do brook wel vol
God, oons schild zie en kick naor et hebben (El), Zio look gistor wat ziokolik,
gezichte van jow uutverkeurene (b), op 'e mar zo kik d'r vandaege weer fleurig uut
klokko kieken, op 'o nouzo kieken, op eon (Ste), Die man hot niot zoo'n mooio
cent kieken, 11i7 kikt niet op eon peer godaonte, hi)' kikt d'r min uut (Dfo), (van
conton moor ofminder, 1k kon 't d'r niet of een armetierig gewas) Dat is oon
kieken ik kon het or niet aan zien, met bookwoiteverbouw, et kik d'r aannoodig
name: dat het zo duur moest zijn (Dho), uut (Ste), Eon klapkoordo (an eon
Laot naorJe kieken (Nbk), Kick naorje klapzwiopo) kook d'r vat as dat waJ'
zels (Nbk), d'r tegen an kieken tegen jets maokon mit korkionbroidon (Ste), Do
opzien, ook: het gezicht hebben op, ook timmerman baddo d'r west in 't ooldo hays
inzake personen: 1k wol daor niet graog en do varvor ok; allos kook uut biol
warken, want dan zit ik do hide dag tegen aandere ogon (Nbk, j), In buus kik ot d'r
bin, an to kieken (Nbk), Hoe kiek io dam- wat groozolig uut is het enigszins vuil,
tegen an? hoe is jouw visie daarop, wat smerig (Ste), Die kik d'r watgroozolig wit
vind jij ervan? (Dhau), uut ot raem zitten hij ziet er wat vuil, smerig nit (Ma, Ste),
to kioken, your Jo uut (zitton to) kiokon, Hi)' kik d'r uut as eon gees4 hi)' hot do
Kick your Je! 4. (onoverg.) aandachtig dood op 'o Iopen (Sz), Jo kiokon bliok as
rondkijken e.d. 1k mag daor we] graog as eon lick (bI) 6. (onoverg.) een bep.
naor staon te kiokon (Nt), 1k bob overal getaatsuitdnikking hebben snou kiokon (b),
kokon, mar ik kon et niet vionen (Nbk), Jo moo'n niet zo raor kiokon (Nt), school
Dan hoj' zokor mit do nouze koken, want et kieken, slaoperig kiokon, zoer kiokon,
lag d'r wol (Nbk), Jo hebben niet good kwaod kiokon, bliedo kiokon, bonauwd
keken, want et ston toch we] in do kraante kiokon bang kijken, Die kik hogo het is
(Nbk), Kom io douk ok kieken, beit? Om een wijsneus (Ste), (van chagrijnig iemand,
half twieje begint et (Np), (o do mark van iemand waar niets mee valt te beginnen:)
Oostorwooldo was hiol wat to kiokon (Ow), JJj kik krok as hi)' do iono op hot on do
WL ie vandago even bi)' do vrou w kiokon, aandore an wil (Ste), Th3 kiokt of hi)' eon
want ze is niet al to good en ik moot vot sogaropiepien deurslokt bet (Wol) 7.
(Sz), Thy l%t in 't ziokonbuus, we zullen (onoverg.) laten meewegen, in beschouwnaor him too to kieken (Ma), 'k Wil d'r ing nemen, min of meet kritisch letten op
even in kiokon boo et mit Jim is (El), Es AJ' daornaorkieken willon (..) als je daar
kioken boo ot mit him gaot (Ld), 1k wil op wilt letten (Bu), niet zo nauw kiokon
oven bi)' buurvrouw dour do douse kioken (Nbk), Mar ze moot niet kioken naor do
even naar binnen wippen, voor een kort rommol bij zoe'n vri)'gozol as ikko U). We
-607-

kiekendief - kiekkaaste
moc'n mar es kicken afwachten en
ondertussen afwegen wat te doen, We
zn/len nog es kicken het nog eens afwegen,
nader overwegen S. (onoverg.) met
interesse kijken doordat men op jets
opmerkzaam gemaakt is/wordt Kick, doe 'k
dat las (..) (b), Och, woof' die trouwe
bonnckop now es kieken! (Nbk), Kick beur
daor es ankommen stappcn (Ste), Kick
Cs!, Kies es an., Kick beur Cs! Wat bet zij
vandaege cen rerefurk an (Nbk), Kick him
es an 't wark wezen! (Nbk) 9. (onoverg)
van jets opkijken Daorstonbiytocb van te
kicken (Nbk), Zie him es kicken! Bat had
bi5 niet verivaacht (Nbk) 10. (onoverg.) in
D'r komt hid wat Mj kicken Nbk), ook
year kieken (Nbk), Daor komt meer bij

kicken daar is meer voor nodig (Nbk, b)
11. (overg.) bezichtigen, door te kijken in
zich opnemen placties kieken, prenties....
Laot mar Cs kieken laat (het) me maar eons
zien, Dat is, Iaot es kicken (..) laten we
even nagaan, ons bezinnen (Nbk), D'r was
hiel wat te kiekcn, *Kan dat pctroontien
daor wel even of kicken goed bekijken en
overnemen (El) * Kieken kost nit kijken
is vrij, soms gevolgd door ...markricgen is
dekeunst (Nbk), zo ook Kickenis vriid.

kiekendief(Db, 1) Ook kiekedief (01- NI)
['kikj]di:f/'kiko...] - bep. roofvogel: kiekendief cen brune kiekendief (Db), de
blauwe kiekcndief(1)

kicker Ook kiekerd (bet. 4, in verb.: Ld,
Np, Ow, Pe-DbI, j, b) do; -s; -tien
['kikI(t)] 1. iemand die al dan niet op erg
nieuwsgierige wijze kijkt, in het bijzonder
iemand die komt kijken op een boelgoed of
verkoping anderszins Mr wacren meer
kickers as kopers men kwam wel om to
kijken, maar er werd maar door enkele
personen lets gekocht (WS, Nbk, El), Dat
buus wodt pebliek vcrkocht, en d'r bin al
veal kickers west (Op) 2. televisiekijker
Dat pergramme trekt niet yule kickers
(Nbk) 3. verrekijker Hef' c/c kicker ok
even? (Nbk), MY hot do kicker year de
ogen (Dho), Defaeger keek deur do kicker
(Np) 4. oog Die bet blauwe kickers in It
heufd (Sz), Dat kiend bet gocie be/dere
kickers in et heufd (Obk), ...her mooie
brunc kickers (Np, Db), ...cen paer heldero
kickers (verspr., Ste), zo ook een peer
heldere kiekerties (01-NI, Nbk), We

hadden him al even in c/c kicker we
hadden hem al in het oog (Ma), It in de
kickerdbebben het door hebben, het in de

gaten hebben (Np, b, j), (van een persoon)
1k beb nj in dc kicker! Wat wol bij wel!

ik heb hem wel door, ik heb wel in de
gaten wat z'n bedoeling is (Wol, 01-NI),
Hibetfegocdin dc kicker houdt Jo goed
in het oog, ook: weet je good te doorzien
(Dhau), Zc hadden him liiik in dc
kicker(d) hadden hem goed in de gaten en
wisten hem te doorgronden (Ld), Die ]opt
goed in dc kicker(d) men ziet heel goed
wat hiJ uitvoert en houdt hem in do gaten,
ook: hij is steeds in do publiciteit (Ow) 5.
gluurder (Dho, Mun) Dat is cen smerigc
kicker (Dho), con stiekcmc kicker gluurder
(Mun)
kiekerd z. kicker
kiekerdekiek (Np) ['kikrdokik], in *
(raadsel) D'r leap cen inannegien over de
dick/Zicn ogies gongen van kiekerdckick
/Zicn haorties gongen van kroldedekrol/Ic
kun 'tnietraoden al wof'okdoloplossing:

een manneliJk schaap (Np)
kiekerspeblick (I) - kijkerspubliek
kiekgat (spor.) - kijkgat
kiekgedrag (I) - kiJkgedrag
kiekgeld - kijkgeld kick- en luustergcld
kiekglas (Nbk, Obk, Ow) et; ...glaezen;
-sien ['kikxlas] 1. ruitJe in een opening,
om door te kijken 2. vergrootglas of loupe
(Obk, Ow)
kiekien (spor.) et; kiekies ['kikin] 1. kiekJe
(spor.) een kiekicn nemen (Nbk), ...macken
(Nbk) 2. kijkje (Nbk), in een kiekien
nemen een kijkje nemen (Nbk)
kiekkaaste Ook kiekkaste (Spa, Sz) de;
-n; ...kassien ['kika:sto] 1. (vaak verkl.)
fototoestel, in het bijzonder een ouderwets,
aan een kastje doen denkend type met
glasplaat als negatief en op eon statief
staand (Db, Dfo, Dhau, El, Nbk) It
Kickkassien ston op drie poten; de
fotograaf had ecn zwat doekien over
bcufd an lzij trek dan an con koortien ( El)

2. (schoenen)doos met uitgeknipte figuren
erin en gekleurd doorschiJnend papier
erover, zodat men door het kijkgat (aan
één van beide smalle kanten) een panorama
en/of een bep. voorstelling kan zien; door
kinderen gemaakt (Db, Diz, Dho, Ld, Ma,
Obk, 01-NI, Op, Spa, Ste, Wol) Dc

kiekkaste - kielemi'jen
kiendar hadden can kiekkaaste mackt van
een oo/descboedcuze; veureen cent mocht
ía dan kieken (Ma), Op do bojem van de
kiekkaasto dcej' watten, en can
ansicbtkaorta of wat sanders kwarn daor

recbtop in (Wol) 3. huis met veel ramen
(Np, Ste) Aj'ean boclglasinbuusbebben,
zit hi ok in can Jciakkaaste (Ste) 4. televisie
(Mun, Nbk, Nt) Wic bet tegenwoordig glen
kiekkassien! (Mun), We zitten 's aovens
allemaole vcur at kiakkassien (Nt) 5. poppenkast, janklaassenspei (Bu, Sz) Mit can
kick/caste kwam vroagar can man langcs
bij de scboelen (Sz)
kiekkaste z. kiakkaaste

kiekknope (I) do; -n; ...knopion ['k...] 1.
button
kiekmorgen (I) - kijkochtend
kiekof In.; pred. [ki'kil] 1. nit do kunst
Dat is kiekof (Spa)
kiekonderzuuk (I) - kijkonderzoek
kiel z. keel, kie/e
kielbies (Dfo, Diz, El, Ma, Nbk, Np, Op,
Pe-Dbl, Ste) do; -son; -sien ['kilbics] 1.
wigvormige, puntige bies op de kop van
koo of paard Do b/es moot dour/open tot de
snute; as hij half is, is 'teen kielb/es (Ste)

2. koe of paard met eon wigvormige bios
(Nbk) eon mooi kiclb/essien (Nbk)
kielderig z. kicdc/jg
Icicle I (bet. 1-4) Ook Mel (spor. bet. 1,3;
bet. 5) de; -n; -gien ['kil(o)] 1. keg, in
diverse toopassingen, o.m. in de ring onder
om do zoisboom aangebracht: daarin is ni.
do punt van hot zeisbiad gohaakt ter
bevestiging; door de kiele in te drijven kan
het blad good vast aan de boom komen te

kaanta van de ve/g [nl. van het wagonwiel]
wo'ii do spiekan vaastezet mit kM/en, die
van oo/de spieken mae/ct woddan; zoc 'ii
kie/e wodt d'r dan bij in et gat s/agen

(Woi, Ma) 2. driehoekig, puntig stuk land,
dat daannee moeiiijk to boworken is (El,
Ma, Np, Obk, Ow) Dat hoakien /aand ]cup
mit eon kM/a in dat aandare stok (Np) 3.

stukje kledingstof, soms puntig toelopend,
ter vorvanging of ter verruiming in een
kledingstuk aangebracht (Dfo, Nbk, bi),
ook okseistuk (IA, Ma) Even een kielagien
d'r tusscn, dan zit at wat roamer (Nbk),
Om de mouwe wiadar to macken wodde d'r
een kic/e in zet(Nblc) 4. bep. kledingstuk:
kiel eon b/auwc k/c/c boerenkiel (van hop.

stof, met name: biauw simson; met sluiting op do schouder, ook als jasje met
sluiting vertikaal aan de voorkant; zonder
kraag, met een opstaand boordje) (verspr.)
Trek even do kie/e d'r over! (Ste), Boeren
badden a/tied b/auwe kie/en an en
timmennannen pep or en zoo/t kie/en
(donkergries mit witte pikke/ties) (Nw),
Mien vader dreug allied can zwatte kie/a
(Op) 5. kiel van eon schip (Sz) T hat de
kiel al weer leggen veur twee niie
turibok/cen ni. om die to maken (Sz)

kiele II tw. ['kilo] 1. meestal herhaald
gozegd tegen iemand die men kiotolt, met
name een klein kind
kicle-kicle (Bu, Dhau, Nbk) [kiia'kil1, in
't Was kie/e-kie/e op het nippertje, 't was
bijna misgogaan, het kon maar net
kieleakker (Ld, Obk) do; -s; -tien
['kilaakrl 1. schuin toeiopende akker
kielebouwen z. t4opebouwen
zitten Aj' eon stok boolt k/auven, slaoj' d'r kielebuse (Ld, Np, Sun-0t) do; -n;
een kb/a in, am meer ruumte to kriegen ...busien ['kilabysa] 1. zak van eon kid
(Ld, Ob), cen kiele ins/aon (Edie), Do (kledingstuk)
zaege k/emt, s/so d'r mar even een kid kielegoed (Nt) et ['kilagut] 1. stof waaruit
Wssen (Diz), even eon kiele d'r in drieven werkkielen wordon gemaakt
(Mun), ... d'r tussan drieven (Op), Je moe'n kielehoolt (Dfo, Np) et; -on ['kilaho:lt] 1.
even eon kie/e s/a on onder die ba//ce (ook vorz.) kiolvormig houtje dat ais kiel,
(01-Ni), D'rmos can nia kicle (van iezer) keg dienst doet of kan doon (van hard
in de bide; do staa/ wodt dan eerst spleten, hout: met name eike- of beukehout),
dan komt dakiele d'r in (Ste, Nbk), Aj'de (verz.) Aj' can mooi had stokkien hoolt
/1omp en uutboron gaon, zet ie ze in do badden, koj' daor mooi kie/ehoo/t van
kniep, mit cen kiele d'r tussen (Obk), Do mac/con (Np)
kiele van de zende zit Jos (Diz), Biy de kiclekoek z. kete/koeke
zendering mos eon kie/c bij in (Ma), As do kielekop (Mun) do; -pen; -pien ['kilakap]
do//c [hot handvat] los in do zende zit, 1. opvliogendo persoon
moej'd'r eon kielegien in doen (Db), An do kielemi'jen (Ma) onbep. w. ['kilo...] 1.

IM

kielen - Mend
maaien van een in cen punt toelopend stuk
land
kielen (Ste) zw. ww.; onoverg.; kielde, het
kield ['kilç] 1. (vooral van stukken land) in
een punt uitlopen, schuin toelopen naar een
smallere zijde Die a/deer k/cit (Ste)
kielerig z. k/cdcJi
kielering z. icieiring
kielgeute (Bdie, Dfo, Obk) de; -n;
...geuties ['kilgA:t2l 1. kielgoot (Bdie, Dfo)
2. naar de bodem in een punt toelopende
greppel (Obk)
kielgröppe (Nbk, b) Ook kielgruppe (Np,
Obk, b: In) ['kilgrpo/...grApa1 1. naar de
bodem in een punt toelopende greppel
kicigruppe z. kieigrippe
kielhaelen (Nbk, Nt) onbep. w. ['kilhs:Iv]
1. kielhalen (onder een schip door) Ic
zoilen 'in kic/hacien je zou hem ik weet
niet wat doen (Nbk)
kiethoeke (Bdie) de; -n; ...hoekien ['ku
huko] 1. driehoekig, puntig stuk land, dat
daarmee moeilijk is te bewerken (El, Obk,
Ow)
kielig z. kiedelig
kielring (OS, Mun, Nt, Spa, Sz) Ook
kielering (Bdie, Np) de; -en ['kilruj
/'kila...] 1. ring onder aan de zeisboom
waarin het blad is vastgehaakt en waarmee
men dat vast(er) kan zetten, nl.door er een
kid, keg in te drijven De k/c/ring van de
zendoboom kan mit dreug weer we! es
Josracicen (Obk)

kiels (El, Ld, Np, Obk, 01-NI, Ow,
Pe-Dbl, Sic) bn., bw.; -er [kils] I.
kielvormig toelopend (Ld, Np, Obk, 01-NI,
Ow, Fe- Dbl, Sic) Mit de ti/zende mack /5
een k/c/s grOppien (Ow), Dat stok hoo/t
Joopt k/c/s toe (01-NI), ccii k/c/s toelopend
stok hand (Ow, Obk), cen k/c/s uut/opcnd
stok iaand (Np), ccii k/cisc 4ppe Id. (Ste),
Die akkcr is k/c/s (Ste), Deurdat dat band
k/c/s an/eup, was 't muj/ik te bewaarken

mackten ze vroeger ccii kie/stok, een
v/crkaant /app/en your ruuuntc onder do
okse/s (01-NI, Obk), Zet mar can n/5
k/e/stokk/cn onder de aami, want et wodt
zo duane (Diz)
klelstuk z. kic/stok

kiem Ook kieme (Bdie, Spa) de; -en;
kiemegien, -pien ['kim(a)] 1. kiem in het
zaad van planten, ook inzake een ci de
kieme van rogge (Bdie), D'r zit ccii k/cm
in et ci (Sz) 2. kiem van eon aardappel D'r
zattcn kiem en an de eeipe/s (Ld), We
zctten de ccipc/s mit de kiem (Ma), Dc
ccrste k/em van de ccipc/s /5 bier on daor
van 'tjaor we] ofvrew-en (Obk) 3. in in de
kiem smoren

kiembak (Sz) ['kimbak] - kiembak
kiembedde (spor.) - kiembed
kieme z. kiem
kiemen (verspr.) zw. ww.; onoverg.;
kiemde, het kiemd ['kirp:] 1. kiemcn,
uitkomen van zaden Ft Zaod beg/nt a/ moo/
to k/cnien (Diz, Ld, Mun, Nt), As de bonen
bogunnen te k/emen bin ze geveeri/k year
de voegc/s, die ze dan veur roepen
ankieken (Obk) 2. in 't Beg/nt a/ wat te
k/omen in 't oosten de zon is bezig op to

komen (01-NI)
kiemkracht (Np) - kiemkracht As d'rg/cn
k/cmkracbt in dat zaod z/t, komt d'r n//cs
van tercchtc (Np)

kiemplaante (spor.) - kiemplant
kien (Bdie, Ste) In.; -er, -st [kin] 1.
pienter, bijdehand, nog goed bij voor z'n
Iecftijd 2. z. ke/n
kienadruppel z. k/enedrup
kiend et; -er, -ers (zeer spor.: Db, Ni, Sz)
[kint] 1. nog onvolwassen mens 't Is een
/ast/g kiend ( El), (..) van kiend of an
onder de knoet ]even (Nbk, b), Dat kiend
is zo vcrkeerd [dwars, lastig], ic kun d'r
gicn kaantc mit uut (Sz), onschu/dige
k/cndei as k/end(cr,) als kind(eren): As

(Pe-Dbl), een k/c/s uut/opcndc b/cs (Ow), kiend hej' kwao/ik wat te macken mit de
cen k/c/se b/cs (01-NI) 2. gevoelig voor zorgen van degrote meensken (v), Dat/can
kietelen (El)
een kiend toch we/ bcgr/cpen dat is toch
kiejstok Ook kielsiuk ( Spa) et; -ken; duidelijk, hoe kon je zo dom zijn (Np,
-kien ['kilstok] 1. gerend ofvierkant stukje Nbk), It Is gicn Hand meer hij is geen
stof in kleding of anderszins, in het kind moor (Nbk), 1k bin g/en Hein kiend!
bijzonder: okselstuk in hemd As diejurk te (Nbk), 't Is en b//Il een kiend hij blijfi
nauw is, zct d'r dan even ten kic/stok in speels, ongekompliceerd blij (Nbk), Die
(Np), Die broek wodt watnauw, even ten biuok /angc kiend (Sic), Hij is een groot
kie/stokkicn /nzettcn (Dhau), In de hcmdcn kiend hij gedraagt zich nog als een kind
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kienderachtig - kienderachtighicd
(Nbk), eon once/it kiend (Nbk), bij
vergelijking een kiend van Zion tied (1)4.
aHe kindoron samen et kiend in do
literatuar (1) 5. aanspreekvorm: tegen een
jongon of tegen een meisjo, ook door een
ouder tegen en voiwassen of althans niot
moor klein kind; vordor ook tegen een
k Heb een smack in do mond as ba'k eon voiwasson vrouw Och k/end, hod toch op
Vein kiend deurslokt (Np), zo bliede as to Jammeren! (Nbk), Nee, k/end, dat kan
con (klein) kiend (Bdie, Np, 01-Ni, Wol), echt met! Nbk), K/end, toch, kiend toch!
zo onschuld/g as een pasgeboren kiend (Nbk), meensken kiender! (Nbk) • Eon
(Np, Op), zo gelokkjg as ten kiend (Wol) oolde kan betor t/cn kiender onderholen, as
2. nog niet geboron mens of eon onlangs t/en kiender /one oolde (Nbk), Kleine
(Op, Np), H0 is d'r nog mar eon kiend
bijhij is 'creel kieiner, ook: is verrewog do
mindoro, zonder ervaring vergolokon met
die porsoon e.d. (Op), et kiend van de
rekening wezen (Dho, Ma, Obk, Op), Eon
kiend ha do was doen (Bdie, Np, Nt,
Po-Dbfl, goelen as cen Hein kiend (Dho),

goboren kind een kiend kriegen, eon k/end
macken (spor.), H. verlaagde zo naor eon
kiend, mar al wat d'r kwazn, een poppe
kwam d'r n/ct U) Aj' do haand op 'e bock
holen, kuj' etk/endscboppen vulen (Nbk),
een ongeboren kiend (Nbk), een
doodgeboren kiend (Nbk), ook fig. (1), D.J.
haelde vroeger do kiender on 'e buurt

verloende deskundigo huip bij eon
bevalling: veelal door een vroedvrouw
(Nbk, Db, Ma), Die het al versche/den
kiender baeld (Spa, Dho, Wol, Mun), 't
kiend mit et waswaeter votgooien (Nbk),
.mit et badwaeter votgoo/en (Np, Op,

kiender, kleine zorgen, grote kiender, grote
zorgen (Ow), Kleine kiender hebben grote
own horen veel, willen graag alles horen
(Np), Dronken meensken an Heine kiender
zeggen de waorb/cd (Db), zo ook Kleine
bender en dronken meensken zeggen do
waorh/ed (Db, Ow), Een klein kiend on
een dronken kerel zeggen do waorbe/d
(Op), Kiender en gekken zeggen de
waorbied (Diz, Np), Al' can kiend
votsturen kr/eJ' ok weer een kiend tbuus

ais jo eon kind om eon boodsehap stuurt,
gaat er altijd jots mis (Bdie), K/endcr
macken is g/en keunst, mar goed

Bdie), (van porsonen, met name kindoren grootbrengen wel (Op), (grappig bodoold
die niet lastig zijn:) Daor hej' glen k/end om snel to zeggen:) Kleine kiender kakken
an, 't K/end is d'r, en 't moot redderd

wodden met name gezegd van eon
voorochtelijk kind of woes: no hot or is,
moot hot vorzorgd en opgovood worden
(Dho, Ma), 't K/end moot toch een naeme
hebben ( Spa, Up), (als verwonsing:) lekun
om m/j een k/end kr/egen uut de
neusgatten barst maar, krijg het lazarus

(Sz) 3. kind in rolatie tot één of boido
ouders Die zol daor op 't kiend passen
(Dho), glen kiender bebben, naor ccii kiend
verlangen, nog in de k/c/ne kiender zitten
(Nbk, vo), een huusvol kiender hebben,
my is daor kiend an huus (Diz, Pe-Dbl,
Sz), ...as kiend in huus (Spa), It Moot Jo
kiend mar wezen wat is het erg, hetgeen

die ouder moot moomakon inzake zn kind
(Dhau), Ft kiend moot eon naaun hebben
(Spa), Ze hebben glen kiend of ku/con
(Obk), ...g/en kiend noeb kuken (Diz),
kiend noch kr/jo hebben (Ld, Nt, 01-NI),
•..noch kne op 'a wereld hebben (Db,
Dhau, Dho, El, Spa), eon anneuunen k/end,
een kiend annemen, een wett/g kiend

Heine kroeme keutelties/KIc/ne kroeme
keutelt/es kakken k/c/ne kiender (Np),
Vroeger hadden kiender snotneuzen /Now
hebben snotneuzen kiender (Nw, Ste),
Kiender is een zegen des Heron, mar ze
holen Je de noppen van de kleren men

heoft daardoor to woinig gold om in een
zokoro luxe te leven (Ste), As kiender kle/n
b/nncn, trappen zoJe in de sehoot, mar as
ze groot b/nnen, trappen ze je op 't batte

(bl)
kienderachtig bn., bw.; -or, -st
['kindçaxtax] 1. zoals eon kind zou doon,
kindorlijk Dat book/en is wat to
kienderachtig your die grote me/d (Nbk),
Nee, now n/ct kienderachtig woddon (b),
Dat staot zo kienderachtig (b) 2. flauw,
vorvolond doond, reagorond Man, doe met
zo kienderachtig, daor wof' tocb n/ct belk
ommo! Nbk), Jo kienderachtig godregon

zich kindoraehtig godragon
kienderachtighied (vorspr.) Voor -hoid z.
-hied do; ...heden [kindraxtaxhit] 1. hot
kindorachtig, flauw, benopon zijn, eon
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kienderarheid - kjenderliefde
kinderachtige, flauwe handeling Veur die kienderhuus (Nt) - kinderhuis, ni. weesvent mocj'eerst op 'ekniffen valen veurdat huis
hij mitdoen wil, et is len en al kienderjaoren ['kind1...] - kinderjaren:
kienderacbtighied (Nbk), Th3 wol niet aren waarin men kind is In oonze
mitdoen want ze hadden him eerder al es
passeerd, en hi5 had nog meer van die
kienderacbtigheden (Nbk)

kienderarbeid (spor.) - kinderarbeid
kienderbad (spot.) - kinderbad: verplaatsbaar, veelal: opblaasbaar bad voor
kleine kinderen, om in te spartelen
kienderbedde (Bu, Nbk, Ste) et; -n; -gien
['k...] 1. bed van of voor eon kind
kienderbescharming (spor.) - kinderbeseherming
kienderbi'jslag - kinderbijslag
kienderbiebel - kinderbijbel
kienderbiebeltheek (1) - kinderbibliotheek
kienderboek - kinderboek
kienderboekeschriever (spot.) [k...] kinderboekensehrijver
kienclerboekeweke - kinderboekenweek
kiendcrboerderi'je - kinderboerderij
kienderbroek de; -en; -len ['k...] 1.
kinderbroek
kienderdagverblief (spor.) ['kindrdax
frblif, ...foblif] - kinderdagverblijf
kienderdeup (verspr.) Ook kienderdoop
(spor.) ['k...] - kinderdoop
kienderdokter (I) - kinderarts
kienderdoop z. kienderdeup
kienderdroom (spot.) - kinderdroom
kienderfeest [k...] - kinderfeest
kienderfiets [k ... ] - kinderfiets
kienderfoto - kinderfoto
kiendergegoel (Mun) at ['kindçxoxul] 1.
bet huilen van één of meet kinderen
kiendergelok - kindergeluk
kiendergezicht - kindergezicht
kiendergraf - kindergraf
kiendergril (Op) - kindergril
kienderhaand Ook kienderhand ( Spa) do;
...hanen {'k...] 1. kinderhand * Eon
kienderhaand is gauw vuld (Db, Dfo, Dho,
Nt, Spa, Diz)
kienderhaelen (Op, Ste) Ook kiendizaelen
(Bdie) onbep. w. ['kindçh€:1i2] 1. (van een
vroedvrouw) behulpzaam zijn bij de
bevalling
kienderhand z. kjenderhaand
kienderheim (spor.) - kinderheim
kienderheurien z. kienderkoppien
kienderhoeke - kinderhoek

kiendcrjaoren badden we nag we] es jokte
op etbeufd(Dfo)

kienderjasse de; -en; ...jassien ['k...} 1. jas
speciaal voor een kind
kienderjuffer (spor.) - kinderjuffrouw
kienderkaemer ['k...] - slaapkamer van
eon kind (Nbk), ook kinderkamer
kienderkanker (spor.) - kinderkanker
kienderkaorte - kinderkaart
kienderideding - kinderkieding
kienderkleerties (Op) ['k...] - kinderkleertjes
kienderkieren ['k...] - kinderkleren
kienderkiompe do; -n; ...klompien ['k...]
1. kiomp van, voor eon kind
kienderkoor - kinderkoor
kienderkoppien Ook kienderheuflen
(Dfo, Dho, El) et; ...koppies ['kindçkopin
I ... hi.:fin] 1. hoofd(je) van eon kind 2.
rondo keisteen in bestrating
kienderkoppienstraote (Db) do; -n;
...straotien ['k...] 1. weg geplaveid van
zwerfkeien, kinderkopjes (Db)
kienderkörfien (Db, El, Ld, Nbk, Obk) et;
...korfies ['kind1krfln] 1. kinderzitje in do
vorm van een korije op do fiets 2. mandje
waarin do droge luiers warden bewaard
(Ld)
kienderkotting (spor.) - kinderkorting
kienderkraante - kinderkrant
kienderkrooigien (Np) et; ...krooigies
['kind1kro:jxin] 1. kleine kruiwagen als
speelgoed voor kinderen
kienderkruustocht (I) - kinderkruistocht
kienderkwaol - kinderkwaal
kienderledekaant (Bdie) Ook kiender led ekant (Np, Obk) ['k...] - kinderledikant
kienderledekant z. klenderJedekaant
kienderleed (spot.) - kinderleed
kienderleeftied - kinderleeftijd
kienderleerze do; -n ['k...] 1. Iaars van,
voor eon kind
kienderleesboek (spot.) - kinderleesboek
kienderlektuur - kinderlektuur
kienderlichem (spor.) - kinderliehaam
kienderlied ['k...] - kinderlied
kienderliefde (spor.) - kinderliefde: voor
hun ouders, ook: verliefdheid op eon ander
kind
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kienderlik - kiendertroep
kienderlik - kinderlijk: (als) van, bij een
kind ff17 dot nog we/es wat kienderlik, dat
zoj' niet venvaachten van zoe'n grote vent

(Nbk)
kienderliteretuur (I) - kinderliteratuur
kienderlokker (SPOT.) - kinderlokker
kienderloos bn. ['kindrlo:Qs] 1. kinderloos
Ze bin kienderloos b/even

kiendermaegd (b) de; -en ['kindçmc:xt] 1.
kindermeisje Pattietoeren stofzoeg 1k now,
of 1k speul vein- kiendermaegd (b)

kiendermaegien et; -maegies ['kind1...] 1.
kindermeisje
kienderinak (Ma) bit. ['kindrmak] 1. (van
eon paard) zich gemakkclijk latcnde leiden
door een kind, niet bang zijn voor, niet
snel geirriteerd zijn door een kind
kiendermeid (Ow) de; -en; ...meitien
['k...] 1. kindermeid De kiendenneid

doen (van klein formaat)
kienderpraot [ic..] - kinderpraat
kienderpsycbiater (I) - kinderpsychiater
kienderrebriek (SPOT.) - kinderrubriek
kienderrechter - kinderrechter
kienderreden (Nbk) ['kindp:d] - kinderschaats
kienderriempien (SPOT.) - kinderrijmpje
kienderrolle (Nbk) ['kindrolo] - kinderrol
kiendersehoe de; -nen; -gien ['kind1sku]
1. kindersehoen It Staot nog in de kienderschoenen het is nog in de beginfase

(Diz)
kiendersiot - kindersiot
kicndersnutien (SPOT.) - kindersnuitje
kienderspecialist (SPOT.) - kinderspecialist
kienderspel z. kienderspul
kienderspeulgoed - kinderspeelgoed
kienderspeulpiak (Nbk) - kinderspeelverdlende de kost, of soms ok ten peer plaats
k/ompen in ? balfjaor: et was haost niks kienderspul Ook kiendesrspel (vorspr.) et;
ze kreeg nl. slechts kost en inwoning (Ow) -len; -legion ['kindfspAll'k...spel] 1. (g.
kiendermenu - kindermenu
my.) het spelend bezig zijn van kinderen,
kiendermis (1) - kindermis
vooral bij vergelijking: als van kinderen
kiendermishaandeling (SPOT.) - kinder- Daor macf ' glen acht op geven, et is mar
rnishandeling
kienderspul hot stelt niets voor (Bu), tt Is
kiendermode (SPOT.) - kindermode
kienderspe/ hot is bep. niet moeilijk, het
kiendermond (Nbk) do; -en; ...montien stelt (nog) niet veel voor (Nbk), Dat is miy
[k...] 1. kindermond uut de kiendermond ok cen klenderspu/! kinderachtig geruzie,
zoals door een kind verteld
bijv. tussen buren (Ow), Dat is glen kienkiendermoord - kindermoord
derspul! het is een zeer serieuze aangekiendermoordener - kindermoordenaar
legenheid (Nbk) 2. (vaak verkl.) spel door
kiendernetuur - kindernatuur
kinderen gespeeld Wekennen nag hie/ wat
kiendernukken (Nbk) - kindernukken
oolde kienderspullegies (Nbk, Np, Nt)
kienderofdieling - kinderafdeling
kienderstarfte (I) - kindersterfte
kienderoftrek - kinderafirek
kienderstemine - kinderstem
kienderopvang - kinderopvang
kienderstoel - kinderstoel
kienderparredies (SPOT.) et; ...parrediezen; kiendertael (SPOT.) - kindertaal
- ien ['Ic...] 1. prachtige plaats, eldorado kiendertal (I) - kindertal
voor kinderen
kiendertaofel (SPOT.) - kindertafel
kienderpelisie (SPOT.) - kinderpolitie
kiendertehuus (SPOT.) - kindertehuis
kienderpergramme - kinderprogramma
kiendertekening - kindertekening
kienderpestol (Bdie) Ook kienderpistol kienderteniel (SPOT.) - kindertoneel
(Op), kienderpistool (Nbk) et; ...postol- kiendertied - kindertijd
legies ['kind1past3l/...pistol/...pisto:ol] 1. kiendertiedschrift (SPOT.) - kindertijdkinderpistooltje
schrift
kienderpistol z. kiendeq,esto/
kiendertillefoon (SPOT.) - kindertelefoon
kienderpistool z. kiendeipestoJ
kiendertoeslag (SPOT.) - kindertoeslag
kienderpoëzie (I) - kinderpoezie
kiendertraone (Mun, Nbk) do; -n;
kienderporno (SPOT.) - kinderporno
...traontien 1. kindertraan
kienderposizegel - kinderpostzegel
kiendertroep (Nbk) de ['kinditrup] I.
kienderpot (Diz) de; -ten; -tien ['kindrpot] (negatief) grote schare kinderen It wif die
1. pot voor kinderen om z'n behoeften in to kiendertroep van him bier niet elke dag am
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kiendertugien - kienhoolt
de dew-c he/then (Nbk)
kiendertugien (Nbk) - kindertuigje
kiendertuun (Nbk) - kindertuin
kienderuurtien - kinderuurtje
kienderuutvoering (Nbk) - kinderuitvoering
kienderuutzending (verspr.) - kinderuitzending (van een radio- of televisieprogramma)
kiendervassien (Bdie, Db, Ma, Nbk, Obk,
Wol) Ook kiendervessien (Ow) et; ...vassies ['kindçfainJ...fsin] 1. kinderliedje
kiendervekaansiekelonie (spot.) - kindervakantiekolonie
kienderverblief (spot.) [k...] - kinderverblijf
kienderverhael ['kindçfçhs:l] - kinderverhaal
kienderverlamming - kinderverlamming
kiendervermaek (spor.) - kindervennaak
kiendervergtaand [k...] - kinderverstand
kienderverzorging - kinderverzorging Ze
warkt in de kicndcrverzorging (Nbk)
kienderverzorgster (spot.) - kindervcrzorgster
kiendervessien z. Jciendervassien
kienderveursteiling ['k...] - kindervoorstelling
kiendervoeding - kindervoeding
kiendervoedsel - kindervoedsel
kienderyrind z. Jciendervrund
kiendervrund (Obk, I) Ook kiendervrind
(ba) - kindervriend
kienderwaark z. kienderwaric
kienderwaegen Ook kienderwagen (WE)
- kinderwagen Een kicnderivaegen Jag ccxi
Jevendig kiend in; ccxi poppewaegen was
speulgoed (Nbk)
kienderwagen z. kiendcrwaegen
kienderwark Ook kienderwaark (ZW),
kienderwerk (WH) et ['k...] 1. werk dat

door kinderen kan worden gedaan of is
gedaan Dat is glen kienderwark! dat werk
is niet geschikt om door kinderen te laten
doen (Nbk), Wie bet daor op die mure
krast? Dat is glen kienderwark! dat is niet

door kinderen gedaan, dat hebben ouderen
uitgehaald (Nbk)
kienderweegschaole (Nbk) - kinderweegschaal
kienderwereld (spot.) - kinderwereld: de
wereld van het kind
kienderwerk z. kienderwark

kienderwet (1) - kinderwet
kienderwoord - kinderwoord: woord nit
de kindertaal
kienderzael (spot.) - kinderzaal
kienderzankien (spot.) ['kindrsankin] kinderliedj e
kienderzegel - kinderzegel
kienderziekenhuus - kinderziekenhuis
kienderziejcte de; -n, -s ['k...] I. ziekte
vooral of alleen voorkomende bij kinderen
2. tekortkoming bij een nieuw type auto,
een machine e.d., ook van een organisatie
kienderziel U) de; -en; -tien ['k...sil] I.
het innerlijk van een kind
kienderziepe (spot.) - kinderzeep
kienderzittien - kinderzitje
kiendhaelen z. kiendcrjjaeJcn
kiendpat z. kiendspat
kiends Ook kiens (ZW, Nbk) [kints/ki:s
(Bdie, Nbk, Ste)] - kinds: seniel, dement
Die nth, is kiends (Nbk), kionds woddcxz
Die wodt zo kiends as wat (Dho)
kiendshien (Nbk) ['k...], in van kiendsbien
Of

kiendsdeel z. kiendsdicl
kiendsdiel (Nbk) Ook kiensdiel (Nbk),
kiendsdeei (Bu, Db, Dho, Diz, El, Mun,
Nbk, Nt, Ste, Spa, Sz) ['kindzdi:l
/'kT:z...I...dt:l] - kindsdeel
kiendsen (Ow) Ook kiensen In.; attr.
['kintsl)J'ki:su] 1. 35 kilo, ni. vergelijkbaar met een kind Een schepeiskörf is ccxi
kiendsen korf(Ow)

kiendshied Ook kiens/zied (Bdie, Ma,
Nbk, Np, Spa), voor -heid z. -hied de
[kintshit/'ki:shitj 1. ouderdomsdementie,
kindsheid Hij is in do kienshied (Ld,
Nbk), ...in Zen kicnsbeid(Spa), ...komt in
Zion kienshied (Ma)
kiendspat (OS, Np, Op, b) Ook kienspa:
(Np), kiendpat (Wol) et; -ten ['kintspat
/ki:s.../kint...] 1. kindsdeel Heft, geefmij
mien kiendspat, dat mij tockomt (b)
kienedrup (Nbk, Np) Ook kininedrup
(Nbk), kienadruppel (Dfo), kmninedruppel
(Db, Dhau) my. ['kinodrAp/ki'ninodrAp
/'kinadr...] 1. (veelal my.) druppel van kinineoplossing (geneesrniddel, vooral tegen
koorts)
kienen (Bdie, Nbk) ['kii:] - kienen: het
kienspel spelen
kienhoolt (Db, Dfo, Diz, Mon, Nbk, Op,
Wol) Ook klienhoolg (Np, Op) et
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kiens - kiepehokkedeure
['kT:nho:It/kli:n...] 1. zeer hard hout van
boomstronken en -stammen uit bet veen
D'r zit eon viut ldionhoolt in die vene
(Np), Dat kienboolt is flog aorig gove
(Diz), Aj' kionboolt in do kachol doden,
dan lag '1 ]anger (Dfo)
kiens z. kiends
kiensdiel z. kiendsdiol
kiensen z. kiondson
kiensenkörf (Db, Ow) de; ...korven; -ien
[ki:s .../'kinsi2...] 1. kleine korf (vooral
voor aardappelen, ni. van 1/4 hl)
kienshied z. kiendshicd
kienspat z. kiendspat
kienstobije (Db, Dfo, Diz, El, Ld, Nbk,
Mun, Nt, Op, Wol) Ook klienstohbe (Np,
Op, Ste, Sz) de; -n; -glen ['kT:stoba/'kL..]
1. bard hout, boomstronk nit bet veen Do
klienstobben bin koibad (Ste), Kionstobbo
is gowoldig bad hook, t zit in ? vono (El)
kientien et; kienties ['kintin] 1. klein kind
2. botervaatje van 10 kg (b: In) 3. id. van
40 pond (s: Wol, k: Ste)
kiep I (Mun, Nbk, Ow, Sz) de; -en; -ien
[kip] 1. pet (Mun), hoge zijden pet (Sz),
pet van zwarte zijde zonder klep (Ow) Hif
staot d'r mar mooi op mit Zion kiepien
(Sz), Jonge, moot io now beslist die ooldo
kiep op hebbon! (Mun), z. ook onder
kiepien, kiepse, kiepsko, kiosko 2. keeper
(Nbk), voornamelijk in eon viiegendo kiep
keeper die tevens veldspeler is (Nbk)
kiep II Ook kjiep (Bu) tw. [kip/kjip] 1.
lokroep voor kippen en evt. kuikens
kiepauto (spot.) - kiepauto, kiepwagen
kiepe Ook kip (Diz: bet. 4) de; -n; kiepien
[kipo/ktp] 1. hoen, vaak: vrouwelijk hoen
As or moo] weer is en de kiepen gaon
vroog binnon, dan krioj' orodaogs weer
mooi weer; gaon zofuust laotor binnon mit
mooi weer, dan krioj' do volgonde dag
rogon (Bu), k/open bolen, Do kiopo is van
do log (Dho), Ze hot do kiopen aorig an do
log (Obk), mit do kiepon on stok gaon
vroeg naar bed gaan (Dho), zo ook mit do
kippen op 't rikko gaon (bl), Do kiopon bin
van ? ri/do de steken zijn van de
breinaalden (n), zo ook 1k bob eon kiope
van etrikko lett.: eon sleek laten vallen bij
bet breien (Nbk), Do kiepon krabbon
aachtoruut bet bedrijf gaat minder goed,
hot gaat sleebter met de opbrengst, de
oogst (Ste), (ruw) eon bliondo kiepo

iemand die meer dan eens kijkt en hot
voorwerp enz. toch niet ziet (Dfo), Daor
scbiot ie mien kiopen de ha one d'r nut zo is
hot precies, net wat je zegt (Np), praoton
as eon kiope zondor kop (Bu), Hij is d'r
bijasdokiopon bij 'tvoerhij is or als de
kippen bij (Np) 2. (stofn.) kip als voedsel
kiepo oton, Bra oden kiope is lokkor eton
(Db) 3. korstje, korreitje aan de oogleden
door het siapen ontstaan (Dhau) con kiopo
in do ogen (Dhau) 4. in 'k Vuul me 20
loldcer as ki), kipiekker (Diz) * As do
kiopon in do rogon lopon, hoof' niot op
droug weer to hopon (n), Eon kiepe is eon
zin, mar gien gowin levert weinig geld op
(vo)
kiepebeie (fj,) do; -n; -gien ['k...] 1.
framboos (stmik of vrucht)
kiepeboer (Nt) - kippenboer
kiepebost (Obk) ['kipo...] - kippeborst
kiepebouillon (spot.) - kipbouillon
kiepebrille (Sz) - kippebril
kiepedief (spot.) - kippendief
kiepeëi (Nbk, Obk, Spa) ['kipaej, ...pej} kipeei
kiepefilet (I) - kipfilet
kiepegaas Ook kiepegaes (Bdie) - kippegaas
kiepegaes z. kiopogaas
kiepeglassien et; ...glassies [kipaglasin] 1.
kleine mit in kippenhok
kiepegrit (Nbk, Np, 01-NI, Ow, Spa) et
['kipagrtt] 1. grit (nI. scherp' kippevoer)
kiepehilde (b) de; -n ['kipabt1d] 1. zolder
boven cen stal waarop men de kippen liet
verblijven Dokoonen stotton mit do horons
togen do stalhokken, do ruun potato mit de
veurpote op 'e dong an on 'o kiepobilde
woddo 't ok al roor (b)
kiepehokke et; -n; ...hokkien ['kipohoko]
1. kippenhok: Aj'zoo'n koppol vrouivludon
bij monaar bobbon kuf' ok wel in ?
kiopobokko gaon zitton, dan vorstaoj' toch
niks (Sz), do knuppol in et kiepobokko
gooicn de knuppel in het hoenderhok
gooien (Diz, Ld), ...dondoron id. (Ow) *
Af et kiopohokke kwiet binnon, dan kuf do
bane we] verkopen als het belangrijkste
weg is, één belangrijke zaak verkeken is, is
bet overige ook niet meet van belang (Sz)
kiepehokkedeure (Nbk, 01-Ni) de; -n;
...deurtien ['k.... ...d'... (Nbk)] 1. deur van
het kippenhok Daenk d'r omme daf' do
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kiepehoolder - kiepepote

krappe good on 'o kiepchokkedcurc doen uit gooien (Bdie, Ld) con vracht ecipols in
It gat kiepelen (Ld), Th3' kieporde et in do

(01-Ni)

kiepehoolder - kippenhouder
kiepehoolderi'je (Obk) de; -n; ...ri'jgien

[kipoho:lcbnjo] 1. het houden van kippen
2. agrarisch bedrijf waarop men aileen
maar of hoofdzakelijk kippen houdt
kiepekerel z. kiopokoopman
kiepekont (Nbk, Obk) Ook kiepekonte
(Sz) de; -en; -ien ['kipokont(a)] 1.
achterwerk van een kip Hi)' is zo glad as
ccii kiopckontc heeft zeer kort haar, ook: is
kaaL (Sz) en: hij is gehaaid (Sz) 2. in con
kaclo kiepekont een kaal hoofd (Obk)
kiepekonte z. kiepokont
kiepekoopman (Sz) Oak kiepekerel (Ow,
Pe-Dbl) de; ...kooplu, -nen; -negien [kipa
ko:pmanJ...ki:o] 1. iemand die kippen
verhandelt en evt. ander klein vee
kiepekörf (Bdie, Dfo, El) ['k...] - kippenmand
kiepekracht de (Nit) ['k...] 1. (van een
persoon, schertsend) geringe liehamelijke
kraeht Jo bebbon ok mar kiopo/cracbt (Nbk)
kiepekubben (Ste) zw. ww.; onoverg.;
kiepekubbede, het kiepekubbed ['kip
kAbip] 1. kortwieken van kippen
kiepeledder (Bu, Dhau, Dho, El, Ld, Ma,
Np) de; -s; -tien ['kipoledr] 1. kippenladder, ni. vooral laddertje (veelal van
planken met dwarshoutjes) voor de kippen
om van buiten naar de zolder van de
potstal te komen (waar de kippen huisden),
ook voor kippen om in een kippenhok op
de legpiaats te kunnen komen, oak wei
gezegd van een kieine ladder gebruikt op
de boerderij i.t.t. de lange ladder Buten
ston con kiepeleddertion tegen et buys an
mit haven eon lockien daor ge mit naor
binnon konnen (Bu), Hi)' mag et kiepoloddertien we] mitnemen hij is zeif klein

wacgen (Bdie)
kiepeloekien (Obk) Oak piekeloekien

(Obk) et; ..Joekies ['kipolukinlpika...] 1.
iuikje waarmee men de uitgang van de
kippen in een kippenhok afsluit
kiepeloop (Nbk, Np, Obk, Ste) kippenioop Do kiope/oop is smerig mit die
natte (Np)
kiepeltonne (Bu, Bdie, Dfo, El, Mun, Nbk,
Obk, b: Im) de; -n; -gien ['kipltona] 1.
privaatton, opvangton in ouderwets toilet
Zo badden nag con kiepo/tonne ondor do

bri/Je (Bdie)
kiepeluus (Nbk, Nw, Op. Ste) - kippeluis

kiepemark (spar.) de; -en ['k...] 1. markt
waarop men kippen verkoopt
kiepematte (Obk) de; -n ['kipamat] 1.
nachthok voor kippen Vrocgor haj' do
kiepcmatto ho von do potstai (Obk)
kiepemes z. kiepemest
kiepemest (Np) Oak kiepemes (Ste) kippemest
kiepemesteri'je (Ste) - mesterij waar men
kippen mest
kiepemiere z. hocndonnierc
kiepen Oak kippen (bet. 1: Dfo, Nt, Op,
Ste, Sz) zw. ww.; overg., onoverg.; kiepte,
is/het kiept ['kiprpl'ktpqi} 1. kanteien,
(doen) omvallen (Dfo, Dho, Nbk, Np, Obk,
Op, Ste, Sz) Eon piopegao/tion [bep.
kruiwagenJ koj' makkclik kiopen (Obk),
Far mar op, ot kan go we] kiopon (Dho),
Dat ding kiopt me ondorstebovon (Np), Jim
moe'n niot a//es aacbter op 'e waegen
zotton, want dan gact do batto kippen (Op),
Far op dat die karre niet /aot (Ste), Bi)' et
Jaandajnnaoken mos do kiokarre et zaand
op con /ogcr p/ak kippen (Dfo), Eon
kiokarro lop op rails on kvt over do kaant

en zn vriendin, vrouw is erg lang (Dho)
(Sz) 2. (overg.) ergens in of uit gaoien (El,
kiepelen (Dfo, Dhau, Diz, Ld, Obk, Nbk, Np, Bdie, v) As zejo as wctboo/dor
Sun-0t) Oak kieperen (bet. 2: Bdie) zw. zomar in It diope kiopen (..) (v), do eozpo/s
ww.; overg., onoverg.; kiepelde, het in 't gat kiepon(Ei), Misscbienis hij [d.i.
kiepeld [kipjiJkipp] 1. omgooien, am- die hand] wo/argons uutdc auto kiopt(v)
vallen Do busientonno, die ok wel dour do 3. (anoverv.) keepen Hij hot do hioJo
rcinigingsdicnst ophacid woddo, wodde ok wcdstricd kiopt (Nit)
we! op 't hand kiopeld gekanteid (en aldus kiepenust (Db, Nbk, Spa) et; -en;
geleegd) (Dfo), Hif kiepoldo do s/cot in ...nussien ['kiponAst] 1. nest van een kip
(Sun-0t), Mit con krojc kuj' do baansols kiepeplokken (Nbk) onbep. w. ['k...] 1.
ommcslaon en dan bogint do kroje to plukken van kippen
kiopelen (Dfo) 2. (overg.) ergens van, in of kiepepote (Nt, Op) de; -n; ...patien ['k...]
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kieper - Idea
1. pootje van een kip eon kiepepotien
olkiuven (Nt)
kieper ['kipç] - keeper
kieperen (Dfo, Dhau, Dho, Diz, El, Nbk,
Np, Obk, Ow, Pe-Dbl, Ste) zw. ww.;
onoverg.; kieperde, het kieperd ['kippi] I.
(van lichaamsdelen) stork tintelen door de
kou Be viEgers die kieperen mi5 van de
koolde (verspr., Nbk), Be aann kiepert mij
van do koolda (Nbk), 't Is zo koold

vorin van gemengd graan of ook met
andersoortig zaad gemengdkiepevoer(Ste)
kiepeziekte (Np, Ste) de ['kiposikto] 1.
ziekte die optreedt bij kippen, in het
bijzonder: snotziekte
kiepien (Np) et; kiepies ['kipin] 1.
eigenaardig soort hoed Bit her ok een
aorig kiepicn op 'e kop (Np) 2. kicine
kiep(e), z. aldaar 3. z. kepien
kiepig (Dho, El, Mun, 01-Ni, Ow, Spa, 5;
vanmorgen, do vingers kieperen miy an do Wol) Ook kippig (bet. 2: Op. Pe-Dbl) In.,
bw.; -er, -st ['kipox/'ktpax] I. enigszins
fiets (Op) 2. z. kiepelen
kieperhaanske (spot) de; -n ['k...] 1. school kijkend (Dho, El, Mun, Ow, Spa,
Sz, Wol) HJ5 kikt wel eon betien kiepig
keeperhandsehoen
kieperik z. kicperikko
(El), Eon scbeic kikt kiepig (Ow) 2. (bn.)
kieperikke (Dhau, Op) Ook kieperik (Spa) kippig (01-NI, Op. Pe-Dbl) Aj'niot moor
et; -n; ...rikkien ['kiportk(o)] 1. zitstok dichtebij Jezen kunnen, woj' kiepig (01Ni) 3. z. kiebig
voor kippen
kiepering (Np, Obk) de; -en; ...rinkien kiepkarre z. kiokarre
['kiporufl 1. ring die men aanbrengt om de kiepse (Dho, Obk, bs: Dfo, Obk) de; -n;
poot van een kip, om het dier to merken, kiepsien ['kipsG] 1. oorijzerhoedje (Dho)
vgl. ook kieperingen
Zo hot do kiepse schieve op (Dho) 2.
kieperingen (Bu) onbep. w. ['kiparu]:] 1. vreemde hoed of muts (Obk) War her die
bep. ring aanbrengen om een van de poten ten nuvere kiepse op (Obk) 3. schepkorf
van een kip Mit kieperingen deden we vow (bs: Dfo, Obk)
et iene jaor ten blauwe, dan ten gele cm kiepske (Nbk, Obk, Spa) et; -s ['kipsko] 1.
zion to Jaoten hoe odd zo binnen (Bu)
bep. hoed voor vrouwen (Nbk, Spa), vrij
kiepeschaarp z. kiepeschaip
hoog, met lint onder de kin vastgestrikt
kiepescharp (Np, Pe-DbI, Ste, Wol) Ook (van tule en/of zijde) (Spa) 2.
kiepeschaarp (Bdie) et ['k...] 1. grit, fljn oorijzerhoedje (Obk) 3. schertsend voor
gruis, gemalen schelpen, ni. als kippevoer hoofddeksel (Nbk) 1k zal even mien
Be kiop en moe'n ok nog kiepescbarp kiepske opzetten (Nbk)
bebben (Np), Aj' diggeigoed [diggels] kiepwaegen (Obk) de; -s; -tien ['kip...] 1.
vergruzen, bej'mooikiepescbarp (Pe-DbI) wagen die kan kippen (van een boer) Be
kiepeschnitzel (spor.) - kipschnitzel
kiepwaegen wodde bruuict veur aiderkiepesoep - kippesoep
baande kerweigies: zaand.rnennen, piaggen
kiepestront (Diz, Nbk, Np, Op) - kippe- of mit mit naor 't iaand to mennen (Obk)
drek
kier z. kiere
kiepetrud (Db) Ook trud (Db) de Mere Ook kier (Bdie, Dhau, Dho, El, Nbk,
['kipotrAt] 1. kiemblaasje in het ei
Np, Obk, Op, Sz) de; -n; -kiertien
kiepevel - kippevel Daorzoj'kiepevei van j'ki:ar(o)] 1. kier, met name inzake een
kriegen ni. van angst, schrik (Nbk, Spa)
raam of dour Be deure siuut niet good
kiepevere - kippeveer
meet, die staot a/tied op eon kier (Sz),
kiepevleis - kippevlees: vlees van een kip Laot de deure even op 'e kier staon, dan
kiepevlo (Bu, Nbk) de; -den (Nbk), koint d'r war frisse iocbt in (Np, Nbk), Zet
...vlooien (Bu); -glen ['kipoflo:] 1. de deure een betieii op een kier, want et is
kippevlo (Ceratophyllus gallinae)
hier zo waarm (Obk), Hi5 staot steeds dour
kiepevlocht (Np) g. Iidw. ['kipafloxt] 1. de kiere to loeren (Viol), Klein kiender
kippegaas It moe'n eon rout kiepevioeht meugen graeg oin eon kiertien van do
bacien (Np)
deure kieken en dan 'Boehl zeggen (01-Ni,
kiepevoeder z. kiepevoer
Mun), 1k kon dew et kiertien krek zion war
kiepevoer Ook kiepevoeder (Dhau) et ze in do kaomer deden (Dhau), Die vrouw
['kipofii:or/...fudç] 1. kippevoer, vaak in de staot allied op eon kiertien to loeren (Dho,
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kiesdieler - kiewiet

El), (gezegd van iemand die verkouden is:)
Die bet zeker op eon kiertien staon (Obk),
Dc dew-c st/ct op de k/er (Dhau), It Oolde
boldce bet a/lemaolgleuven en kieren (El),

kietelig z. k/edoh
kietelo rig (Dho, Mun, Nbk, Op, Sz) Ook
kittelorig (Bdie) bn., bw.; -or, -st
[kitj'o:orax/kt...] 1. Aug geraakt, opvlieEon verkouwenbeid bet vaak zien oorzaak gend Zie is gauw kietelorig, hour (Mun)
to danken an et staon op eon kiertien om kiets I z. kits
dc hook (Sz)
Mets II (Dfo, Dhau, Ld, Ma, Nbk, Np,
kiesdieler (1) ['ki:zd...] - kiesdeler
01-Nl) Ook kietss (Dfo, Nbk), kuust (Db,
kiesdistrikt (I) ['ki:zdtstrtkt, ...dostrtkt] - Nt), hurts (Bdie, Db, Dho, Np, Op, Wol),
kiesdistrikt
hats (Di; Op), kaats (Bdie), kuuts (Ma,
kicsdrumpel (I) ['ki:zd...] - kiesdrempel
Op), kiss (Op), kits (Dho, Mun, Np,
kiesgerechtigd (1) [ki:sx'rsxtxt] - kies- 01-Nl, Op, Ste, Sz), kest (Pe-Dbl) tw.
gerechtigd
[kits(/kys(t)/ka)ts/kyts/kis:/ktts/kest] 1.
kiesgerechtigde (I) do; -n [ki:sxa (veelal herhaald) uitroep: om een kat weg
'rsxtoyda] L kiesgerechtigde
to jagen; ook wel tegen andere dieren (Nt)
kieskaauwerig z. kieskauwcri
Hij reup 'Iciets, kiets!' om de katte vot to
kieskauwen (Nbk, Spa, Ste) zw. ww.; jaegen (Ma), Vot katte, kits! Rap uut die
onoverg.; kieskauwde, hot kieskauwd ['kis tuwi weg to schieten! (01-NI), Kits, weg
kaMip, gjj] 1. met lange tanden eten Die katte! (Ste), Kats die katte! (Op), Kits
zit mar wat to kieskauwen (Nbk, Spa), Wat katte! (Diz, Np), Kats katte! (Diz), Kictsje
zit ie toch to kieskauwen (Ste)
klitse/ (Np)
kieskauwer
(Nbk, Spa, Ste) Ook kietss z. kietsil
kieskauwerd (Ste) do; -s; -tien ['kis kieuw Ook kieuwe (Spa, Ste) do; -en;
koMr(t)] 1. kieskauwer, ni. iemand die met -gien ['kiM(o)] 1. kieuw van eon via Doe
lange tanden eet (Nbk, Spa, Ste) 2. Jr do v/s op 't dreuge badde, zat do baoke
zeurderig iemand (Nbk)
in do k/euw (Op), 1k greep de v/s aacbter
kjeskauwei-d z. kieskauwer
de k/eu wen (Ma)
kieskauwerig (Np, Ste) Ook kin- kieuwe z. kieuw
kaauwerig (Ste) bn., bw. ['kiskoMornx, kieven I (Dfo, Obk, b: lm) my. ['ki:bip], in
...Mf..J...ka:Marox, ...Mç...] 1. met lange Hij kreeg a/tied eon boel kieven or word
tanden etend Wat bij' tocb kieskaauwerig! veel op hem gemopperd (Obk), AJ' vroeger
(Ste)
to facto thuuskwammon, krccj' kieven
kieskeurig (Nbk) [kis'kA:orox] - (Dfo)
kieskeurig in wat men moot aanschaffen, kieven II zw., st. ww.; onoverg.; kiefde,
moet beoordelen op kwaliteit As bij wat hot kiefd 1. kijven, foeteren Dat verb4,te
kopen zal kan b/j vacke nict vien en wat
bij wif, bij is wat kieskeurig (Nbk)

kieskollege (spor.) ['ki:s] - kieskollege
kieskring (spor-) ['ki:skruj] - kieskring

kiesrecht et ['ki:srcxt] 1. kiesrecht
kiesrecht hebben, ..Jcriegen, aktief kiesrecbt (I), pass/elkiesrecht (1)

kiesregister (I) - kiesregister
kjesstelsel (I) ['ki:stclsl] - kiesstelsel
kiestoon (verspr.) ['ki:stö: 5n] - kiestoon
kiesverieninge (1) ['ki:s...] - kiesvereniging
kieswet ['ki:swet] - kieswet
kiet (spor.) [kit] - kiet: zonder wederzijdse schulden, vorderingen We bin weer
k/ct (Nbk)
kieteldoek z. ketelkoeke
kietelen z. kiedelen

wief was a/tied op 'e kiender an It kieven
(Np), Die zitten a/tied mit mekeer om to
kieven (Ma), Jonges, Jig tocb alt/ed niet to
kieven (01-NI), Die buurvrouwen stonnen
mar over de bede te kieven (Dfo), Ze doen
n/ks as k/even on sc/ic/len tegen mekere
(El) * Meester, moester, ic moe'n n/ct
kieven/Want mien penne w/l niet scbr/c von
(Dho), ook Meester, meoster, w/l n/ct
kieven/Want mien penne wil n/ct
scbrieven/En hoe meer as do meoster
kilt/Hoe minder as mien paine scbr/ft
(Op), Twie kieven, 1w/c scbu/d (Bu, Ma,

Sz, b, ho: Bu)
kieveri'je (spor. OS) do [ki:wa'rija, ...v...]
1. het kijven H4 die k/everije tussen f/rn
ok allied! (Nbk)
kiewiet Ook kieft (p, b: Im) do; -en; -ion
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kiewictenust - kiffel
['kiwit/kift] 1. kievit Dokiewieten dukolon
al weer (Dho), ...bin weer uutlogd
opgehouden met het leggen van eieren
(Nt), eon oostindiscbo kiowiet scholckster:

Do oostindische kiewiot is Jaeter as do
kiowiet (Ste), Thy bet haor op 'o kop, It
look we] ten kiowiot (Dho), HJY ]opt as
een kiewiotvlug en soepel (Dho, Diz, Np,
Wol, Nbk), go vloggo as eon kiowiet(Bdie,
Diz, El, Np, Nt, Spa, Ste, Sz, Ow), Ze was
gister zo holder as con kiowiet (Nbk), Hi
is go drok as em kiowiot (Dhau), zo
Kiewiet,
dapper as ten Idewiet (Dfo)
(kiewiot) 'Ic bin mien ci kwiot gezegd in de
tijd van het eieren rapen, vooral als reaktie
op de roep van een kievit (Dho, LU),
veelal gevolgd door ...Grittow, (grittow) 't
gaot mij net zo (Db, Ma, Nbk, Np, Nt,
Obk, Op, Pe-Dbl, Ste), In mei leggon alle
voogoltios eon el/B obalvon do kiowiet on
do griot'Die loggon in do moimaond niet
(Diz), Mit Sint- Goortruud ISchit dokiewiet
Zion oorste ci uut (Obk)
kiewictenust z. kiowiotsnust
kiewietsbloeme (fp) - pinksterbloem
kiewietsbonc ['k...] - kievitsboon
kiewietsei et; -gien; -er ['k... 1. ci van
een kievit et eorsto kiewictsei kiowiotseier
zukon
kiewietshaene (Obk) de; -n; ...haentien
[k...] 1. mannelijke kievit (Obk)
kiewietskop de; -pen; -pien ['k...] 1.
(meerstal my.) Oostindische kers of bloem
daarvan Die kiewietskop gruft mooi togon
etgaas op(Pe-Dbl)
kiewietskrabbe z. krabbe
kiewietslaand (Obk, Nt, Sz) Ook
kiewietsiand (Spa) et ['k...] 1. aan de
speling van de natuur overgelaten grasland
of land waarin niet langer vee graast en/of
dat niet meet met kunstmest wordt bemest,
in het bijzonder: land gesehikt voor
kieviten
kiewietsiand z. kiowiotslaand
kiewietsnust Ook kiewietenust (Nbk, Np)
['kiwitsnAst /'kiwiton&st] - kievitsnest
kieze z. kooze
kiezel (Ste) de; -s; -tien ['kizl] 1. (meestal
verki.) kiezelsteentje
kiezeistien de; -en; -tien ['kizlstT:n] 1.
kiezaisteen
kiezen st. ww.; overg., onoverg.; het
keuzen ['ki:zç 1. (overg.) uitzoeken,

uitkiezen As wiy vroegor ten speiegion

deden, dan mossen wi om de beurt leno
kiezen (Db), We kiezen de mooiste d'r wit
(El, Ld), We konnon kiezen uut boston en
belt boston (Pe-Dbl), Jo meugen kiozen
(Nbk), Van twio kwaoie dingen moej' do
besto kiezen (Dfo), Jo bebbon 't mar your
It kiozon j e mag uitkiezen, ook: j e moet
kiezen of delen (Nbk), Jo hebben mar to
kiezen of ft dolen het is kiezen of delen
voor je (Ow), zo ook Jow kim dii' doen of
et aandere laoton; jow bebben mar to
kiezon (Op), Wij moe'n kiezen of dolen
(Ma), zion woorden good kiezen (spor.),
porti5 kiezen (spor.) 2. (overg.) door
stemming aanwijzen Zc moe'n dit jaor con
ni5o vourzitter kiezen (Diz), ieno tot
veurzitter kiezen (Nbk), Wiy moe',,
goonend your do Staoten kiezen rd. voor
Provinciale Staten (Np), Volgond jaor
kiezen we weer your do Tweedo Kaemer
(01-NI), We zullon die man in et bestuur
kiezen (Nt) 3. een keus maken As 1k
kiozon mocht, ba 'k graeg wat aander weer
(Obk), argons your kiezen (Nbk), Jo moen
zols mar kiezen wolko aj' It liefste bobbon
(Dho)
kiezepienc z. koezopieno
kiezer de; -s ['ki:zç] 1. iemand die
vertegenwoordigers kan kiezen, met name
inzake politieke partijen Do kiozors moc'n
ot now mar uutmaeken (Nbk), MY trok we]
eon bool kiezors er stemden veal mensen
op die partij omdat hij op de lijst staat,
ook: zoals nl. bijv. bleek nit de voorkeurstenimen
kiczeri'jc (s: oost.) de [ki:zo'rtja] 1.
verkiezingen
kiczcrsbedrog (I) - kiezersbedrog
kiezcrsgedrag (1) - kiezersgedrag
kiezcrsvolk (1) - kiezersvolk
kiezetange z. koozotango
kif (Dho, Obk, Ow, Pe-Dbl, Spa) de [ktt]
1. kleine stukjes schors (Pe-DbI, Spa) Die
kim niot bomekappon, zie ma/cen mks as
kif ( Spa), War zit d'r eon kif an (Pe-DbI)
2. kleine stukj es, stofachtige resten door
slijten van stro ontstaan (Obk, Ow) As et
beddostro vrooger wat lunge legen badde,
kwam d'r kif in (Ow, Obk) 3. afgunst,
jaloezie (Dho) Datis dekifdie opmerking,
dat gedrag komt voort nit afgunst (Dho)
kiffel (Bdie, Dfo, Dho, El, Nt, Pe-Dbl,

-619-

kiffelderi'jc - kikkerd
Ste, Sz) de; -s; -tien ['kill] 1. snipper, ofbij is d'r (Ma)
klein stukje Aj' do scbaevo over 't hoolt kikker z. kikkerd
ho/en, kommen d'r kiffeis (Dfo), D'r higt a) kikkerbillcgien ['k...] - kikkerbilletje
bid wat kiffol bij die co/dc kaasto (El), kikkerbloed (Diz, Np, Obk, Sz) et ['k...] 1.
Aj' an can paolc can punte macken, boo/ic in: kikkorb/oed hebben bet altijd koud
kiffeis over (Ste)
hebben, vooral ook gezegd van iemand die
kiffelderi'je (Nbk, Obk) de [kifjda'rtja] 1. alles koud laat, nergens door wordt geroerd
kleine snippertjes bout As zo bij W tbuus kikkerd (bet. 1: verspr. OS, Mun, Np, Nt,
vroegcr scbaarmmannegios mac/den, Jag d'r 01-NI, Sz, Wol) Ook kikker de; -5;
allomaolc kiffoJdorie op 'o v/ocr (want dat kikkertien ['ktkç(t)] 1. kikker As dekikkers
wodde wintoraovons in huus daon) (Obk) kwaeken Is dat vaoke eon token van mool
2. het ruziën (Nbk) H4 wat toch eon weer (Pe- Dbl), Scbo c/ofongen b/aosdon
kiffo/derl5e in mekaander omme (Nbk)
vroeger we] as can kikkerd op (Dfo),
kiffelen Ook kiffen (Dho, flu, Ow, Pe- (tegen kinderen:) Aj'graeg can bruurtien
Dbl) zw. ww.; overg., onoverg.; kiffelde, of can zussien hebben wi//en, moej' eon
het kiffeld [ktfJ'ktfq} 1. (onoverg.) kikkcrd an do c/cure bangen nI. om de
foeteren, pruttelen, ruziën Sommige ooievaar te lokken die een kind zou
vrou won Jiggen a/tied to kiffen op hour kunnen brengen (Ma, Dfo), Sommige
kionder (Pe-Dbl), Die boide oofde viskors doen con kikker an do baoko om to
meonsken bin a/tied tegen menaander an It snoeken (Db), Vroegor dee ij eon kikkorin
kiffen (Diz), Zo kiffo/en daor b/el wat of do ketci mit dr/n/con, dan koj' t drinken
(El), ...a/tied an (Ma, Ste) 2. (overg.) licht koold ho/en (Ow), can kae/e kikker iemand
snijdend bewerken van bout, kaas e.d., die niets bezit, soms ook met de
snijdend een weinig wegnemen, tot kleine bijgedachte dat die persoon eigenwijs is
stukjes snijden (Bdie, Dho, El, Ma, Np), (Bdie, Nbk, Db), Jo kim van eon klkker
met name met een stomp mes (Obk) can glen verenp/okken gezegd inzake een arm
stok wat kiffo/en (Dho), 't Hoolt was to iemand die toch niet kan betalen, waar
dYcke; cm at te passe te kriegon mosson we niets aan valt te verdienen (Bdie, Dhau,
d'r wat ofkiffe/en (El, Np), k/eine stoic/dos Diz, Op, El, Np, Sz), ... van eon kae/e
van do keze kiffo/en (Ma)
kikker... (Np, Pe-Dbl), ...gion veren van
kiffelkonte (Obk) de; -n; ...kontien een kikker.. (Dho), Een kikker p/okkenje
['kifjkonto} 1. iemand die veel kibbelt
glen veron van do kont (01-NI), P/ok mar
kiffen z. kiffe/en
as veren van can kikker! (Nt), Die b/aost
kiffer z. koffor
him op as eon kikkerd't is ccii opgeblazen
kik de; -ken; -kien [kik] 1. kik Vroegor kikker (Np), can kikker In do keel hebben
weren de buren nogal vaeke neuth; i'j (Diz, El, Nbk), can koo/de kikker(d) een
mossen mar eon kik geven on dan weron ze stil, saai iemand (Db), ook: iemand die bet
d'r (Dfo), mar een kik boeven to geven altijd koud heeft (Db, Ma, Sz, Nbk),
(Nbk), glen kik govern Et doe gowe/dig vandaar: Ac je, koo/de kikkerd! (Nbk),
zoor, mar bij gal glen kik (El), Hiy gal (tegen een ondeugend kind:) B/lksemso
glen Ic/k moor zei niets meer (Nbk), zonder kikkerd, kom bier, dan za Ic je do kont
eon kik to geven (Nbk)
bekioken (Bu), Th7 wijot as can bicker
kikken (verspr.) zw. ww.; onoverg.; kikte, (Diz), Thy kan springen as een kikker
bet kikt ['kik] 1. (in ontkenningen) over (Dho), Hi5 is zo dikko as eon opgoblaozen
jets reppen 't Is je in ? goheim vorto/d, Ic kicker (Nw), zo kae/ as eon kikkcr Iett. an
mougen d'r niot over kikken (Np, Dfo), Jo figuurlijk: geen geld bezittend (Dhau, El,
moe'n d'r mar n/ct over kikken, want d'r is Nbk), zo naokend as eon kikker (Op), zo
nog gienieno die at wet (Op. Diz), Daor glad as can kikker (Mun), zo schor as can
ni/en we mar niet over kikken (Db, Ld, kikker (Pe- DbI), zo v/ogge as can kikker
El), Jfij zai d'r nook weer over kikicon in (Mun), 'k Bin zo kooid as eon kiklccrd
het bijzonder: omdat hij gestorven is (verspr.), (fig.) Thy b//ft zo koo/d as eon
(Pe-Dbl, Nbk) 2. (van personen) een beetje kikicor volstrekt rustig en onbewogen
geluid geven (Ma) 1k hoof mar to kikken (Nbk), on 'e stoel zitten as can kikker op It
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kikkerdril - kin
beerspit(Bu) 2. plaatje dat ter bevestiging
op jets is gekiemd, met bijv. een schroef
erdoor, zoals in een maaibalk op het mes
(Ow, Ste) Bij 't spoor van do kijrkarren
bruuicten we kikkers, d'r kwam ten
scbroeve dour (Ow) 3. knijplamp,
handdynamo (Np) * Et is slecht krojen mit
lcildcers het is lastig wanneer mensen
voortdurend niet in het gareel willen lopen
(Bdie, Ld), As do kikkcrs kwackcn op et
]sand kit d'r regen vein- cit haand (n)
kikkerdril (Bu, Diz, Dho, Nbk, Np, Nt,
01-NI) Ook icikkerdrille ( Ste)
['kkrdrt1()] - kikkerdril
kikkerdrille z. kikkerdril
kikkerhip (Nbk) Oak kikkerhup (Nbk)
de; -pen; -pien [ktkçhtp/...h.&p] 1. sprang
met aaneengesloten voeten Kim ic mit eon
kikkerhijo over do sloot? (Nbk)
kikkerhup z. kikkerh4o
kikkerlaand (Dho, Op) Oak kikkerland
(Sz) et ['k..] 1. kikkerland Nederlaand is
eon kikkcrlaand (Op)
kikkerland z. kikkerlaand
kikkeroge (Dfo, Diz, Nt, Obk, 01-Ni) et;
-n; ...ogien ['ktkço:ga] 1. in zinnen als Hiy
hot kikkerogon eigenaardig grate, enigszins
uitpuilende ogen (Dfo, Diz, Nt, Obk),
vooral in Th3 hot kikkerogcn 2. (mY.)
bellen op het water, door geborrel ontstaan
(01-NI)
kikkerproef (Diz, Wol) ['k...] - kikkerproof c/c kikker,proof
(Diz)
kikkerrit (verspr.) et ['ktkrttj 1. kikkerrit,
kikkerdril eon kiute glad kikkerrit (ba), Aj'
kikkerrit in eon portion dedon, was 't mar
eon glibberige griemerie (Obk), Do sloot
zit vol kikkerrit (Np) 2. afgekoelde
bovenlaag van bouillon (Ste) * Kikkerrit
an do kaant, natte zoom or in et laand (ii)
kikkersloot (Db, Nt, Op, Wol) de;
...sloden; ...slotien ['k...] 1. kikkersloot
kikkersprong (Nbk, Wol) de; -en; -egien,
...spronkien ['k...] 1. sprong van eon kikker
of gelijk aan die van een kikker
kikkervissien [k...] - kikkervisje
kikkervreter (Np) de; -s; - tien ['kikrfrut1]
1. iemand die er niet erg gezond uitziet,
lange en magere persoon, oak gezegd
tegen zon persoon Jo konnon we] ten
kikkcrvrctcr wezen! (Np)
kit bn.; -1(d)er, -st [ku] 1. een gevoel van
kou veroorzakend 't Is wat Ml in huus, it

kun weten dat cit zunne d'r niet is (Db,
Mun, Obk), 't Is vandemorgen vrij wat Ml
(Np)
kilemeter ['kilaml:tr] - kilometer Dapper
kilometers vreten, eliot dag ten lange zit
(ba), Straoter washij van zien vak on lily
badde d'r al verscbeidcn kilometer inlegd
(ba), vierkaanto kilometer(s)
kilemeterpaol (spar.) - kilometerpaal
kilemeterpries (spar.) - kilometerprijs
kilemeterstaand - kilometerstand
kilemeterteller - kilometertelier
kilcmetervergoeding - kilometervergoeding
kilemetervreter (spar.) - kilometervreter
kilkeper (01-NI, Spa, Ste) de; -s; -tien
['kdkt:pç] 1. kielkeper
killig (spar.) ['kulox] - enigszins kil, koud
kilo Oak kilogram ['kilo(:), ...lo&/...gram]
- kilo Ze kosten twit gulden do kilo
(Nbk), MY weug wel honderd kilo (Nbk);
oak gewichtstuk van een kilogram
kilogram et; -men; -megien ['k...] 1.
kilogram: naam van de internationele eenheid van 1000 gram 2. hetz. als kilo, z.
aldaar
kilohertz (1) - kilohertz
kilowatt (I) ['k...wail - kilowatt
kilowatture ['ki...waty:on] - kilowattuur
kilsterderi'je (Nbk, Np) de [kilstrdo'rtja
(Nbk), ...ejo (Np)] 1. gemzie, gekrakeel D'r
was kilstcrderiyc over wie as d'r naor c/c
begraffenis mos as 't zowied was (v)
kilsteren zw. ww.; anoverg.; kilsierde, het
kilsterd ['ktlstp] 1. ruziên, kibbelen,
bekveehten (oak wel gezegd indien het
gemzie niet serieus is) Ze zitten altied to
kilsteren as ze bij mekaere binnen
(Pe-Dbl), As we disse kaortios invullen,
dan kilstercn we soms wat of.! (Sz)
kimono (spar.) [ki'mö: 6no.....noM] kimono
kin I Oak kinne (Spa, Sz) de; -nen;
-negien ['ktn()} 1. kin (van een mens, oak
van sommige dieren) It bebben pattie
meensken, die lopen mit de kop in do
nekice on de kin vewvut (Obk), Dat kiend
lop altied mit de kin op 'e bost (Pe-DbI),
Dc itne bet ten spitse kin, c/c aander ten
rondo (El), eon zwa ore kin een grate,
grove kin (Nbk), ten dubbele kin een zeer
dikke kin (zodat hot lijkt alsof men twee
kinnen heeft) (Nbk), eon zere kin krenten-

-621-

kin - Idppc
baard (Bu), Hiy hot eon kulogien in do kin zodat men beide dolon aan elkaar vast ken
(Nt), Hi5 bet eon pookel [puist] an do kin doon
(El, 01-Ni), ...op do kin (Wol), Die is ok kinnebak do; -ken; -kien ['ktnQbak] 1.
(aorig) roeg am do kin heoft zich kennolijk onderkaak, beenderon van do onderkaak,
do iaatste dagon niet goschoren (Dfo, El, kin Do kinnebak is me zo koold (Nbk) 2.
Ma), daarentogen: Hiy is aorig glad om do (veelal verkl., waarvan vaak my.) geslacht
kin (Nbk, Ow), Hiy streek hum es over do stuk van do wang van eon varkon (Np)
kin (Dho), mit do baand ondor do kin kinnebakbaord (Dfo) de; -en; ...baortien
zitton (Nbk), Die niksnutter bar over do ['k...] 1. klein baardje (Dfo) 2. z.
knie mactom in placts dat MY wat ow do

bakkobaord

kin strokon wodde i.p.v. dat zo vleierig kinnebakicenspek z. kinnebakspok
tegen hem dedon (Nbk, b) * Roomse kinnebakkespek z. kinnebakspek
paopon/ICun met gacpcn /Om hour ditto kinnebakspek Ook kinnebakkespek (El),
kin /Daor zit do duvol in (Np), Do boor en kinnebakkenspek (Bdie, 01-NI) et ['k...
do boorinn'/Knopen mekaer in do kin/En / ... kQspekl...balq]... ] 1. kinnebakspek, in het
zoden tcgcn mokaer:/Wc bin eon gololdcig bijzonder: de wangen van eon varken
paer (Diz),(kinderrijmpje:) Kinnegien Kinnebakspok was van do kaek van eon
/m on dinn egion/pri2in ousion/tra on ogien
/veurbeulTen/toe too4 toeflNp)

kin II (Bdie) et; -non [kin] 1. ruimte links
en rechts van hot gat in do zolder waarop

varkon vrocgor, dat snoden zo zo van de
kaanto of (Nbk)
kinneband z. kinnobaand

kinnegien et; kinnegies ['kinoxin] 1. klcine
kin 2. eon half vaatje botor (Bdie, Spa)
(Bdie)
kinneketting z. klomketton
kinbaand z. kinnobaand
kinnemusse z. kinmusso
kinhaor (Nbk) - kinhaar
kinnemutse z. kinmusse
kininedraankien (Op) et; ...draankies kiosk (spor.) do; -on ['kijask] 1. kiosk
[ki'ninodrâ:kin] 1. kininedrank
voor do vorkoop van kranton, sigaron enz.
kininedrup z. kionodrup
kip et [kip] 1. in Zo zit mit kip ze is
kininedruppel z. kionedrup
zwanger (Dfo, be: Np), ...mit 't kio moot
kink Ook kinkel (Db, Dfo) do ['ku]kW] 1. trouwen (Nbk) 2. z. kiope
kink, in eon kinkel in do kabof (Db, Dfo)
kipkarre (verspr.) Ook kiepkarre (Db,
kinkel (verspr.) do; -5; -tion ['kuikl] 1. Dho, Diz, Ma, Nbk, Obk, Ste, Wol) do; -n;
kinkel 't Was een rere kinkel van eon kerel -glen ['ktpkar/'kip...] 1. over rails lopendo
(Dfo), Wat con stommo kinkel ( Si), eon kipkar (verspr.) D'r zit bier in do buflanon
lompe kinkel (El) 2. z. kink
vri wat iozer in do grond; zo haolden ot
kinkef ten z. klemketten
mit ki),kairon op (Nbk), Eon kiopkarro lopt
kinketting z. klemketton
op rallies, die gaot over do kaant (Nbk),
kinkhoest ['k...] - kinkhoest (de)kinkhoest Bij et laandanmaoken mos do kijokairo et
bebbon: As kiendor kinkhoest badden, zaand op eon logor plak k4open (Dfo) 2.
konnen zo et in eon hoestbujje soms arg stort- of wipkar (Db, Dfo, Dhau, Ma, Np,
men graan opslaat

It

zaod op

't

kin zotten

benauwd kriegon (Op), Kinithoost is mal,
dan gicrt otjo dour do buud (Ste)

Obk, Spa) We haddon thuus eon kiepkan-o
op drie widen, die kon aacbterovor kiop on

kinkhoorn (Ow) de; -s; -tien ['ktk
(h)o:or] 1. huisjesslak, met name do
scholp ervan
kinmusse (Dfo, Dho, El) Ook Icinnemutse
(Op), kinnemusse (Spa) de; -n; ...mussien
['k ... J 1. muts met een kinband
kinne z. kin
kinnebaand (Dho, Nbk, Np, Op) Ook
kinbaand (verspr.), kinneband (Spa, Si)
de; ...banen; ...baantien ['ktnobà:nt/'ktm
b...I...bant] 1. kinband, vaak tweedolig,

(Db, Ma)
kiplekker (Dhau, Ld, Pe-Dbl, Spa) In.;
pred. [ktp'l...] 1. kiplekker
kippe (Dfo, Np, Op, Ste, Sz, p, b: lm, In)
de; -n; kippien ['kipo] 1. hoedje met veer
dat op hot oorijzer kwam (Ste), bep. zwart
vrouwenhoedje dat met banden onder do
kin vastgemaakt werd (Dfo, Op): Over do
musson drougen do vrou won die con
ooriezer op haddon vroeger eon ki),pion
(Sz, Op), Zo woron dan [bij oon
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vroeger de kioren on or linnengoed in ten
rouwmussc over et oariezcr benne mit ccii Este (Obk), Dc dekens beurden zoemers in
zwat kiopicn op, on as ze weer do k/ste (Dho), Eon boeremeid of
tbuuskwannmon, hadden ze icder ccii booreknecht hadde baost altied con kiste
stokkien bograffcniskoeke overbolon (Dfo), om do kleren on aander good in op to
Over do kaan ten musse kwam do kiope; die bargen (Diz, Op), (lao mar op de kiste
kwam mit ban on onder kin vaastc, on d'r zitten rd. kist als zit- en bergplaats op een
wagen (Bdie, 01-Ni, Pe-DbI, Spa, Dho),
zat ten yore op (Ste)
vandaar Do kiste was vroeger etzeldc as de
kippelbaste z. hadbastc
koffer van eon auto (Spa) 2. doodkist Hi]
kippen z. k/open
is gisteraovcnd in de k/ste kommen (Nbk),
kippig z_ kiepig
kipske (Diz), z. ook onder kiepske et; -s ...in do k/ste legd (Spa), HI] lag mooi in
[ktpsko] 1. hoedje op het oorijzer (met do kiste (Nbk) * Mist geft yost in de kist
on rogon water datpist (Dfo), Riem on mist
strik onder de kin vastgemaakt)
brengt vast in do kist (Np)
kirrekop z. kirrelkop
kirrelkop (Ma) Oak kirrekop (Ld, Ow), kistcdeksel - kistdeksei
krilkop (Nt, Pe-DbI, Spa, Ste, Sz), kistefebriek (I) - kistenfabriek
kittelkop (Ma), krielkop (Mun) de; -pen; kistemaeken (spar.) - kistenmaken

begrafenis] zo meugelik in or zwat; do

-pien['kqj.....ktra.....kril.../'kttj.....kril... ] i.
opvliegende man, ook gezegd van dieren
(Ow) Th3i is war ten kittelkop (Ma)
kirren zw. ww.; onoverg.; kirde, het kird
['kin7] 1. kirrende geluiden maken, ais
bijv. van patrijzen, duiven of tortelduiven

kistemaeker (Bdie, Db, Obk) ['k...] kistenmaker
kisten Ook kitsen (bet. 3: Dho, Ma,
Pe-Dbi) zw. ww.; overg.; kistte, het kist
['ktstnl'kttsv] 1. verpakken in een kist

As de petriezon wit de has kommen, hew
it ze soms inienendkirren (Obk), Dejonge
doeven kirren in t bofle (Dho), Dc Heine
meid lag in de wiege to kirrcn dat 't zowat
doe (01-Ni), Die vrouw kirt d'r over aj'
watmoois vertellen (Wol)
kirrig (Dfo, Np) In., bw.; -er, -St ['kirox]
1. druk en daarbij snel driftig (Np) ten
kirrig kereftien (Np) 2. met een kirrend
geiuid (Dfo) Aspetriezenporon, geven ze
ok ten kirrig geluud (Dfo)
kiss z. kicts II

(Dho) 2. een dode in de doodkist leggen

kissebissen (Sz) ['kisobsi7] - kissebissen:
ruziën
kissien et; kissies ['ktsin] 1. kleine kiste in
div. bet., z. aldaar 2. sigarenkistje, juwelenkistje e.d. eon kissien segaren 3. bep.
schoen: kistje (Np)
kist z. kiste
kistbod (Sz) et; -den; ...bottien ['ktzd...] 1.
schoolbord dat men aan twee zijden kon
beschrijven, nl. dat gedraaid kon worden
en weer in de sponningen geschoven
kiste Ook *1st (spor. in verb.) de; -n;
kissien I'ktst(o)I 1. kist gebruikt ter
opberging van kleren, voedsel, veevoer
etc., ook van een vioolkist We bebben eon
kiste appeis kocbt (Spa, Dhau), een kissien
eerpcls (Ste), Do mccii sken beweorden

(Dho) Vroogor mossen ze do eier kisten
As d'r ieno doodgaon is gaon zo ot lick
oorst ofleggen en dan kisten, zo gauw de
kiste d'r is (Op), Hi] wodt vanaovond kist
(El, Spa), Et kisten doen do ofleggors (Ow)
3. info n/ct kiston laoten zich niet op de

kop laten zitten, niet bij de pakken neer
gaan zitten Laotje n/ct kisten, jonges, siao
d'r mar op (Bu), ook in Hi] mag graog

iene kisten op de kop zitten, pesten (Dfo)
kisteplaanke (Dhau, Np, 01-NI, Ste) Oak
kistplaanke (verspr.) ['k...] - kistpiank,
ook inzake een doodkist (Ste)
kisteslot (spor.) et; -ten; -tien ['ktsthslot]
1. slot op een k/ste in bet. 1, z. aidaar
kistetuug (Sz) ['ktstotyx] - kistetuig
kistkalf ['kistkai(o)f] - kistkaif Van eon
kistkalfkriej' blank vlois (Spa)
kistplaanke z. kistoplaanko
kit (Nbk, Np, Spa, bs: Dfo, Obk) de, ook
et (bet. 2); -ten; -tien [kit] 1. koienkit
Haol me de kit es vol kolen (Np) 2. soort
iijm door bijen gemaakt en toegepast (bs:
Dfo, Obk) Dc bijen kitten do spielen vaasto mit kit ofpropolis (bs)

kithas (bs: Ow) de, et ['kitha(;)] 1. bep.
middei door bijen gebruikt am mee dicht to
kitten, z. kit bet. 2 Et dicbtekitton gebeurt
meerstal mit kitbas (bs: Ow)
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kits Ook kiets (Nbk, b: in) bn.; pred. ommorties (Spa)
[kits/kits] 1. gezond, in orde, gezegd veelal klaaierd (Ste) de; -5; klaaiertien ['kla:jçt,
in do verbinding a//es kits, met aan- ...j9rt] 1. vrouw die erg kliederig, erg
vullingen (z. hierna) en als antwoord op smerig werkt
vragen als Hoe gaot et hoe gaat het klaaierig (Dho, Nbk, Np, Nw, Obk, Ste)
ermee?, Is a//es kits? (Np), Ja, a/lea is kits Ook klaais (Bu, Nbk, Ow), kleierig (bet.
heur, zo bin weer bie/emao/ genozen (Bu), 2: Nt, Op, Pe-Dbi, Spa, Wei), klaierig
Bi5 oons is al/es kits (Db), (bijv. inzake (bet. 1: Diz, Ow) bn.; -er, -st ['kla:jorox
een verkering:) 't Is your menaander, al/es /k1a:js/'kicj3rox/'kiajrax] 1. kieverig,
kits tussen oons beiden (01-NI) 2. z. kiets plakkerig, ook gezegd van in kleine platte
II * (schertsend, om aan te geven dat aiies stukken kievende of uiteenvallende pap,
o.k. is) A//es (is) kits on de bok vet cake, pudding, rijst etc.: bijv. van brood
(verspr.), A//es kits en do bok (is) rits dat niet gaar is, ook van cake die juist te
(Wol), A//es kiets mit do lets (Nbk)
gaar is geworden (Ste) eon k/aaierii
kitsch (spor.) - kitsch
zuurtien (Np), Et brood is k/aaieng; et is
kitscherig (spor.) ['kits(j)erax] - kitscherig nict good gaor, d'r sit nog deog in (Nbk,
kitsen z. ketsen, kwatsen, kisten
Ste), zo ook 't Brood is klaais niet gaar,
kittelig (Dho) bn., bw.; -or, -st ['kitlox, plakkerig (Ow, Bu), ook van grond: zwaar
...tolax] 1. opvliegend, gauw geraakt Hi5is en kieverig (Nw): Daarg hot een hoop van
so kittelig tegenwoordig (Dho)
vane, mar et is zwaorder on k/aaiengor
kittelkonte (Bdie) do; -n; ...kontien (Nw) 2. glibberig, vies en glad (Np, Nt,
['kttjkontQ] 1. opvliegende persoon
01-NI, Op, Spa, Woi) Et pattion is
kittelkop z. kirre/kop
k/aaien'g woddon dour de regen (Np), As
kittelorig z. kietelorig
de booron an 't bieterieden binnon, bin do
kitten (spor.) ['kiti] - kitten
wogen vaeke kleien (Op)
kittig (Nbk) bn., bw.; -er, -st ['kitax] 1. klaais z. klaaiorig
kittig: kwiek, zich op pittige wijze klaamp z. k/aampo
bewegend Beppe /rwam d'r a/tied so kittig klaampdeure (El) de; -n; ...deurtien ['k...]
an stappen (Nbk), Et was een kittig 1. deur waarvan do vertikale planken aan
moenske (Nbk)
de achterkant vastzitten aan klaaznpon,
kjeu z. kju
dwars gepiaatste planken
kjiep z. kiep II
klaampe Ook kiampe (WH), kiamp (Sz,
kjoep (Db) tw. [kju(:)p] 1. lokroep voor bet. 7: 01-NI), klaamp (bet. 1, 2: Mun)
kip
de; -n; klaampien ['k1à:mpI'klamp(o)/... ]
kju (verspr. OS, Np) Ook kjeu (bI), iju 1. deei van eon hooivak, van een hoop
(ZW, Op) tw. [kjy/kjA:/tjy] 1. (vaak ingekuiid gras, dat is ontstaan door nit te
herhaald geroepen) Iokroep voor varkens
spitten of af te steken (vaak in het
ki - afiorting van kiloliter
vierkant), zo ook: vierkant sink van een
klaagzang z. k/aegzang
mestbult, van opgestapeld bout e.d. Eon
klaaien (Dfo, Dho, El, Nbk, Np, Spa, Ste) k/aaznpo is bijv et viorde of zesde pat van
zw. WW.; onoverg.; klaaide, hot klaaid oen bujvak(Bu), Biy de winter mosson ze
['kla:ji] 1. kieven, plakken van materiaal ten klaampo buj ofstikken om de ko on on to
Dat zuurtien dat klaaide me in do bust voeren (Dfo), Bij de meitied stakken so
(Np), Do tuun is mit dit natte weer k/aanipon van do dongbult (Np), Die
S

klevorig enp/akkorig, de moddorklaaitmit

k/aaznpe most moot nog over /aand

naor buus in (El) 2. moeizaam lopen op
natte grond, door kleverige modder (Dfo,

(Pe- Dbl), Mit do hujjolokker trek ie huj uut

El) Do peerden k/aaiden aonj deur die
natte grond (Dfo), deur de modder klaaien

(El) 3. smeren, kiiederon (Dho, Spa, Ste)
Heel toch op te motton en to k/aaien (Ste),
Kicinc kiendcr kim zo /ckker klaaien mit
wat zand, water on war bussies of

et yak om begin to kriegen mit eon
klaampo (Eu), We hobbon nog eon
k/aampo buj ovorbu//en van veuril jaor
(Obk), zo ook We bebben nog eon k/aainpe
bujzitton (Ma), Hae/ mar eon k/aainpe kui/
van do bult (Diz), vandaar eon nijo
k/aampe anstikkon nI. met een bep. scherpe
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schop (Dfo), Do kidl wodt tegonworig bij

do booron in klaampen aachtor op 'e
trekker op 'o stat brocbt (Db), Aj' et drekt
niot opbaolen dan zetton we 't an do klarnp
on dan moej' eon Hein betion moor goven
m.a.w.: koop het hooi, gras e.d. flu maar
(Sz), eon klaampe stro (Nt), Mit et
ofgrovon zat d'r eon baste klaampe grond
(Np) 2. stapel, bull of grote hoeveeiheid
anderszins van jets (verspr. WS, Ld) We
hobben eon goeio klaampo boolt oploegd
zitten (01-Ni, Diz), Do klaampo turf die
we krok oploogd haddon, viii opiens in
mokaere (Op), D'r komt eon bosto klaampo
bui van 't laand (Diz), con klaampo stien
(Np, 01-Ni), D'rzitnog eon bostoklaampe
stront aacbtor 't buus (Np), D'r is nog wel
laand waor nog eon klaampo veno in zit
(Pe-Dbi), D'r staot con klaampo waotor
vow- die dam (Bdie, Nt), Do ooldo man
lout nog con klaampo geld nao (Nt, Op),
eon klaampo gold hebben welgesteld zijn
(01-Ni) 3. uitsteeksei ter ondersteuning
(bijv. balk) (El, Ma, Nbk, Ow, Obk), ook:
smai metseiwerk ter ondersteuning van een
dakgoot, ook wel van hout (El, Ma, Ow) 4.
plank, balk, sehroot, houten belegstuk,
(dik) stuk hout dat planken enz. bijeenhoudt, tegenhoudt of anderszins verstevigt
(verspr.) eon klaampo under do zoolder
(01-NI), We spiokordon eon klaampo togon
con dew-c an om die to vorstovigon rd. een
balk of brede plank veelai aan de
binnenkant (Ste, El), zo ook d'r con
klaampo togon an zetten (Ste) en D'r moor
oen ni)'o klaampo an do douro (El), ..op 'c
douro (Obk), D'r zit eon klaampion achier
(Mun), Do batte [losse bodem] van do
waegen buugt dour, zullon we daor mar
con klaampo ondor slaon? (Ma, Diz), Do
klaampo ondor do bookberrie [ d.i. de losse
bodem van de ouderwetse boerenwagen]
blift haoken aacbtor et aachtorstol (Nbk),
argens eon klaaznpe (boolt) togon ala on
(Np), Thy hot d'r eon klaampe acbtor
slougon, now zal et nog wel eon posien
zitten blioven (Mun) 5. elk der tegen de
rongen sluitende stukken hout aan de
ziedlodders (zijpianken) van een ouderwetse boerenwagen met o.m. de funktie het
versehuiven tegen te gaan (El, Ma, Nbk,
Obk, Op, Ow en Ni)'hooliwooldo): Qo do
ziodledders zatten drio klaaznpen: do

veurklaarnpe mit et oor, daor et sluutboolt
op kwam; do rongklaampe (your et
honnowoor sob oeven) on do aacbterklaampo
(mit et oor vow- ot sluutboolt aacbter)
(Ma), Do liondo (om do wiozoboom mit
vaaste to zotten) wodde in t lost an eon
klaatnpo vaastezet (nit Ni)hooltwooldo) 6.
steunbeer tegen een muur (01-Ni, Spa) 7.
kiamplaag tegen eon haifsteensmuur
gemetseid (Ma, 01-Ni) .halfstiens mit
klamp (01-Ni)
klaank (verspr.) Ook klan/i (WIT, Bu,
Dfo, Diz, Ld, Ma, Nbk) de; -en; -ien
[kiA:ijk/kiaxjk] 1. waarneembaar geiuid Wat
con appatto klaank! (Nbk) 2. toon, wijze
van klinken D'rzit eon mooie klaank in do
klokko (Bdie, Pe-Dbi), D'r kwam eon
mooio klaank uut ot dri)'orgol (Np), eon
mooie voIle klaank (Nbk), ook: de
eigenschap een bep. klank voort te kunnen
brengen: do klaank van mien gitaar (Nbk),
do klaank van eon flesso die kopot vaalt
(Nbk) 3. spraakklank: kianksegment of
opeenvolging van klanksegmenten, het
khnken van een woord of een eenheid van
woorden Now, hi)' stoot nuvore klaanlcon
uut! (Nbk), Hij paste Zion tokst an as hi)'
op plakkon kwarn die bier on daor are
woordon on klaanken bru u/cten (bi), Do
klaank van pattio woordon is op ot iono
plak oers as op aandoro plakken (Nbk)
klaankbeeld (1) - klankbeeid
klaankbod (Np, Ste) et; -den; ...bottien
['kla:ij(g)b...] 1. klankbord van een kiokketoren In do karko zitten galmgatten, in
do galmgatton zitten klaankboddon (Np)
klaankgat (spor.) - kiankgat
klaankkaaste (verspr.) - klankkast
klaankkleur (spor.) - kiankkieur
klaankleer (I) - klankleer
klaanksysteem (1) - kianksysteem
klaankveraandering (I) - kiankverandering
klaankverschil (1) - kiankverschil
klaankwet (I) - klankwet
klaant Ook kiant (WH, elders spor.,
vooral in verb, bet. 3) de; -en; -ien [klã:nt
Want] 1. vaste klant in een winkei, bij een
koopman e.d., ook, bij uitbreiding, inzake
verhuur e.d. Hif had biol wat klaanten
(Ma), Daor howwo eon baste klaant an
(Diz, Dfo), We hobben con ni)'o klaant
kregon (Nbk), klaanten kwietraeken (Nbk),
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... winnen (Nbk), ...bebben (Nbk), ..iriegon
(Nbk), We bin oons hole trou won kiaant
west My L., al/es kwam daor weg (Bdie,
Mun), Daor bej'een goeick/aant an (Nbk),
eon vaste k/aant, ook, bij vergelijking,
gezegd van iemand die herhaaldelijk door
eon ander moat worden geholpen of steeds
moot worden gestraft, bijv. iemand die
steeds met de politie in aanraking komt,
eon kind dat steeds extra les krijgt van
iemand 2. iemand die toevallig, incidenteel
kiant is Loop ie even naor veuren? D'r is
con Haan tin do winke/ (Nbk), Do klaant is
koning een verkoper, ondernemer enz.

moot z'n klant zo good mogelijk
behandelen, laten kiezen, in welke situatie
dan ook gaat de kiant voor: Vour eon

(Np) do; -n; klabatsien [kla'bats(g)
/klo.../...'bas} 1. karwats (strafinstrument
bestaande uit een stok met zeven loran
voters waarmoo men sloeg) (Bdie, Dfo,
Oho, Diz, Mun, Np, Obk, Op, Ow, Pe-Dbl,
Sz, Wol, k: Ste) Die /ewaaimaekors
mossen mit do klabatse bebben, a/tied do
gaffe/s Jos! (Dfo), 1k /creeg mit do k/abatse
vow- do kant (Diz), Hij moot do kiabasse
am do kant bob/ion (Np) 2. flinke klap die

men uitdeelt of ondergaat bijv. door to
vallen (Bdie, Bu, Dfo, El, Ow, Pe-Dbl, Sz,

Wol) ione eon k/abatse (an de kop) geven

(Bu, Wol), ...een klabats verkopen (Bdie),
'k Gaf 'm eon k/abats mit die zweep (Sz),
Ifij kreeg me daor eon k/abats an do kop!

(El), Aj' hi do kelder dondoren, dan /criej'
niiddenstaander heurt do k/aant koning to eon k/abats (Dfo)
wozen (Op) 3. persoon, veelal plezierig kiabatsen (Sz) zw. ww.; onoverg.;
iemand of vreemd iemand, rare gast klabatste, hot/is klabatst [klabatsn] 1. met
(verspr.) eon vro/i/ce k/aant (verspr., eon smakkend geluid lopen Zion schoenen
Dhau), 't Is eon p/ezierigc k/aant ow mit bin zeker een paar maoten to groat, hij
weg to gaon een prettige manspersoon komt d'r mar an k/abatson ( Sz), Hif is d'r
(Ma, Op, Bdie), (vooral van een meisje:) bennek/abatst(Sz), ...bet eon poze over do
eon stovige klaant een behoorlijk dik weg k/abatst (Sz)
meisje (Spa, Nbk), Die kan d'r mooi bi
kiabiender (verspr. WS, Nbk, Obk, Ow)
komnien, dat is eon rere k/aant (Obk), Die Ook k/eMender (El, Nbk, Np, Nt, Obk,
meid is eon vremdo k/aant (Db), ook van Spa, b: In), klabaander (Dfo, Nt),
een man: nI. iemand dieje eon beetje in de kiabander (Dho, Mun, Ow) do; -s; -tien
gaten moat houden (Ste), eon /0550 k/aa.nt [kla'bindç/kl ... / ...bâ:n... / ...an... ] 1. wilde,
meisje dat nu eens met doze, dan weer met lompe, onvorschilligo, bazigo vrouw,
een andere jongen gaat (Op), eon nuvero vrouw die flunk van zich af bijt (El, Nbk,
k/aant een eigenaardig iemand (Np), con Np, Obk, Op. Spa), ook van eon man
lastie k/aant (Np), eon bortao/e klaant gezegd (01-NI) Die man her ni/cs to
(01-NI), con he/dore k/aant een pienter en zeggen, want hi)' bet eon k/obiender van
opgewekt iemand (Nbk), eon gezondo con wicf(Obk), Dat wief was me ok eon
klaant (Ow) 4. iemand die zich met alles k/ebionder! (Np) 2. lastig, wild kind,
inlaat, meedoet, or steeds bij is, durfal dougniet, ook gezegd van eon grotoro,
(Dho, p. b: 3m)
brutale jongon (verspr. WS, Dfo, b: In)
klaantckring (spot.) - klantenkring
War is dat jongien eon k/abiender! (Op),
klaantenommer (spot.) - klantennummer Die k/abicnder! die rakkor van eon jongon
klaasrettiesgrös z, k/a osgrittiosgrus
(Ste) 3. mwe, onbeholpen vent (Bu) 4.
klabaander z. k/abiender
(positiof) iemand die heel wat durft: voelal
kiabander z. klabiender
van een vrouw (Nbk, Nt, Obk) 5. jongenskiabas z. ka//ebas
gok (Ste) 6. grote, grotto meid of vrouw
kiabasse z. klabatse
(Obk, Sz, bI) 7. jonge maid die veal bij
kiahats (Diz, Ste, Wol) tw. [kla'bats] 1. pad en weg is en met veel verschillende
pats K/abats, daor /igt bij! (Diz, Ste, Wol) mannon uitgaat (Ow, Sz) S. (my.) opgo2. z. klabatse
schoton jongons en meisjos (Ste, Wol) 9.
klabatse (Bdie, Bu, Dfo, Dho, Diz, El, vreemdo snooshaan (Mun) 10. handig
Mun, Obk, Op, Pe-Dbl, Wol) Ook kiabats iemand (01-NI) 11. Iuie persoon (Nt)
(Nbk, Ow, Sz, bet. 2: Bdie, Dfo, El), klacht de; -en [klaxt] 1. klacht over iets of
kietbats (Nbk), kiebatse (k: Ste), kiabasse iemand k/acbten kriegen, eon klacht
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kjachtenbcro - kiadderen
kladde (Obk), k Zkl Ft we] even in eon
kladde doen (Diz), eon kladde vol snupies
(Ma), Doe mij war grune ziepo in eon
kiaddegien (s: Db) 3. inktvlek (Bu, Db,
Mun, Pe-Dbl, Ste, Wol) my had eon
kladde in Ft scbnfl (Wol), Wat eon kladde
ligt daor op datpepier! (Bu) 4. klodder,
klonter (Pe- Dbl) Dcurdat MY eon kladde
vaarve op do jesse kreeg, was Ft hale pa/c
Eerst mar in 't Had sebrievon, en dan mar bedurven (Pe-Dbi) 5. in bij do kladden
in 't net! (Dfo), 1k bin dat stok kwiet, mar kriegen vastpakken, in z'n kraag grijpen
ik heb 't nog in ? klad (Nbk), ...in Had (en veelal: straffen, slaag geven) (Obk):
Daenk dFr omme, a'k je biy de kladden
(Nbk) 2. z. kladde
kriege,
bif nog met klaor (Obk), zo ook
kladantekening (1) - kIadaantekening
NY do kladden griepen (verspr.): Zak Jo
Idadhiattien ['kiadblatin] - kladblaadje
bij de kladden griopen? (Dho), ...paickcn
kiadhiok - kladblok
kiadhoek (verspr.) - kIadboek Pattie (Bu, Dhau, Np, Op), iene acbtor do
meensken bolen d'r eon kladboek op nao, kladden zitten (Bdie), Ic zitten mij allied
waor ze zo van allerhaande antekenings in achter do kladden an (Mun), en bij do
macken (Obk), Middenstaanders en boeren kladden hebben (verspr.): Ic Heb dat
schrcven do daegeliksc ontvangsten on vontien even goed bij do kladden had die
uutgaoven in eon kladboek (Op), Th3' zal deugeniet(Ma, Dfo) 6. in de kladde zit dFr
we] heel war in Zion kladboekien bebben in de klad zit arm (ZW, Dho, Np, Op): 'tls
mis mit do Isomer, do kladde .zit dFr in
veel slechte dingen hebben gedaan (Sz)
(Pe-Dbl), In do verkoop van ooldc buzen
kladbrief (spor.) - kiadbrief
kladde (bet. 1-7, bet. 8: Dho) Ook Had zit togenworrig aorig de kladde in (Op), zo
(bet. 3: Pe-Dbl, bet. 6 verspr.: in verb., ook do klad zit d'r in (verspr.) 7. in in de
bet. 8: Bu, Dho, El, Ow, Ste), kiarre kladde zitten in de schuld zitten (Op): Die
(Nbk, b: im) de; -n; -gien ['kiado/kiat vrouw zit overal in do kladde, bij de
/'klara] 1. stuk papier: om mee in te bakkor, melkboer en nog voul meer (Op) 8.
pakken, cm op to schrijven, ook gezegd in iono een klad(de) naogevan aehteraf een
van eon biljet, brief e.d. Doe ik niie slechte naam bezorgen, zich laatdunkend,
buusdoeken in do winkel kocht, wodden 20 lasterend uitlaten over iemand die or niet
in eon kladde pakt (Db), Ma 'k we] even (meer) bij is (Bu, Dho, El, Ow, Ste): Hiy
eon kladde om dat bock in te pakken? gel ioderieno eon Had nao (Ste), vandaar
(01-Ni), Doe dFr mar eon kladde omine ook Die vrouw kroeg ok nog eon Had nao
(Np), k Zal at even op eon kladde (Bu) 9. in Die jongen bangen as kladden
scbrieven, aanders bin 'Ic et vergeten an mekeorze zijn altijd bij elkaar (Dfo)
(Dhau), En ik bin now al daankber datjim Madden (Bdie, Bu, El, Ma, Obk, 01-Nl,
do muuite neurnen hebben ow dit Ow) zw. ww.; onoverg.; kladde, het
kladdegien to lezen (b), lit bin allemaolo kladded ['k1adi] 1. kladdend aanbrengen,
kladden biy do weg weggewaaide stukken knoeiend smeren Ze hebben mit Ft varven
papier e.d. (El), De weg ligt bezijd mit d'rmar war op klad (Ow), Kiender, watbin
kladdegies (v), Mar op eon dag brocht de Jim tocb an Ft kladden, bool dFr mar mit op
post can grote klarre (b), De blauwo (Bu), Do kionder zatten de bole inure vol
kladden bin d'r ok wooF het aanslagbiljet to kiadden (01-Ni)
(Diz, Ma, Nbk) 2. papieren zak Do kleine Madder z. klodder
dozpswinkoltios deden do gotte en do ties kladderderi'je (Nbk) de; -n [k1adrd'rtjo]
in eon kladde; sommiken hadden hour 1. het gekladder, het kiadderen
naeme dFr op drokt, sommigen ok met kiadderen (Bu, Dho, Nbk, Np, Op, Ste,
(Op), War hof daor eon groto kladde mit Sz, Wol) zw. ww.; overg.; kiadderde, het
kookies! (Nt), Op Ft beden is haost alles kiadderd ['k1adp] 1. kliederen (Bu, Dho,
veipaict, mar vroeger kreeg ic ? spul in eon Nbk, Np, Ste, Sz, Wol) Ze hebben do hole

indienen, ook in juridisehe zin 2. klacht
inzake do gezondheid War bin de klacbten
wat scheelt eraan, waar heb je last van?
klachtenbero (spor.) et; -'5; -gien ['kiax
tibro:] 1. klachtenbureau
klaehtenkemmissie (1) ['klaxtQ...] - kiachtenkommissie
Mad et [klat] 1. voorlopig, handgeschreven
stuk, kladnotitie, kladversie van een tekst
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Idadderig - klaegkont
more d'r onder kiaddord (Dho, Np, Wol),
Hi)' zit daor war to kladderon Nbk), Kercl,
war b/f toob an It kiadderon (Ste) 2.

moeizaam lopen op natte grond, met name
van een paard (Op) Do monnijo is dr/c/hat,

het goed (Nbk), Jo zulion glen kIaegen
over ml)' hebben ik zal ervoor zorgen dat
ik zodanig werk, aktie onderneem dat je
tevreden over me bent (b), Die kiaogt en
jainmort alt/ed om n/ks (Dfo), Men wi zo

mar do poerden zullon d'r wol dour benno
kladderon (Op) 3. klimmen, klauteren (Op)
Dojongon kladdoron vaekc togon do ledder
op om op 'c b//do to kommen (Op)

zoggon dat d'r gion ontevrodon meensken
moor wozen hoeven, mar bow mar, k/a ogen
on ioiazpon gien gobrok het is één en al
gejanuner en gezeur (b), st/on on b/en
kiadderig (Nt, 01-NI, Pe-DbI) Ook klaogen, klaogen as con boor (Ma), ...as
Icledderig (Mun) bn.; -er, -st ['kiadrax, for/ow/a (Dfo), ..as eon food (El) * As can
..dorox/'kledrox, ...dorax] 1. kleverig, boor niot kiaogt dan is Ft niot good (Nbk),
plakkerig (van materiaal) War is dat As do booron niot k/agcn/En do pastoors
zoertion kiaddorig (Nt), ? Roggobrood kay n/ks vragen/Lop et naor et aendo van do
soms zo kladderig en k/oven'g wezen dagen (Ste), Eon moons wil kiagon, is 't
(Fe- DbI)
n/ot over do wannte, dan wel over do
kiadlieste (Nbk) de; -n; ...Iiesien koudo (Spa), N/otk/aegon mar draegon ni.

{'k1at1istJ 1. lijst (van namen, punten enz.)
in kiad, als ontwerp
kladontwarp (I) - kladontwerp
kladpepier - kladpapier: papier waarop
men in kiad, in eerste ontwerp sehrijft,
tekent
kladpepiertien - kladpapiertje
kladschrift et; -en; ...sehriffien
['klatskrift] 1. schrift waarin men in klad

aanvaard je lot, met name inzake een
ernstige ziekte, en klaag niet, er zit maar
één ding op: doorgaan (Dhau, Ma, Nt,
Obk, Ow, Pe-Dbl), ook gevolgd door ..on
bidden om kracht (Sz, Ow), Niot k/aogon
mar anpakicon! (Obk)
klaegenood (01-NI) Ook klaegnood (Op)

de; ..noden; ...notien ['kle:gono:ot/ ... ] 1.
iemand die altijd klaagt, voortdurend zijn
werkt 'k Zal 't even in ? k/ads chrift ontevredenheid uit Dat meenske is toch
schrioven (Db), 'k ZaJ ? oven in 't zoo'n klaogonood (01-NI)
kladscbri/l uutrekonen (Spa)
klaeger Ook klaegerd (Ste), Hager (WJJ)
kladversie (1) - kladversie
de; -s ['k1e:gj-(t)/'k1a:g/ ... xn ... ] 1. iemand
klaegelik (Nbk) Ook klaegiik (Obk) die z'n klachten nit eon ooldo kiaoger
['kIe:golakl'klc:xlokJ - klaaglijk: klagend iemand die voortdurend klaagt (Ma, Ow) *
Etheiderobientien bet eon klaeglikzankion (van, n.a.v. mensen die altijd zitten te
(Obk)
klagen) IC/aegors gien nood, pochors glen
klaegen Ook kiagen (WH; spor. in verb.) brood (Bu, Dhau, Ld, Ma, Nbk, Np, Spa,
zw. ww.; overg., onoverg; klaegde, het Sz, Ow), zo ook Klaogors hebben g/on
klaegd ['klc:g/ ... a: ... J 1. (onoverg.) door nood/Fochers hebben gien brood (Nw)
pn of verdriet klagelijke geluiden doen klaegerd z. k/acgor
horen (Ste) Ethontien was ziek, hi)' lag in Idaegerig (Nbk, Ste) ['klc:grox, ..gorax] zion maantion to k/aegen (5th) 2. klagen klagerig 't Kiontion gooldo wat k/aegori,
over lets, Zn klachten over iets uiten Do et vuu/de how-n/ct /okkor (Ste)
mconsken boevon tegenwoordig n/ct to klaegescheet (Dfo) de; scheten;
klaegen, want ze hebben et a/Jomaol aorig ...schetien ['kle:goskt:t] 1. zeurpot, iemand
good (Obk), Ze haddon n/ct to klaegon die steeds over kleinigheden klaagt of
over do vord/onste (j), Zo klaegdcn zeurt en veelal ten onrechte Dat is me ok
bondord out erg veel (bi), Hi7 klacgdo eon oo/de k/aogoscbect! (Dfo)
noo/t, want hi)' had best zion brood (Sz), klaeggedicht (Op) - klaagdicht
Jo kriogon eten en dr/nit-on zat, /0 hebben klaegjeriemiade (Op) de; -s ['kIe:xji:rimi
bier n/ks to k/aogon (Nbk), We bobbon ja:da] 1. jeremiade, jammerklacht
n/ks to klaogon het gaat ons redelijk goed, Idaegkloten (Bdie) de ['k1c:xkIo:øti] 1.
het gaat ons eigenlijk voor de wind (El, iemand die voortdurend klaagt Dat Is we!
Nbk), Dan he/then wi)' flog n/ks to klaogon zoo'n klaogk/otcn! (Bdie)
als je het daarmee vergelijkt hebben wij klaegkont z. k/aegkonto
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klaegkuntc - Macvt
klacgkontc (Dfo, Obk, Op) Oak kluegkont
(Db, Dho, Diz) de; -n; ...kontien ['k...] 1.
iemand die voortdurend klaagt Ikmag daor
niet graeg honno gaon, want dat vromjnes
is eon grate kfaegkonto (Obk)
klaegkorn (Obk) de; -s ['kIe:xkorn] 1.
iemand die oud is en steeds klaagt eon
ooldo kfaogkorn (Obk)
klaeglicd (verspr.) et; -en, ...lieten (Nbk),
-eren (01-N!, Pe-Dbl, WoI, in verb.: Dfo:
bet. 2), -er (in verb.: Op) ['kk:xh:t] 1. het
geklaag over iets Die komt now ok altied
wit klaeglioderen (01-Nt) 2. kiaaghed in
bijbeise zin (Dfo, Op) do kiaegliodor van
Joromia (Dfo, Op)
klacglik z. !ctaegefik
klacgmeziek (Mun) ['klc:xmasik] - treurmuziek
klaegmure (Db, Dfo, Mun, Nt, 01-NI, Op.
Pe-Dbi) de ['klc:xmy:oro] 1. k!aagmuur in
Jeruzalem
klaegnood z. klaogonood
klaegschrift (Op) ['k... J - k!aagschrift
klaegtoon (Bdie, El, Mun, Ste) de;
...tonen; -tien ['klc:xtö: n] 1. klagende
toon
klaegwaegen (Bu) de; -s; -tien ['k...] 1.
zeurpot, iemand die steeds over
kleinigheden en vee!al ten onrechte klaagt
of zeurt
klaegzang (Bdie, Db, Ld, Nbk, Ow, Woi)
Ook k!aagzang (Spa) de ['k!e:xsaij
/'kla:x...] 1. het geklaag over iets
klaepcn (OS, Np, Pe-Dbi, Ste, b: Im) zw.
ww.; overg., onoverg.; klaepte, het kiaept
['kle:prTlj 1. lieht, opperviakkig dorsen,
zodat slechts een deel van het koren
uitgedorst wordt (ni. met alteen de
bovenste band van de garve af (Dfo)) As
do roggo min was, gongen ze ze kia open
over do fodder on dan do koenon opvooron
(Obk), Haever die k!aopt was, woddo
opvoord an do koonen of tot balcsei snodon
your do poordon (Np), Dat bultion haovor
howwe mar kia opt, omdat et vorbruuido
(Nbk) 2. tege!ijk siaan met de vlegels bij
het dorsen (Dhau)
klaepgaarven (b: !m) wseh. my. ['k!s:p
xa:rbrji] 1. garven die een beetje uitgedorst
zijn, worden
Matter (OS, verspr. WS) de; -s ['kte:tç] 1.
klap, optawaai Zak jow eon kfaeter
vorkopon? een flinke klap geven (Obk,

Dfo), Hij hot eon gooio klaotor had (Nbk),
iono eon klaotor om do oren gevon (Ste,
01-Nt) 2. bep. houten instrument om een
rateiend geluid mee te maken: rate! (Mun,
Np, Pe-DbI) Do kiondor hadden eon
klaotor to spoulon (Np) 3. in iene eon
klaoter naogevon zich negatief uil!aten,
rodde!en over iemand, met name wanneer
die net weg is gegaan (Dho, Mun, Nt) 4. z.
klaotcrjaogor
kiacterboum z. klacterjacgcr
kiacteren zw. ww.; onoverg.; k!aeterde,
het k!aeterd ['k!c:tp] 1. kiaterend gaan,
klinken Do regen klaetert op etplatto dak
(v), It Waotorklaotcrt togon doglaozon (Sz,
Np), klactcrcnd Jacbcn (Op), Ft kiactert 't
regent zeer hard (Bu) 2. kietsen, a!s een
nieuwtje door het dorp gaan (Dho, Mun,
Ow) Ze klaotoron an ion stok dour (Dho),
Ft kfaotort dour 't ddrp, d'r is weer wat
nijs (Mun, Ow) * (als schibbo!et gebruikt
om het Ste!Iingwerfs te karakteriseren
t.o.v. aangrenzende streekta!en of het
Westhookors (WH):) 't Waeter klaetert
togon do gfaozen (verspr.), ook wel
gevo!gd door ...dat 't daovort (spar.), vg!.
ook In Munnikeburon zoggon ze., "t Waotor
klaotort togon do glaezon in Schoiponzool:
It Water kiatort togon do giazon (Mun)
klaetergoold (Ste) - kiatergoud: namaakgoud
klaeterjaeger (Bu, Ld, Nbk, Obk, fp, bo:
Nw) Ook Meter (Bu, Ste, fp),
klaeterboom (Nbk, Nw, Obk, Ste),
kiaterpeppel (fp) de; -s; -tien ['k...] 1.
ratelpopulier Do kiaotorjaogor hot a/tied
zoo'n fovend mit die blaoden (Ld), soms
oak gezegd van andere popu!iersoorten
(fp)
klaetcrwilg (Ste) de; -en; -ien ['k...] 1.
bep. wilg aan de waterkant groeiend, met
kiaterende bladeren (Ste) 2. (verz.) struikgewas, !aag opschot van vooral de ratelpopulier, vooral in boswa!Ien (Ste) Daor
stan we! k!aotorwilg (Ste)
klacve (Bdie, Dfo, El, Ma, Nbk, Obk, Ow,
Ste) de; -n; k!aeflen ['k!e:wo, ...vQ] 1.
klaaf (Ow) 2. elk der beugels (met pin en
veelal !uns) waarznee twee kleine spoorstokken aan de grote werden vastgezet (E!,
Nbk), beugel aan een p!oeg waarin men de
spoorstok haakte (Bdie, Dfo, Ste) of met
behuip waarvan het p!oegmes was
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kiagen - klaor
vastgezet aan de pioeg (Ow) Wi5 hadden

klaznpsteen (Spa) de; ...stenen ['kiamp
stLn] 1. muur tegen een halfsteens
gemetseide muur; de stenen ervan worden
op hun lange, smalle kant in de lengterichting geiegd (geen spouw); ook: een
splitbout (El)
steen van zo'n muur Dc ba/fstoensmure
kiagen z. k/aegen
wodde ccxi k/ampsteen tegen zot (Spa)
Wager z. k/a eger
kiandestien [kiand'stin] - klandestien
kialerig z. k/aaierig
kiandizie (Nbk, Ste) [klan'dizi] - klankiak I (Bdie, Nbk, Op, Pe-Dbi) de [klak] dizie: iemands kianten Et kefd bet con
i. in icne ccxi k/ak naogeven achteraf een goeio k/andizie ( Ste), Hiy bet niet vu/c
sleehte naam bezorgen, zich laatdunkend k/andizie (Nbk)
uitlaten over iemand die er niet (meer) bij kiank z. k/aank
is (Bdie, Op) Jow moe'n veur hew- klant z. k/aant
oppassen, want ze is best in staotjc ok nog klaor bn.; kiaorder, klaorst [kIo:Qr] 1.
eon k/ak nao to geven (Op) 2. vlek voltooid hebbend, gereed voor gebruik,
vroeger dubbe/de spoorstokken; beide
enkelde spoorstokken zatten mit kfacven an
de grote (Nbk), It Is zo kroem as ccxi
k/acre van erg kromme vorm (Ma) 3. Inns,

(Pe-Dbi) H.iy had eon ijinke k/ak in zion
scboe/escbrift(Pe-Dbl) 3. klakkend geluid

(Nbk)
kiak II tw. 1. op 'klak lijkend geluid, het
geluid 'kiak'
klakkeloos ['klakalo:os] - klakkeloos:
zomaar, zonder na to denken
klakken (Nbk) ['klakjj] - klakken: een
klakkend geluid maken, geven, vooral in
mit tic tonge k/aklcen (Nbk)
klakson ['klakson] - klakson
kiam bn., bw.; -met, -st [kIam] 1. kiam,
kief, vochtig As et huj k/am is, wi/ct niet
best sti/cken (Obk), Do was vuu/t nog k/am
an, we n//en et even over do stoe/ hangen
(El, Pe-DbI, Wol), eon k/ammo dock
(Nbk), ccxi k/ammo dekon (Nbk), Et is
vanda ego k/am weer (Dho), Ft Kiend vuu/t
k/am an, et kon zuver we/ wat koortsi
wezen (Obk, Wol), lone die ziek ofgriepig
is, bet we/ last van k/am zwiet (Dfo), 'k
Vien et benauwd in huus, ik bob or
k/amme zwiot op 't veurhouJ'd staon (Db),
vandaar 1k bin k/am van dat baddo fietson
(Dhau), 1k was zopas k/am van 't bu/en
(Nt), 'k Had zo hadde /open, dat ik vuu/de
gewoon k/am an (Bdie, Op. Bu), k Bin
k/am van Ft zwiet (Diz, Ld, Mon, Ow, El),
van zwiet (Op), 'k Vuu/ mij k/am van It
zwiet (El, Pe- Dbl), Hii hot or bomd k/am

op de rogge ni. door het transpireren (Ma)
2. z. k/em II
kiammig (01-NI, Ow) [klamox] kiammig Mit dit weer vu/en de stoe/cn
k/ammig an (01-Ni)
klamp z. k/aampo
kiampe z. k/aarnpe

klaar om to doen 't Wark is daon, ik bin
klaor (Diz), Bij' a/ klaor mit die jurk?
(Nbk), 't Is a/ weer k/aor, zae'k het is al

weer af, gereed, zeg ik (Nbk), (tegen
iemand die op de w.c. zit:) B/f baost
klaor? (Nbk), Hi7 is klaor mit zion studio
(Dhau), Jowkommen krekop tied, want ik
bebbe de kofflo klaor (Op), Et oten is klaor
hour, kommen Jim? (Mun), Dc taofo/ moot
weer klaor, want et va/k komt zo am to
eten (Dfo), Do taofe/ staot k/aor het eten is

klaar, we kunnen/men kan aan tafel (Ste),
Kuf zoo 57 jurk niet klaor kopen? (Nbk),
Boneden staot eon grate tasse, kaant on
klaor (v), We bin klaor om naor It [cost to
gaon (flu), Mack Je mar klaor bereid je

maar voor op jets moeilijks, lastigs (Ste),
We bin d'r klaor vow- we zijn eraan toe,
hebben ons er voldoende op voorberejd
(Ma), Hiy is d'r aorij /daor vourheeft zich
geed voorbereid (Nbk), Hijbet a/tied zien
praotien we/ k/aor is niet op z'n mondje
gevailen (Nbk), Bin Jim k/aor?gereed voor
het vertrekken vanaf de startiijn bij een
schaatswedstrijd e.d., gevoigd door AD,
waarna men wegschiet (Nbk, ba), Daorbi'
aorig k/aor mit! daar ben j bep. niet mee
geholpen, integendeel (Nbk, Ste), 1k is
d'r mooi klaor mit de pineut, bijv. inzake
een zwaar karwei dat verricht moot worden
(flu) 2. tot een akkoord komend, in klaor
wodden (Bu, Dhau, El, 01-Ni, Op): We
bin klaor wodden over de verkoop van It
hand (Op, 01-NI), We bin It we/ klaor
woddon mit mokeor (El) 3. rijp voor de

slacht (Bdie, Dhau, Dho, Diz, El, Ma, Np,
Obk, 01-NI, Op, Ste, Wol) Die koc moot
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klaor-over - klaorhclder
mar vot, bij is d'r now klaor vein- rd.
geschikt om de slachten (Np), Die varkens
bin we] klaor (Ma, Op), Hej' do zooltors
we] loverd of bin zo nog met klaor?
(01-Ni), Die zoo!ters die op 't hokko
hggen bin klaor vow- do slaacht (Obk),
vandaar Dat varken is k/aor veur de dood
rijp am geslacht to warden (Wol) 4.
genezen, hersteid 't Gaot goed mit
buurvrouw, ze is weer aorig k/a or (Sz), 'k
Bin we] aorig weer klaor van de ziokte 'k
ben bijna geheet genezen (El), Hiy is
gelokkig weer klaor wooden (Db, Dho),
...hielomaol klaor van do griop (Nt, Ow),
Die wodt niot weer klaor hij/zij is
ongeneeslijk ziek (Nbk), ...kan met weer
klaor wodden id. (Nbk) 5. gerepareerd Jo
auto is weer klaor (b) 6. (van personen)
bedreven, ervaren en daardoor geschikt
(El, Mun, Nt, Obk, 01-NI, Op, Sz) Die kan
't nog we! veer brengen, want bij is overal
in klaor (Obk), ...klaor in (Mun), Die man
is aorig klaor, die kan van a//es anpakken
(El), Die arbeidor is van a/fe markten
klaor, ie kun him al/es doen laoton (Op),
Jo kun die porsoon we] nemen your dat
kerweb biis d'rk/aor your (01-Ni), ...dat
is een klaore vent! (Sz) 7. puur, holder,
vaak oak: en daardoor duidelijk Hi5 had
eon prachtige stemmo, zo klaor on holder
afhaostnooithourden 4]), 't Was al klaor
dag doe de bru/lolt oflopon was (Op), It
Kon vannaacbt we! es vriezen wi/len, do
/ocbt is zo klaor (Pe-Dbi, Db), Wat staot
de Joe/it d'r klaor bij (01-NI), eon klaore
Jocht eon heldere lucht (Dfo, Nbk), ? Is zo
klaor as wat (Nbk), Sommigen hebben
Hover eon jonkien [ni. een jonge jenever,
mar ik hob et Hover klaor (Obk), klaore
jon ever (Nbk), Hij was klaor wakker
(Nbk), Jo konnon dat karkion k/aor zion in
do veorte (Nbk), Ic konnon klaor Zion dat
hidaorainetgroven west had (}4bk), 't Is
zo klaor as eon k/on tien, ...as koHlodik
voistrekt ondoorzichting, onbegrijpelijk
(Sun) S. pienter, met een scherp verstand
(Wol) Die knaop is good klaor (Wol) 9. z.
kfaore II * Klaor is Ft! dat is dan voor
elkaar, dat is geregeld (Nbk), ...was
(Nbk), (schertsend, als hot work gereed is:)
't Is k/aor, zee Van Putten (Nw), Schient
do zunne mit ni/jaor slim belder on
klaor/Dan za/ et wooden eon good biejaor

a)

klaor-over (spor.) - klaar-over
klaorboksen (Nbk, Np) zw. ww.; overg.;
bokste klaor, hot klaorbokst ['kb: orboksii]
1. voor elkaar krijgen, klaarspelen
klaore I ['klo:ora] - kiare 't Was al dag
doe ik mien leste klaore naor binnen sleug
op die bruioft (Op), Schink mar even een
klaortien in! (Op, 01-Ni), Goof me mar
een jongo klaore (Nt), eon ooldo klaore
(Wol)
klaore II Oak klaor (Bdie, Ow) bw., bn.;
attr. ['ktD:or(o)] 1. één en at, atbeen maar
Do kaomor stinkt naor klaore rook (Nbk),
J dee dFr zacbicsan wat moor dour, on op
It laest gafhi5 ze klaore zacgse/ (b), It Is
best iekenboolt, 't is klaor korro! (Obk,
Ow), Ft Is klaore kotoen 100% (Np), ? Is
klaore ofgounst (Nbk), ...klaor ge/ok
(Bdie), 't Is klaore ondocht (Np), Dat is
klaore bckserio (b), FtIs klaore vet on bot
gezegd van bijv. een erg magere koe (Ste),
1k woet met of 't klaore liefdo is, ik bin
van him nog met al to wis! (bI)
klaorebaor bn.; attr. ['klo:orobxor] 1.
touter, geheel en at, atteen maar bestaand
nit k/a oreba or go/ok puur geluk (spar.): Et
was k/aorebaor go/ok da k op 'e tied was
om do ko en en to keren (El), 't Was
k/aorebaoro onzin (Nbk, Op), ...armoode
(Np), 't Is k/aorebaoro wiesbiodze zijn erg
eigenwijs, ze verbeelden zich dat ze meer
zijn dan bij hun stand past (Nbk)
klaoren (verspr.) zw. ww; overg.,
onoverg.; klaorde, hot klaord ['kto:ori] 1.
(overg.) kbaarspeben, tot stand brengen en
afwerken (verspr.) De voetbalk/ub kon et
kre/c k/aoren (Wol), k Twiefelo d'r wel an
of mien buurman et daor as boor we]
k/a oren za/ (Op), oen kerweigion k/a oren
(01-Ni), We n/Ion et we] k/aoron mit
mokeor (Bdie, Dhau, Bu), Kufm et
kfaoren? hot eens warden, or samen nit
komen (Wol) 2. (onoverg.) holder warden
van de iucht (Bu, El, Obk, Ow) Do ]ocbt
begint to k/aoron (Ow), 't Begint weer wat
to k/aoren (Bdie), As W on a do locbt
zion k/aoren, pa/den zo do Dots (Obk) 3.
egabiseren van do (veen)grond, am daar
turf op te gaan maken nit hoogveenspecie
(Dfo)
klaorgekocht z. k/aorlcocbt
klaorhelder (Np) bn. [k1o:rhcidr; aks.
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klaorhied - klaormaeken
wisselt] 1. helder, zonder ook maar
enigszins troebel to zijn Et is klaorhelder
weer (Np)
klaorhied z. klaorighied
klaorholen (ZW, Dfo, Dhau, Dho, Dmi,
El, Ld, Nw, Obk, Op, Ow, Ste, Sz) Ook
klaorhouwen (Spa) st. ww.; overg.; het
klaorhullen ['k...] 1. iets lang volhouden,
(blijvend) weten klaar to spelen, gezond
blijven (ZW, Dho, El, Ld, Nw, Op, Ow,
Spa, Sz) As ze dat mar klaorholen mit die
winkel in disse tied (Pe-DbI, El), De
kiender konnen at goed klaorholen mit It
speulen (Ld), Hij kan 'twit de canton niet
klaorholen (Ow), ...'t mit at heufd niet
klaorholen heeft ze niet moor alle vijf op
een rijtje (Nw, Ow), ook Hij hoolt at niet
klaor id. (Nw), Die plaante het et al Lange
klaorhullen (Ste), (gezegd bijv. bij zwaar

klaorgekochte dingen (Ste)
klaorkommen (Bdie, Bu, Db, Dfo, Ma,
Mun, Nbk, Ow, Pe-Dbl, Wol) st. ww.;
onoverg.; is klaorkommen ['klaa(r)kom:]
1. gereedkomen met z'n werk, een
aktiviteit Bijm nog klaorkommen mit It
hujjen your do aovend? (Nbk) 2. tot een
orgasme komen (spor.) 3. tot een akkoord
komen Do koopman kon niet klaorkommen
mit die boor (Dfo), Ze hebben d'r nog we]
even over praot, mar ze bin d'r toch mit
klaorkommon (Nbk), Ze bin klaorkommen
over de pries (Pe- Dbl), Ze kwammen klaor
mit mujlikheden over on weer (Db) 4. rijp
worden voor de slacht (Db) Nao maonden
mesten is 't varken klaorkommen your do
slacht (Db) 5. genezen Koezepiene mos
vaeke mit waarmto weer klaorkommen;
soms wodde at mit bruuien weer klaor

werk, wanneer iemand in de kou staat to (Nbk)
werken, ook inzake het good blijven klaorkriegen ['k1o:a(r)krigg]- klaarkrijgen
draaien van eon bedrijf:) Kuj't nog wat k Zal at veur vrijdag, daenk,' nog we]
klaorhouwen? (Spa), Jane boolt at wat klaorkriegen (Nbk), Ik kreeg at zo mar
langer klaor as de sander blijft langer klaorvoor elkaar (Nbk, b)
gezond, in orde (bijv. inzake kanker- klaorleggen ['k...] - klaarleggen Ik zal
patienten) (Dmi, Obk) 2. gereedhouden even schone kleren veur jow klaorleggen
(Bdie, Dfo, Dhau), Et eten moej mar (Nbk)
klaorbolen, want at kan wel wat laeter klaorlochtdag (Np, Ow, Sz) bw.
wodden (Dhau), De soldaoten moon bout [kla:o(r)log'dax] 1. volop dag, volledig
klaorholen (Dfo)
Licht geworden, in tegenstelling met de
klaorhouwen z. klaorholen
schemering 't Was al klaorlochtdag, we
klaorighied (OS, Bdie, Dho, Np, Nt, mossen nodig van bedde (Np), Do maone
01-NI, Pe-Dbl, Sz) Ook klaorliied (Ow), was zo holder, 't was lack klaorlochtdag
voor -heid z.
-hied de ['klo:araxhit (Sz)
/'klo:orhit] 1. duidelijkheid, helderheid in klaorlochte Ook klaorluchte (Spa) bn.
bep. kwesties, zaken D'r moot eerst [kIo:a(r)loxta/...lnxta; aks. wisselt] 1.
klaorighied kommen in die zaeke e8n en klaar-licht, in Haddon we oons daor
ander moot eerst worden opgehelderd, er vanmorgen even verslaopen! Doe we
moeten duidelijke afspraken worden wakker wodden, was at al klaorlochte!
gemaakt (Dho, El, Np, 01-NI, Nbk), We (01-Ni), verder in klaorlochte dag. Doe ik
zullen as even klaorigheid in do zaeke
brengen (Nt), We kun soms mar moeilik
tot klaorigheid kommon (Sz), Do koopman
wol goeie klaorigheid in do overienkomst
(Pe- Dbl), Eindelik is d'r klaorighied in die
verkoperijokommen, at hetlanggenoegin
do locht hongen (Dfo)

klaorkocht (Nbk) Ook klaorgekocht (Ste)
bn. [klo:o(r)(go)koxt; aks. wisselt] 1.
(vooral van kledingstukken) gekocht in
kant-en-klare staat, i.t.t. zelf vervaardigd
klaorkochte hempies (Nbk), can kiaorkochte jurk (Nbk), Polkamusson waeren

wakker wodde was at al klaorlochte dag,
It Was om vief ure nog klaorlochte dag
(Nbk, El), op klaorlochte dag. Op
klaorlochte dag wodde d'r bij oonze buren
inbreuken (Dho, Ma, Ste, Diz), Ze steulen
bij klaorlochte dag (El, Diz), Hij is do
duvel ontkreupen bij klaorlochte dag hij
is enorm gewiekst, Jeep (Ste), ...op... (Ste)
klaorluchte z. klaorlochte

klaormaeken zw. ww.; overg.; maekte
klaor, het klaormaekt ['kla:a(r)ms:kn] 1.
gereedmaken, ook: om iets to doen H. mos
de karbiedlanteem klaormaeken (j), De
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klaorspculen - klaoverhunning
schooldciendor macken heur d'r klaor your
om naor schoolo to gaon (Obk), We
maekten viogge eon p/ann ogion k/a or (3),
Do bocrinne badde al ten bedde
Wi)"
k/a onnaektin geroodheid gebracht
de taofel even klaonnaeken? do tafel
dekken (verspr., Wol), Hi)' bet 'in d'rklaor

vow- maekt heeft zich good voorbereid
(Nbk), Mack Jo mar k/aor zet je mar
schrap, or gaat nog heel wat gebeuren
(Ste), Hi)' bet et pad al aong klaonnaekt

hij heeft ervoor gezorgd dat z'n bedje
gespreid ligt (Ste) 2. koken, bereiden Do
stoveri)'e [groente die word gostoofd]
wodde vroeger op 't twiedo gat klaorrnaekt

op een klein gat in do kachel waarop word
gekookt (Obk), Za 'k Jim es war iekkers
klaonnaoken? (Np)
klaorspeulen - klaarspolon 21)' doen mar
tegonworig, mar ie vraogen Jo wel es of
hoc ze 't a//omao/ k!aorspoulon (Obk), 't
Was we! zoo'n Jieperd, hi)' kon ? a/tied
k/aorspeu!en (Obk),
klaorstaon - klaarstaan Do wien die your
him klaorston (.) (b), Ft vul me mit dat
d'r eon bus k/aorston (v), Hi)' staot a/tied
your loden one k/aor (Diz, Nbk, b, Spa)

klaorstumen (1) - klaarstomen
klaorwakker (Nbk, v, vo) Ook niot aanoon
goschrovon bn.; prod. [kla:a(r)'wakj]
1.klaar wakker Maj-ik was k/aorwakker(v)

klaorzetten - klaarzetton et oton k!aorgotten (Nbk, Ste)
Klaos I do [klo:os] 1. mansnaarn: Klaas
K/aos Vaak (01-NI, Op), Dat is ok eon
K/aos Klompe eon houten klaas (Ste), Jan,
Piet on K/aos iedoreen, Jan on alleman,
K/aos, K/aos, K/aos gozegd wanneer do
zaag stomp is (Spa) * Jan, Piet on Kiaos,
mar K/aos is do baos (Sz), Vaor hour ik
Jo, 'gee dove K!aos, on d'r ]cup ten moos
over do zoo/der mit k/ompen an (s: Wol)

klaos II do; klaozen 1. aanduiding van een
manspersoon in diverse verb. con boo/ten
klaos, eon stiovo klaos (Ma, Nbk, Nt,
01-Nfl: Ic kun botor mar met mit die
stieve klaos daanson (Nbk), eon aorige
klaos eon oigonaardigo, houterigo vent
(Ste), eon grote klaos id. (Dhau), eon gekke k/aos eon onnozole manspersoon (Nw),
eon nuvere klaos eon vroemdo, oigonaardige vent (Np), eon schaome/e klaos eon
bangolijke, vorlegon porsoon, ook van eon

kind dat liofst zoveel mogelijk bij z'n
moodor is, zich achtor z'n moedor
versohuilt (Nw), eon zuto k/aos iemand die
ze achter de ellebogon heeft, overdrevon
verlegon of boscheiden, vleiond iomand,
traag on suf pratend iemand (Np), eon
zwatto klaos eon nogor (Nw), ten druge
[droge] klaos eon droogstoppel (Ow, El)
klaosgrittiesgrus (Bdie) Ookklaasrettiesgros (b: In) [klxs'xrttisxrAs/kla:s'retisgnrs]
1. hanepoot, éénjarige grassoort bekond als
onkruid in bouwland (Bdie)
Klaosien do ['klo:osin] 1. vrouwonnaam
Gaot (van) kuierde K/aosien het gaat héél
Iangzaam (Np)
klaovcr Ook .tlaver (WH) do; -s; -tion
[klo:w, ...vc/kla:vr] 1. Un der soorton
van hot bekende plantongeslacht kiavor of
een vortogenwoordiger orvan, klavorplantDat stok /aand is wit van do k/aover

(Dfo), K/aovor is good voer(Dho), vandaar
In dat Jaand staot /ekkere klaover (Dho),
K/aovor zit eon protte bunning in (Np),

wi/do klaovor niot gekweekto kiavor (Db),
witte k/aover, rooie k/aovor, zoero k/aover

klaverzuring (h, fp) 2. klaveren K/aover is
troef Jo moe'iJ k/aovor opgooien eon
klavoronkaart (Nbk)
klaoverachte [...'a...] - klavoronacht
klaoveraos [...'o:os] - klaverenaas
klaoverblad Ook kiaverbiad (WH) et;
...blaodon; ...blattion ['k...] I. blad van eon
klaverplant 2. kruispunt dat qua vorm doot
denken aan eon klavorblad in de vorige
bet.
klaoverbloeme Ook klaverbloeme (WH)
do; -n; -gien, ...bloompion, ...bloemtion
(Dfo) ['k...] 1. klaverbloem
klaoverboer [...'bu:or] - kiaveronboor
klaoverdrieje [...'d...] - klaverendrio
klaovergrus (01-NI) et ['k...] 1. gras met
veol klaver orin
klaovcrheer [...'h...] - klavoronhoer
klaovcrhooi z. k/aoverbuJ
ldaoverhui z. k/aoverhuJ
klaovcrhuj (OS, WS zuid. van do Lende,
Np) Ook klaoverlzui (Diz, Pe-Dbl, Wol),
klaoverhooi (WH), klaoverhuui (Bu)
[k...] - klaverhooi
klaoverhunnig z. k/aovorhzmning
klaovcrhunning (Nbk, Np, bs: Dfo, Op)
Ook klaoverhunnig (Ste, bs: Dfo, Obk,
Ow), kiaveriwning (Spa) ['k ...l - klavor-
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Idaoverhuui - Map
honing
klaoverhuui z. k/aoverbuj
klaoverjassen [...'j...] - klaverjassen
klaoverkaorte (Ste) - klaverenkaart
klaoverkeuning Ook klaoverkoning
[...'k...] - kiaverenkoning
klaoverkoning z. klaoverkeuning
klaoverlaand (Nbk) - kiaverland
klaovermelk (Ste) de ['k...] 1. melk van
weiland waarin veel kiaver groeit en die
enigszins stork smaakt (met name gezegd
wanneer koeien pas in zulk land gekomen
zijn en men de verandering van smaak
proeft)
klaovernegen [...'n...] - kiaverennegen
klaoverplaante (Nbk) - kiaverplant
klaoverruter (Bdie, Db, Np, Ste) ['k..syt1]
- kiaverruiter, in het bijzonder gebruikt om
bonen (Ste) of haoi op te daen hangen en
aldus te doen drogen
klaovcrstro (Dha) et ['k...] 1. gedroogde
kiaver
klaovertien Oak kiavenien (Sz), kiavenje
(Spa) et; ...ties ['k...tin/ ...a:... / ...tjo] 1.
klaverplantje of steel met blaadje klaver 't
k/aovertien viere (verspr., El), 1k zeulc
vaak tussen do k/aver om k/a verties vier

klavertjes van vier (Sz) 2. bep. kamer- en
tuinpiant: klaverzuring (Oxalis) (Nbk)
klaovertiene [...t...] - kiaverentien
klaovertwieje Voar var. z. twieje[...'t...] klaverentwee
klaoverveld (01-NI) - kiaverveld
klaovervier z. k/aoverviera
klaoverviere (Bdie, Ma, Ste) Oak
klaovervier (Diz, 01-NI, Op, Pe-DbI) Oak
kiaverijevier (bet. 1: Spa)
/ ... tjofi:or] 1. kiaverblad van vier 2.
kiaverenvier
klaovervieve Voar var. z. vieve [...r'f...J klaverenvijf
klaovervrouw [...'frsM] - klaverenvrauw
klaoverweide (Db, Obk) - klaverwei
klaoverzaod Oak klaverzaod (WH) klaverzaad
klauverzesse [...'scso] - klaverenzes
klaoverzeuven [...'s...] - klaverenzeven
klaoverzuring (Nbk, Np) - klaverzuring
kiap I de; -pen; -pien [klap] 1. plaffend,
knallend geluid Mit eon donderende k/ap
v/aug dat stok vuurwark uutmakeer(b), Et
zal eon hide klap geven een harde knal

(Bu, Nbk), oak: 't zal apschudding geven,

opzien baren (ba, Nbk) eon hadde kiap, de
klap op de vuurpijl (spar.) 2. het geluid
voortgebracht doardat iets tegen iets anders
aan kiapt It Vul mit eon flap op de grond
(Nbk), Ifi)' wodde folk on sMug de dew-c
mit can flap diebta (Obk), in ian('e) klajx
a/Its in ion k/ap doan, Al/c geld was in ICE
Hap op doe we etnl)'e huus bouwdbadden

(Nbk) 3. toegebrachte slag en/of het geluid
daarvan lone can flap geven: Hi)' gal ma
zomar eon k/ap vaur do kop (Nbk, Np), 'k
Bob die jonge eon goeie k/ap om do oran
geven, hi)' was ondeugend west (Dfo), lone
eon flinkpa.k k/appen geven (Nbk), lane

can klap verkopen een klap geven (Dha,
Nbk), oak ...eon peer goele flappen
verkopen (Dhau), lone eon k/ap toedienen
(Wol), Thy moat as best k/appen babben
(Dha), eon paar goeie k/appen uutde/en
(Nbk, Spa), raeke Happen uutdie/en (Db,
Nbk, j), Die jonge was ccii bandict, /ii5
kreeg vaeke k/appen (Dfa), Ze kreeg een
beste k/ap van ?peerd (El), Hi)' kreeg eon
beste k/ap an 't heufd (Wal), eon k/ap in 't
gezicht kriegen (Nbk, Ow), Thy kent do
k/app an van do zwiape hetz. als het
klappen van de zweep (Np, Sz, Bu), twle
v/logan in lana Hap s/aon (Nbk, Np), 't
Was glen klap vow- 't gat waard niets

waard (Dfa) 4. klap, slag die iemand
zomaar treft, oak: ernstige tegenslag Zabat
can ma//c k/ap had mit oat onge/ok (Bu,
Dhau), Die k/ap kwain (hadde) an (Nt,
Mun), Dat was can he/c klap veur hem,
doe hI)' 't berlcht kreeg (Mun, Nbk, Op,
Diz), Hour lenlgst kiend Is /essend
veronge/okt, daorbebben ze eon goala k/ap
mit had (Nbk), in zulke gevallen oak Die
meensken hebben ten mall k/ap had (Bu),
Hij het eon bie/e k/ap had een ernstige
tegenslag (Ma), ...een flInke k/ap bad
(Bdie), Eon minna zoamer kan een ble/e
k/ap wezen year eon boor (Obk), vandaar
Do boeren hebben eon badde Hap kregen
(Db), ...kragan van 'tjaor aorig k/appan
(Ld), Daenk d'r omme oat at eon k/ap was
vrocger, as d'r can koa doodgong (Ste),
Thy hat een klap mit de maelpoede had hij

is verstandelijk niet helemaal normaal (Bu,
Nbk, Np, Ste, b: im), zo oak ...mit de
meu/ewleke had (Nw), ...wieke... (Bu) 5. in
gien klap helemaal niets Th3' voerde a/ die
tied glen klap uut (Np, Nbk), Hiy snapte
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Map - Mapper
d'r glen klap van (b) 6. het laatste stukje
van her koord van een zweep (Bu) * Do
eerste klap is eon dacider weerd (Nbk, Ste,
Sz, b)
Map II tw. 1. klap
klapaentien (Ste) het; ...aenties ['klap
:ntin] 1. kiaptouw (van een zweep)
klapbaand (Bdie, Nbk, Np) ['klabã:nt} klapb and
klapbaanke (Ste) de; -n; ...baankien
['k1abã:ka] 1. bank waarvan het
zitgedeelte opgeklapt kan worden, met
name in een koets: daaronder bergt men
bagage en evt. een fles drank (wanneer
men op visite gaat)
Mapbessen (h) Ook klapbussen (fp) my.
['klabesn (2)1?] 1. (verz.) sneeuwbes
klapbrogge Ook klapbrugge (WH)
['klabroga/...brAgo] - klapbrug Do kiapbrogge was optrokken (Pe-Dbl)
Mapbrugge z. klapbroggc
Maphusse (verspr.) de; -n; ...bussien [kla
bAso] 1. proppensehieter 2. (schertsend)
geweer (Np, Nw, Ow, Sun-Ot, Sz) wit do
klapbussc in 't veld wezen (Ow)
kiaphussen z. klapbcsscn
klapdeksel (Op) - klapdeksel
klapdeure (El, Nbk, Np) ['klabd... ] klapdeur, nl. deur die (door een bep.
systeem) zichzelf klappend sluit
klapekster (Dhau, Nbk, Obk, Op, Ste,
Wol) de; -5; -tien ['klapckstr] 1. klapekster
(bep. vogel) (Nbk, Obk, Wol) 2. iemand
die voortdurend praat en/of roddelt (Dhau,
Nbk, Op, Ste, Wol)
klaphekke ['k...] - kiaphek
klaphingst z. klophingst
Maphoed (Dho, Diz, Pe-Dbl, Ste) de; -en;
...hoetien ['klap...] 1. hetz. als dophoed,
vooral gezegd bij een spelletje waarbij
kinderen op hun duim met spuug kiapten
wanneer ze een voorbijganger met een
dophoed turfden
klapkauwgom (Nbk, Wol) - klapkauwgum
Mapkoorde (Bu, Nt, Ste, Wol) de; -n
['klapko:orda] 1. gevlochten koord aan een
zweep waarmee de tol werd aangedreven,
kiaptouw ccii stokkion kiapkoordc (Ste)
klapkörf (Db, El, Ma, Ow, Pe-Dbl) Ook
klapkorf (Bdie, Dho, 01-NI, Op) klapmand of sluitkorf
kiaplonge (spor.) - klaplong
kiaplopen (Nbk) ['klaplo:pqi] - kiaplopen

H/j dot cors n/ks as klaplopon (Nbk)
kiaploper Ook kieploper (Ste)
['klaplo:pf/'klEp...] - kiaploper: iemand die
kiaploopt Wat con kiaploper! H/j lat eon
aander d'r vow opdr/yen en presteert zels
n/ks (Nbk)
klapmaande (Pe-Dbl) Ook klapmande

(Spa) ['klapmã:ndo/...mando] - klapmand
klapmande z. klapmaande
kiappe de ['kiapo] 1. in Ic nio?n nothj in
do klappeje moet nodig naar bed (Ste) 2.
z. kloppe
klappen zw. ww.; overg., onoverg.; klapte,
het klapt ['klapip] 1. (onoverg.) een klap
geven of het desbetreffende geluid doen
ontstaan Jongos, nict zo mit de dew-c
klappen (Diz), Hi7 klapte zomar in/en end
tegen dogrondviel met een klap (Nbk), Ft
klapte d'r over (Nbk), Ft kiappon van do
zwiepc, daor moof slag van hebben (Bu),
Do onto ston mit do vleugcls to klappen

(Nbk), or klappen van do zwiepe kennen
(spar.), in dchancn klappen applaudisseren
2. applaudisseren (onoverg.) P1 kim n/ct
ovenl vcur kiappen (Ow) 3. (onoverg.)
erop meppen, vechten (Ma, Nbk) In dc
feesttento weren go an 't klappen (Ma), Ze
klapton d'r aor/g in (Nbk) 4. (overg.)
timmeren, bouwen van een huis, schuur of
ander gebouw (El, Nbk) Ze klappen d'r
nogal can h/cl hints henno (El) 5. vallend
ineen klappen, samenklappen, in Do boel
klapte in mokoor (Nbk), MY klapte do boo]
in mokoor (Nbk) 6. (vooral van een
aankoopprijs; onoverg.) in de papieren lopen, een hoog bedrag zijn (Nbk, Np) Ft
klapt d'r nogal in dat is nogal een hoog
bedrag dat betaald moet worden (Nbk, Np)
7• jets meedelen dat eigenlijk geheim is
(Op, Sz, vo) Wat dat is, zuien we n/ct
klappon (Op), 1k mag n/ct uut do
komm/ss/e klappen (vo), 1k zal Ft n/ct
klappen of dat verbaol waor is ofn/ct (Sz,
1k zal n/ct klappen of dat mien Dots is, d'r
is tonslotte moor gel/ok as o/gen 1k zou niet

met stelligheid willen beweren (Sz) 8. (van
een paard; onoverg.) zichzelf op de
voorhoeven trappen (Sz)
kiapper de; -s; -tien ['klapy] 1.
suksesnummer Do klapper van do aovond
was et optreden van eon mo/dogroep uut

Wolvoge (Wol) 2. register, multoband e.d.
(verspr.)
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kiapperboom - Masse
kiapperboom (spor.) - kiapperboom
kiappere (Nw) de;
-II; ...peertien
['kiaproro...] 1. bep. soort handpeer
kiapperen zw. ww.; onoverg.; kiapperde,
het kiapperd ['k1apr] 1. klapperend heen
en weer of tegen elkaar slaan Do viaggen
klappordon allomachtig in do wiond (Nbk),

klapstuk z. k/apstok
kiaptoom (s) do; ...tomen; -pien
['klaptö:m] 1. zware, evt. behangen
paardetoom
kiaptouw (Wol) ['k...] - klaptouw, met
name van eon zweep voor hot tollen
klapwieken (vo, j) ['klapwikp] klapporondo viougels, Dat raem staot do klapwieken (lett.) Do doffcrklapwiekto on
hide dag to kiapporon on do doure ok zat aovens nog biole /aoto to koorken (j)
(Nbk), mit do oron klapporon (Nbk), Th5 kiarinet - kiarinet (bep. muziekinston to klapporen mit de tanen ni. al dan stmment)
niet opzettelijk: klappertanden (Nbk)
klarinetspeuler (spor.) - klarinetspeler
kiappermelk (spor.) - kiappermelk
Mark (Bu, Nbk) Ook kink (spor.)
kiapperpestollegien z. kiapportiospistool [klarlcl ... e ...] - klerk: schrijver Vrooger
kiappertanen zw. ww.; onoverg.; woddon do ambtonaren op etgemiontehuus
klappertaande, het klappertaand ['k...] 1. k/ar/con of schriovers nuurnd (flu), eon
kiappertanden kiapportanon van do kooldo kiark bi eon boo/good on zo (Nbk)
(Ste)
kiarre z. kiaddo
klappertien (verspr.) et; ...ties ['klapçtin] kiarrebarrie (01-NI) do ['klarobari] 1.
1. klappertje (voor klappertjespistool) Hi
modder onder do kiarrobarrie (01-NI)
bad ok zokkc kiappertics in do buse, zokko kias z. klasso
kloino rooio kruutdoppios (Dfo)
Masse Ook k/as (spor.: bet. 5, 6) do; -n;
kiappertiespistool (Dhau) Ook kiapper- kiassien ['klas(a)] 1. groep leerlingen van
pestollegien (Np), k/app estollegien (Nbk), een bep. Ieerjaar die samen onderwijs
kiappistool (01-NI) et; ...pistolen; -tien ontvangen Wozatton mittwintigkionderin
['klaprtispisto:al/'klapçpostoloxin/klapo... do k/asse (Db), Do fuller ston your do
(Nbk)/'klapisto:oI} 1. klappertjespistool
k/asso (Ma), Do bie/o klasseprbestto (b), I.
kiappestollegien z. kiapportiospistool
is ondorwiezor en hot do daddo on viordo
kiappiano (Nbk) do; -'5; -glen ['kia Hasse (Op), your do Hasse staon, your do
pijano:] 1. kleine xylofoon
Hasse kommon (mooton) 2. bep. Ieerjaar
kiappistool z. klappertiospistool

Breuicon kriegon zo flog niot in die klasso

kiaproze ['k...] - bep. plant: klaproos
(Nbk) 3. klaslokaal Zwatto Piet had do
klapruun (Bu) de; ...runen ['klapryn] 1. bie/o Hasse ondorstobovon baold (Ow) 4.
ruin die door zn woest gedrag nog aan een tot groep geklassificeerde verzameling (1)
echte hengst doet denken
do oorste k/asse van do star/co war/cMaps (Bdie, Bu, Nw) de; -en ['klaps] 1. woordon (I), do /oogst botaoldo klassen (1)
bep. dikke, sappige, als erg lekker bekende 5. nivo, positie in een bep. indeling in
handpeer (ook als verz.:) Doe miy mar eon rangen oen motroos oorsto k/asse (1), Do
kilo kiaps (Bu)
kori ba/club spou/t now in eon hogoro
kiapseheet (Nbk, Np, Ste, b: Im, In, be: Hasse (Wol, Diz) 6. plaats in een rangorde
Bu, Nw) ['klapskct], in ioder k/apschoot naar kwaliteit en kostprijs As 't zovoer is,
elk ogenblik (Nbk): Zo kwammen bier moot ? dan oorsto Hasse? als hij komt to
iodor klapscheot benno (Nbk), ook iodoro overlijden, meet het dan eon begrafenis
k/apschoot (be: Bu, Nw), Zo bin ok om do eerste kias zijn? (b), (inzake eon
klapscboet bij me/ca or ieder moment (Np), ziekenhuis) Hiy Jigt op 'e twiodo k/asso
Om iodoro klapschoot gaon ze naor do (Nbk), zo ook Th3 /igt op Hasse eerste
doktor (Ste)
klas in het ziekenhuis (Nbk), Roizon we
kiapsegare (Bdie) - klapsigaar
oorsto of twiedo k/asso? nI. inzake de
klapstoel de; -en; -tien ['klapstu:l] 1. spoorwegen (Spa, Nbk), zo ook Hz3 zit ok
klapstoel, opklapbare steel
in disso troin, mar af' him vionon wi//on
klapstok Ook k/up stuk (WH) ['klapstok] - mooj' nog oon aontien dour/open, hij zit in
ktapstuk, nI. succesvol hoogtepunt (alg.) of do eorste Hasse (Nbk), oorsto kfas war/c
bep. vlees (Diz)
zeer goed werk, werk van hoog nivo
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kJasseaovend - klauw
(Ow), flat is kiasse! zeer good (1)
Idasseauvend (spot.) [klas(a)o:bipt] kiasseavond
kiasseauto (spar.) ['klasoaMto:] klasseauto
kiassebewust (spot.) - kiassebewust
kiassebock (spar.) - kiasseboek
klassefikaosie (spot.) [klasofi'kD:osi] kiassifikatie: kiassenverdeling,
kiassegenoot (spot.) do; ...genoten;
...genotien ['klasogono:ot] 1. klasgenoot
klasseindicling(e) (1) ['kIasandi:1u](o)J kiasseindeling
klassejustitie (1) ['klasajystisi, ...tsi] kiassejustitie
Massekammeraud (ba) do; -en; ...kammeraotien ['k...] 1. vriendje uit dezel±'de
sehoolkias
kiasselerer (spar.) - klasseleraar: leraar
die als mentor optreedt van een bep. kias
leerlingen
klassemaotschoppi'je (1) - kiassenmaatschappij
kiassement - kiassement et a/gem/en
kiassement (Nbk)
klasseonderscheid(spor.) ['klasoond1skcjt]
- kiassenonderseheid
kiasseonderwiezer (spar.) ['klasoondç
wi:zç] - klasseonderwijzer
klassepesjent (spar.) - klassepatiënt
kiasseren [k1a'st:çJ - kiasseren: hot indelen bij sport e.d., oak: zich kiasseren
kiassering (spot.) - kiassering
klassestried (1) - klassenstrijd
klasseverbaand (spar.), in in kJasseverbaand
kiasseversehil (spar.) - kiasseversehil
kiassevertegenwoordiger (spar.) - kiassevertegenwoordiger: van een bep. schoolkias
kiassiek bn. [kla'sik] 1. klassiek: inzake de
oudheid de klassieke tae/en (spar.),
kiassieke schrievers (1) 2. (van kunst,
wetensehap) blijvend met zeer grate
waarde, met blijvend gezag Bergvoid is
oonze kiassieke schriever (bi), klassieke
meziek3. niet-modieus, volgens de traditie
(spot.) eon k/ass/eke fiets

klassikaol (1) [klasi'ko:ol] - klassikaal
klassineren (verspr.) zw. ww.; onoverg.;
kiassineerde, hot klassineerd [klasi'nt:ap]
i. met elkaar praten, een gesprek voeren
ledere morgen staot daor eon koppeltien

oolde man/uden te Idassineren (Db, Obk),
Ze konnen kiassineren, daj' d'rgien bal van
begrepen (Pe-Dbl)
kiaterpeppel z. klaeterjaeger
Mats z. kietsl, III
kiatsen z. kiotsen
klausteren z. klauteren
klausterkont(e) z. klauterkonte
klausterschute z. klauterkonte
klausterzak z. k/a uterzak

klauter (Nbk, Ste) de; -s ['kloMtf] 1.
klauterpartij, klautertocht Dat was con
hide k/auter (Nbk)
klauterder (Nbk) Oak kiouterer (Bdie,
Op) do; -s ['kbMtrdr, ...tordor/...tpr,
...arar] 1. iemand die klautert, vooral;
iemand die vaak op van alles en nag wat
klautert
klauteren Oak klausteren (Dho, Mun, Np,
Nt) [113tf1J113mstç1i] - klauteren Die
jonge klautert tegen do boom op (Np),
...biy It dat op (Np), Hiy klausten' overa/
tegen op (Np), HI7 k/auterde over de mure
henne (Nbk), Die is song tegen do wa/ op

k/auterdin betere doen geraakt (Nbk, Op),
oak: beter geworden van een ziokte (Nbk,
Op), Die is d'r weer boven op k/auterd id.
(Bu) en MY is d'r weer song tegen op
klauterdid. (Nbk)
klauterer z. klauterdor
klautergat z. klauterkonte

klauterhannes (Pe-Dbl) do; -en; -ien
I'kloMtrhanosI 1. iemand die vaak op van
alles en nag wat klautert
klauterklaos (Spa) de; ...klaozen; -ien
['kloatt1klo:os] 1. iemand die vaak op van
alles en nag wat klautert
klauterkont z. klauterkonte
klauterkonte (Dfo, Dho, El, Man, Obk,
Op, Spa, Wol) Oak klauterkont (Db, Diz,
Ma, Ow), klausterkont (Np), klausterkonte (Sz), k/oust erschute (01-NI),
klautergut (Dhau) de; -n; ...kontien
['kloMtrkont(o)/...str ... / ...skyt] 1. iemand
die vaak op van alles en nag wat klautert
klauterzak (Np) Oak klausterzak (Np)
de; -ken; -kien ['k...] 1. iemand die vaak
op van alles en nog wat klautert
klauw do; -en; -glen [kioM] 1. krab,
klauwende slag 1k trapte de katie op 'e stat
en kneeg een klauw! (Sz), Do katie gal me
eon klauw over de hanen (Diz), Mit 't
vecbten gal de iene do aandcrc eon klauw

Idauwe - klauwen
over do neuzo (Db), Do katto gaf do
bond... (Spa) 2. zware klim (Nbk) Et was
eon biofo klauw togon die barg op (Nbk)
3. fiinke inspanning (Np) Et hot eon hide
klauw west (Np)
klauwc do; -n; klauwgien ['klomo] 1. bep.
kromme nagel, klauw van roofvogeis en
roafdieren, ook poot met zulke nageis Eon
katto bet scba,pe klauwen (Nbk), Roofdieren bob/ian scharpe naegels an do
klauwen (01-NI), In de dieretuun stak can
loouw Zion klauwe dour do traolies (Op),
haney as klauwcn (Ld) 2. hoef van een
hoefdier (niet van paarden), ook: elk van
beide delen bij een gesploten hoof van eon
hoefdierlkgolovo, dat wedoklauwen van
die koo es bokappen moeton (Op), Do koo
hadde zwulderije tusson do k/au won (Np),
In do klauwen van do pinkon wodden de
naemen van de pinkon mit can braandiezer
inbraand (Op), As zo at mar niot an do
klauwen kriogon klauwzeer krijgen (vo) 3.
(ruw, veelal my.) hand Wat hot die man
grate klauwon (Bu), Et vul me uut do
klauwen (Nbk), Hij hot eon Has over do
k/auwen had (Nbk), Th3 kan zion klauwen
niet tbuusho/en hij doinst er niet voor terug
stiokem jets to pakken, lichamelijk geweld
te gebruiken, handtastelijk to zijn (Diz,
Nbk), vandaar HoolJeklauwon thuusblijf
eraf, raak me niet aan (Ste), zo oak Hool
Jo klauwen M5 Jo (01-Ni), Waog et niot
eon klauwe naor dat kiond out to stikken,
want dan /ci-ieJ' et mit mij to doen (Op),
Bliofd'rmitje klauwen of(Ma, Ow, Nbk),
Daor kim ie mitJo klauwen off/ia von waag
hot niet or met Jo handen aan to komen
(Dfo), DaenIc d'r ammo dat die war in do
klauwen bet, daor kuJ' mar betor out
blioven hiJ heoft grate, zwaro handon on
kan dus erg hardhandig optreden ( Sz) 4. do

klauwen zw. ww.; ovorg., onoverg.;
kiauwdo, hot klauwd [kioMip, ...gj]] 1.
(ovorg.) krabben met zn nageis, krauwen
Do ne/los [muggen] stikkon zo, Jo kim we]
an 't kfauwon blioven (Diz), K/auw io me
do rogge even? (Nbk, Np), gion naogols
bobbon am et gat to klauwen erg arm ziJn
(Np, b) 2. (van dioron on personen) met
krabbondo bowegingen graven, verplaatsen
van grand, ook: saortgeliJko krabbende

bewegingen maken Do kiopon die klauwon
aaebtoruut (Spa, Sz, Woi, Np), AJ' do
kiopon Jos bobbon, dan k/au won go ovoral
gatton (Obk), Eon poord klauwt trekt met
On hoevon over de grand (Nt), Dat poord
kiauwt gattan in do grond (Dfo), dung van
do waegon (oJ) klauwen (Dhau, El, Obk),
lo moo'n altiod niot naor Jo zols too
klauwen [inhalig doen], ie moo'n ok wat
your eon aander over bobbon (Db), zo oak
Hij k/auwt a/tied op him an id. (Si, El) 3.
(onoverg.) klauwond sehaatsenrijden: d.i.
vooral met viugge, korte streken (Dhau,
Nbk, 01-NI, Spa, b: in) ThJ moot aorig
klauwon (Nbk), Vour do wiond waoron we
go mar eon heel ondo vat op do schaotsen,
mar woorommo badden we klauwen am
weer tbuus to kommon (01-NI), Die mos
d'r aorig togon klauwen ni. am do andor bij
of voor to blijven bij het schaatsen, oak:
am do ander bij of voor to blijven met het
werk of van andere gaando bewegingen
gezegd (Dfo, El, Ma, Spa), zoals in op et
oindo an klauwen het eindpunt naderen
(Nt), Hihoolt or in do bionon, mar hij hot
d'r klauwen an hiJ rodt hot net met zn
work, do sportwedstrijd e.d. (Ste) 4.
(averg) harken (Nbk) et buj biy mokoor
klauwon (Nbk) 5. met grate inspanning bet
betor krijgen in financieei opzioht, door
zeer hard te werken inkamsten verworvon
macht van iomand of iets, hot overgolevord en/of geld biJeen schrapen (Db, Dfo, El,
ziJn aan, hot in handon ziJn van, soms oak Ma, Np, Obk, Op, Ow, Pe-Dbl, Spa, Ste,
letterliJk op to vatton, vgi. do vorigo bet. Sz) Wat moss on do moensken vroogor
Pas mar op daj'niat in do klauwen van die klauwen am eon bet/en veuruut to scbarkorol vorva/on (Obk), As die vontjo in do re/on (Obk), Die bet d'r wol klauwen an
k/auwon had waj'niet best wog (Pe-Dbl) am do ronto op to brengon (Spa, Db), Zo
5. bep. beugei am klos van spinnewiel mosson klauwen en doen cm d'r to
(Spa) Do k/au we van 't spinnowio/ zitten kommon (Ow), Et is cons niot geven, we
allomaolo spiokortios in (Spa) 6. klom bob/ion d'r tegon klauwen macten cm
waarmeo men bunzings vangt (Mun) 7. zoveer to kommon (Op), Et is klauwen am
mesthaak (01-NI, Ste) 8. hooihark, tuin- do aontios bij mokaor to kriogon (Np), Zo
bin van niks niot zo veer kommon, want go
hark o.d (Nbk)
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klauwer - kleermacken
bebben heel war bi5 mekaer k/auwd (Np),
Asjow zwaor zitten, moej' d'r wel es tegen
k/auwon (Spa)
klauwer (Nbk, Np) de; -5; -tien ['kloMr]
1. iemand die kiauwend schaatst D'r bin
stree/crieders [schaatsers die flinke streken
maken] en kfauwers op et ies (Nbk, Np)
klauwerd (Bdie, Bu, Db, Dfo, Dho, Ow,
Sz) de; -s; klauwertien ['klnMrt] 1. iemand
die ailes aandurft (Bdie, Dfo) Dat is can
aorige k/auwerd, hij durfi a/los an (Dfo),
't Is een kwaoie k/auwerd (Bdie) 2. inhalig
individu (Db, Dho, Sz) 3. iemand die
voortdurend aan het werk is (Bu, Ow)
klauwgien et; ...gies ['kl3Mxin] 1. kleine
klauwc, z. aldaar 2. harkachtig gereedschap
met meestal vier, vaak enigszins gebogen
tanden, vooral in de tuin gebruikt am de
grond mee los te maken (Np, 01-NI, Ste,
b: in) 3. bep. schraapijzer, nI. van een

sehilder (Np) Dc schilder bet de varve d'r
bi5 oons ofkrabbcd mit con klauwgien

(Np)
klauwhaemer (verspr.) - klauwhamer
klauwontsteking (Pe-Dbi) de; -s, -en;
...ontstekinkien [k ... ] 1. ontsteking aan de
hoef van bep. hoefdieren, met name koeien
De koe had eon k/auwontsteking (Pe-Dbl)
klauwverzorger (spar.) de; -s ['klDM
fosorg] 1. degene die een voetbehandeling
geeft bij het vee
klauwzeer - klauwzeer, vooral in monden klauwzeer
kiaveciwbel (Nbk) [klawi'stmbl] - klave-

cimbel
Waver z. k/aover
kiaverbiad z. k/aoverblad
klaverbloeme z. klaoverb/oeme
kiaverhoning z k/aoverhunning
kiavertien z. k/aovcrticn
klavertje z. /c/aovcrtien
klavertjevier z. k/aovorviore
klaverzaod z. k/aovorzaod
kiavier et; -en; -tien [kia'wi:or, ...'f...] 1.
piano (Nbk) aachtcrct/davierzitten (Nbk),
an ctk/avier(Nbk) 2. nj toetsen, toetsenbard a/Ic k/a vieren Jos hobben volop
feestvieren (Dho), zo oak Al/c klavioren
haddon ze cup onzet (Dho) en (geroepen om
op te wekken tot volop feestvieren:) A//c
k/a vieren cupen! (Dho)
kiavieren (verspr.) Oak kievieren (Obk)
my. [kla'wi:oru, ...f... (Nbk)/kiaw...,

] 1. (tamelijk ruw) handen, vingers
B/icf d'r of mit je k/evioren (Diz, Obk)
kiebatse z. k/abatse
kiebendig z. krcbcntig
kiebentig z. frcbenti
kiebiender z. k/abiender
kiedderig z. k/adden
klcddernat (Db, Dhau, Dho, Ma, Mon, Nt,

Sz, Wol) [aks. wisselt] - kieddernat
kledaosie z. k/craosic

kieden z. klicdcn
klederdraacht z. klcderdracht
klederdracht Oak kieredracix: (Np, Op),
klederdraaclit (v), kliederdracht (Db) de;

-en ['kh:drdraxt /'kit:ara ... / ... a:... /kli:dç ... ]
1. klederdracht Stappester k/edcrdracbt

(Nbk)
kieding (spar.) ['klt:du]] - kieding: kleren

kledingstok (spor.) - kiedingstuk
kledingzaeke (Pe-Dbi) ['k...] - kierenzaak

kleed z. k//ed
kleedgeLd z. k/iedgeld
kleedhokkien z. k/iedbokkion
kleedkaemer z. k/iedkaemer
kleedwaegen z. k/iedwaegen
kleef [klt:f] (Nbk), in Da's k/eel op 'c
hvpen gezegd van honing e.d., die nI. aan
de lippen blijft kieven (Nbk)
kleefbaand (El) - plakband
kleefkruud (Bdie, Dfo, Nbk, Np, Obk, Sz,
fp) ['kli:fkryt] - kleefkruid
kleefpasta (Dho, Nt, 01-NI, Pe-Dbl) kleefjnsta
kleefpleister (El) - kleefpleister: voor
wonden
kleefstof (spor.) ['klu.fstof] - kleefstof
kleefstroke (1) - kleefstrook
Weer (Op) [klt:r], in * (schertsend)
Oonze hove Heor, kost en klcer/Et
home/rick on dan niet moor (Up)

kleerbossel (verspr.) Ook kierebossel (Db,
Dfo, Diz, Ld, Nbk, Np, Obk, 01-Ni, Spa,
Wol) {'kit:Dr(o) ... J - kleerborstel
kleerhanger z. klcrobanger
kleerkaaste Ook klerekaaste (Bu, Db,
Dfo, Dho, Np, Nt, Sz), kleerkaste (Spa),
kleerkast (Sz) ['kli:o(r) .../...r(o) ...] - kierenkast (lett.)
kleerkast(e) z. klocrkaasto
kicerkiste z. k/erekiste
kicerkiopper z. k/ore/lopper
Icleermaeken (Nbk, Np) onbep. w.
['kluo(r)ms:kn] 1. kleermaken Die kerel is

ES9J

kleermaeker - klein
an 't kicormacken (Np)
kleermaeker (Nbk, Op, Ste) Oak
kieresnieder (Ste) do; -s; -tien ['kh:o(r)
mc:k/'k1t:rosnidr] 1. kleermaker as eon
kleermaekcr zitten (Nbk)
kleermaekeri'je [ ... kç'tjo, ...k&r... (OS, WS
zuid. van de Lendo, ...sjo (WS: noord. van
de Londe, elders spor.] - kleermakerij
kleermaekershedrief (spar.) - kleermakersbeclrijf
kleerniaekerskriet(Ste) - kleermakerskrijt
Kleormaekerskriet is wat badder as gewoon
knot, ten vierkaant p/action van knot (Ste)

ldeermaekersllnnen (Nbk) et ['L.] 1. bep.
op linnen gelijkende geweven stof van
hennep, ter versteviging aangebracht tussen
de staf en vaeringstaf van kleding
kleermaekersvak (spar.) - kleermakersvak
kleermaekerswinkel (spar.) - kleermakerswinkel
kleermaekerszit (Bdie, Nbk, Ste) - kleermakerszit
kleerscheuren [kIuo(r)skA:a1n] - kleerscheuren d'r (nict) zonder kleerscbeuren of
kommen
kleerties ['klt:o(r)tis] - kleertjes Doe die
poppe do kleerties now es an (Nbk)
kleerwinkel z. klerowinkel

kief (verspr. WS, Ma, Nbk, Ow) bn.; -ter,
- st [klsf] 1. (van brood) kleverig, kleems,
nl. niet gaed daarbakken Die bolle Is zo
klef as wat (Np), do kioffe poedon van do

k1ei won on vaeko grotere booren as op 't
zaand (Op)

kleiachtig (spar.) ['klejaxthx] - kleiachtig
kiciboer - kleibaer: baer in eon kleistreek
kicihojem (spar.) - kleibadem
kleidiek (v) ['klcjdik] - kleidijk
klcidoeve (1) - kleiduif
kleiëerappel z. kieieoipel
kleiëcrpel (Bu, Dfa, Dha, El, Ld, Nbk, Nt,
01-NI, Op, Ow, Ste, Wal) Oak kleiJerappet (Dfa, Dho, Nbk, Pe-Dbl, Spa, Ste, Sz)
do; -s; -tien ['klsji:opV ......arapl] 1. kleiaardappel
kleierig z. klaaierig
kleigebied (spar.) - kleigebied
kicigrond (Diz, Nbk, Ow, Ste) - kleigrand
ldeihakke (Db) de; -n; ...hakkien
['klejhako] 1. hop. gezwel aan de
achterpaat van een kae
kleiig ['klejox] - kleiig
kleiker de; -s; -tien ['klsjkç] 1.
kleiaardappel 2. kleibaer (Np)
kicikiute (Bdie) de; -n; ...klutien
['klcjklyta] 1. dik stuk klei
kleiknikker (Wal) de; -s; -tien ['k...] 1.
bep. kleine knikker (die men in de winkel
kacht en die men met name gebruikte bij
her driehooken, z. aldaar)
kleilaag z. kleilaoge
kleilaand (01-NI) - kleiland
kleilage z. kioiiaoge
kleilaogc Oak kleilage (Spa), kleilaag (Sz)
['kIcjlo:go / ... Ia:go/...Ia:x] 1. kleilaag 2.

petat (v) 2. klam van zweet (spar.)
kieffig (El) bn.; -er, -St ['klcfax] 1. laag loom (Wal) In do dole woddo eon nije
enigszins kleems, niet gaed daarbakken Et k/ella ogo anbrocbt (Wal)
kicimodder (Bdie, 01-NI) de ['klsjmod1]
brood Is kioffig vandaegc ( El)
klefs (Ld) bn.; -or [Usfs] 1. (van 1. kleiaarde, voaral bokend daardat het ter
bemesting van her land word aangevaerd
raggebraad) kleverig, angaar, kleems
klei do [klej] 1. bep. grandsaart: klei Mein J et [k1jn] 1. in in ci klein 2. in
zwaore k/el (spar.), vette kid (spar.), Bij groot on kleiir Groot on klein was naor et
do Lendiek zit ock klci in do grond (Nt), vo/ksfeostgaon (Nbk)
Do kien don meugon graog ku odoron mit klein II Oak klien (Nbk, Ow) bn.; -(d)er,
klei (Db), Muurstienon bakken zo wit kid -st [kljnJkIt:nJ 1. klein van afmetingen Et
(Op) 2. kleibadem We eten eerpels van de weron mar kleine dingon, k/cinder as dat 1k
klci (Diz), Klei is vale zwa order as docbt haddo (v), Die groto boom zuwwo
zaandgrond om in to warken (Nbk), 't Is now mar ommokappen, die kleine laoten
bosto, zwaore kloi (Np), Thy is vat de k/el we nog eon peer jaor staon (Nbk), eon
trokken hij is groat en lamp (Bdie) 3. Hein husien, Zo bin klein behuusd (Nbk),
kleigebied, met name dat in Friesland en eon kleine kaemor, eon klein gattien, Die
evt. Groningen Oonze buren bin verbuusd trui is me to klein, k/tine letters gewane,
naor do klei (Db), Do beste corp c/s i.t.t. hoafdletters, oak: do verbijzankommen van do kloi (Obk), Die [ persaan] deringen in een kantrakt, garantiebewijs
komt daor boven van do kid (Np), Op 'o e.d. die in kleine lettorgroatte zijn godrukt,
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kicinbedrief - kicine
wi)' oons d'r bewust van (b) 7. bekrompen,
kleingeestig (Nbk) Dat h/y dat daon bet,
vun ik klein van b/rn (Nbk) 8. van korte
mar hi)' bet zeker do k/c/ne letters niet afstand, niet uitgestrekt Zuwwe con klein
good Jezen! (Nbk), do kleine wiezer, (van aent/en lopen? (Nbk), mit k/c/ne passen
vissen die men wil vangen:) War klein lopen, een k/c/ne gemiente, k/c/ne torts (1)
goed, mar bier zitten eers wel thkken, hour 9. kort van tijdsduur eon kleinepauze 10.
(b), Dc glasao/ komt h/er klein bernie uut niet geheel de grootte van maat, de volle
do gee (Obk), wat k/ems jets kleins, Dan is omvang e.d. hebbend Hi)' bet d'r mar eon
or buus to klein (Nbk) 2. (van personen) klein tire west; eon k/c/ne vieThonderd
kort van lichaamslengte Hi)' is klein your gulden (Nbk), Een buus? Et leek wel een
Zion lee/tied, Dat jongien is wat klein van klein kesteel dat ze bouwd bebben (Nbk)
stok b/even (Dfo), (in verb, met een 11. weinig van hoeveelheid, laag in getal
voornaam van een kleine persoon: veelal eon kleine groep mecnsken, eon k/c/ne
zonder buigings -e, bijv.:) klein Josepien kaorte een (speel)kaart met weinig punten,
(Obk), We moobten klein Klaus/en n/ct d.i. met 2, 3, 4, 5 of 6; indien zulke
meer p/a ogen (Nbk), Pas mar op dat etjow kaarten in bet spel niet warden gebruikt,
n/ct krckgaot as k/c/n Jan Rinken (b), iene ook wel gezegd van een kaart met 7 of 8

die men vaak niet leest maar die in
beginsel ook nare bepalingen kunnen
inhouden: Hiy bet dat kontraict wel tekend,

een koppien k/c/nor maeken, 1k za/je wel
klein kriegen (Sz) 3. (van zaken, dieren,

planten) minder groot dan één of meer
andere exemplaren, soorten klein vee
(Nbk), klein wild (Nbk), do Hem e tije, or
gas op klein laoten, wat klein maeken jets
klein maken (Nbk), kot en klein s/aon, kot
en k//en houwen (Nbk, Ow), (van een

punten (Ste), Ze daansten tot in de k/e/nc
uurties (Nbk) 12. gering, beperkt een
klein verstaand een gering verstandelijk
vermogn (b, Nbk), de k/c/ne kaorte de

kleine kaart: spijskaart met beperkte
menu's 13. niet voornaam, niet groots Dat
komt dacg/iks your in de grote, mar veural
ok in de b/c/c kleine dingen van oons
/even (b) 14. niet ernstig, niet zo
belangrijk zijnd Dat/s mar cen k/c/ne lout,
die rekenen we niet (Nbk), een klein
bezwaor (spar.) * Klein mar dapper (Ow),
Wat now nog klein /s, wodt straks groot

taart, een haas die men gaat opeten e.d.:)
Die zuwive even klein man maken geheel
opeten (Nbk, Spa), (bij het betalen of
wisselen:) Hej' n/ct k/ether? munt en met
name bankbiljet van lagere waarde 4. jong,
nog onvoiwassen Doe iknog klein was (..) men moet er rekening mee houden, dat de
(Nbk), Et kleine maegien kon daor wel jeugd straks volwassen wordt, verantwoors/a op en; Jan wol n/ct zo klein wczen on delijkheid moot gaan dragen e.d. (Op), zo
doe ze wat kolfie had hadden, scheen do oak Kleine kiender wo'n groot (Nbk),
maone weer bolder, dat de oolde boor Klein mar 4/n klein van omvang, van de
brocht him eventies weer op or gocie pad indruk die is gewekt, maar: zeer to
eon klein ding een klein meisje (Nbk, waarderen (Nbk)
Wol), do kleine meid, hew k/c/ne bruur kleinbedrief (Obk) ['k...] - kleinbedrijf
(Nbk), Dat kleine good moot zo staorigan kleinheeldkamera (I) - kleinbeeldkamera
op bedde die kleine kinderen (Nbk), 'k kleinbehuusd (Ste) - kleinbehuisd
Was nog mar een kleinc baos (b), Daor is kleinbuuthuus (01-NI) et; ...huzen [...'b...]
hi)' nog to klein veur (Nbk) 5. lager in 1. haaks met het grootbuutbuus in
rang, minder voorstellend dan andere verbinding staande veestal met pinken (of
soorten, exemplaren Dc k/c/ne boeren bin ander rundvee dan de melkkoeien)
al vot zijn er niet meer (nI. door de kleindochter - kleindochter
sanering in de landbouw) a), Dc k/c/ne Kleindoempien (Nbk) OokKleinduumpie
man moot betaelen (bI) 6. nederig, nietig (01-NI) [k1jn'dumpinJ...dympi] - KleinDie man, die zovule wet on zovule goods duimpj e
daon het, daor vuul ieje klein bi)' aj' mit Kleinduumpie z. K/eindocmpien
him praoten Nbk), Wic/s wij oons kleine de; -n; kleintien ['kljna] 1. iemand
verootmoed/gen your Jow, He/I/ge God, die klein van stuk is Die k/c/nc kuwwe wel
weten wij cons as mecnsken klein en bin

an, die zuwwe we/ oven to grazen nemen
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Ideinen - kicintien
(Nbk) 2. baby Die bebben d'r ok weer eon
kicine bij krcgen een baby (Nbk, Np), Ze
zulfen (.) we] al weten dat ze eon kleine
verwaaehten (ba)

weinig, ondergeschikt belang, ook: detail,
verbijzondering Zokkekleinigbeden wi/len
we vanaovendniet over pra oten, Et was tot
in de kleinste kleinigboden regeld 3. niet

kicinen (El, Ma, Pe-Dbl) onbep. w. bep. moeilijke klus, iets wat men gemak['klejdi,
1. smeren, kliederen door kelijk klaart It Is mar eon kleinigbeid nI.
kinderen, ook: met boetseerklei e.d. spelen am te doen (b, Bu, Nbk), Dat is gien
Do kiender bin aori an t kleinen ( El), Do kleinigbied! 4. klein bedrag aan geld As zo
kiender kim lekkor kicinen in hour weer an do deure kommen om geld, goof
zaandbakken ( Pe-Dbl), £o do kleuter- ze dan eon kleinigbied (Nbk), eon klcinigschoelen moch ten ze kleinen (Ma),
b/ed verdienen kunnen (b)

kleineren zw. ww.; overg.; kleineerde, het
kleineerd [klj'nuoçi] 1. kleineren,
vernederend bejegenen Do grote jongen

kleinjonge (Dfo, Nbk, Np, Ste) de; -n;
...jongien, ...joongien z.jonge[kljp'j ... ] 1.
kleine jongen 1k was nog mar eon

klein cordon do klein ties as ze op schoele
kwanimen (El), Sommige warkgevers
kleineerden hour warkvolk vroegcr slim

kleinjongc; sekuur ka.n b me him niot year
de geest haclen (v) 2. (my.) kleine

(Obk)
kleinerend (Nbk, b) In., bw.; -er, -st
[ ... ptJ 1. kleinerend, vernederend Thfkon
soms zo klcincrond tegen Jo doen (Nbk),
Jan Aronds Hot [nl. als straatnaam] dat is
kleinerend (b), Ft Is wat kleinerend om dat
te doen als je dat doet kleineer je jezelf
(Nbk), ook: wie zoiets doet, kleineert do
ander(en) (Nbk), kleinerend over iene
praoten (Nbk)
kleingeestig (Nbk, Nt, Spa, b) In., bw.;
-er, -st [k...g...] 1. kleingeestig Kick, thor

Kleinjongen macf' omine daenken, ze
zitten soms mit do oren op scbeppen

kinderen (jongens, of jongens en meisjes)
proberen heimelijk moe te luisteren, af te
luisteren (Np), Kleinjongon moef met
altied overal in toegeven, want dan bcdarf
ie ze (Dfo), Kleinjongen willen graeg
opblieven ( Ste), Op een broodpikkersnussien wodden kleinjongen of onneuzelen
Op ofstuurd, die docbten dat d'r eon voe-

gelnussien was (Nbk) 3. onderknechtj e
(Np)
kleinkeunst ['klji]kX:st] - kleinkunst
hewwe now ion van die begrijvpen die wi
kieinkeunstener (spor.) ['kljkX:st(o)nj,
as kotzichtigo en klcingeestigo, fesoenlike ...st4or, ...stnor] - kleinkunstenaar
meenskcn d'r zo graeg op nao bolen (b)
kleinkiencl et; -er; ...kientien ['k...] 1.
kleingeld ['k...] - kleingeld Th3 kreeg wat kleinkind Beppe had et kleinkiend op 'e
kleingeld mit naor de mark (Nbk), Alle schoot (Ow)
kicingeld met weggeven! (Nw)
kleinkriegen ['k...] - kleinkrijgen Hijkan
kleingien z. kleintien
577 wel vorzetten, mar ze kriogen 'in wel
kleingoed et [k...] 1. kleine exemplaren, klein (Dho), Dat stok sukolao wok
bijv. kop-en-schotels e.d. als onderdeel verdielen, mar et is zo had 'k weet met
van een inboedel (Dhau, Nbk), de kleinere hoe bcetkleinkriegen moot (Nbk), Zo'k die
exemplaren nit het wasgoed (Np, Ste): Et duzend gulden misschien oven bi do
kleingoed hek al dreuge, etgrootgood nog buren kleinkriegon kunnen? (Nbk)
met (Np) 2. hetz. als kotgoed bij hot kleinmaeken (Ste) zw. ww.; overg.;
slachten (Bdie, Dfo, Nbk, Np) Huspot van maekte klein, het kleinmaekt ['k...] 1.
Ft varken: ribbegies en kleingoed (Bdie)
verorberen, opeten We n/len die mart wel
kleinhandel (01-NI, Spa) do 1. even kleinmaeken (Ste)
kleinhandel
kleinschaolig [kljpsko:alaxJ - kleinkleinighied Voor -heid z. -hied do; schalig: op kleine schaal
..heden; ...hietien [kljnaxhit] 1. klein kleinsnieden (Ste) ['k...] - kleinsnijden
gebniiksvoorwerp, klein kado e.d., jets van Gistor bek eon toppe andievie kleinsneden
weinig waarde b Heb flog eon kleinighied (Ste)
mitnoumen veurjejaordag(Nbk), Ic znoe'n kleinspul (Dhau) et [k...] 1. hetz. als
tocb wel eon klcinigbeid gevon (Nw), 't Is kleingocd, z. aldaar
mar eon kleinighicd (Np) 2. zaak van kleintien Oak kleingien (Bdie, Nw,
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kicinvee - kiem

Pe- Dbl, Spa, Sz) et; ...ties ['kljptinJ... xin]
1. klein exemplaar, klein iemand, vooral:
cen baby, één van de jongste kinderen,
jonger kind Wi5 bobben eon kfoingion
kregen een baby (Bdie), eon kfeintien van
die- en -die van een bep. persoon, van bep.

ouders (Ste), (bier in toepassing op de
kleine kinderen van een kleermaker:) Ni
vourfo vrouw en jo klointios (ba), (vooral
van fruit, groente als gewas, als produkt:)
Do kfeinties bin van 'tjaor nicE groot et
gewas, de opbrengst, de vmoht stelt niet
veel voor (Nbk) 2. klein glaasje sterke
drank (Obk, Sz) Wij bebben vanaovend
gien zin an zoo'ii groot gias drinicen, we
hebben hover eon k/elntien (Obk), zo ook
'k Heb al twee bad, now noem 1k nog eon
kicingien (Sz) 3. in Ft mos in die tied van
do k/einties kommen met kleine verdien-

sten, door zuinig te zijn met uitgaven
moest men z'n huishouding draaiende
houden, z'n bedrijf in stand houden (ye),
We moc'n op 'c kieintics letten (Nbk),
...passen (Nbk)
kleinvee (Bdie, Db, 01-NI, Op, Wol) ['k...]
- kleinvee
kleinverbruker (1) - kleinverbruiker
kleinzerig [...'s...] - kleinzerig: geen pijn
kunnende verdragen
kleinzeune - kleinzoon
kleinzielig [...'silox] - kleinzieiig
kleiovend (1) ['kl€jo:brpt] - kieioven
kleipanne de ['k...} 1. dakpan uit klei

kleistercn (Dhau) zw. ww.; onoverg.;
kleisterde, het kleisterd ['kisjst1] 1.

zwartmaken (fig.) Kieister toch niot go
over die man, io macken him hiciema of
zwat (Dhau)
kleistiekel (Dhau) de; -s; -lien ['kiejstikj]
1. bep. distel: waarschijnlijk krui- of
akkerdistei
kleistreek (Dfo, El, Ld, Mun, Nbk, Sz) kleistreek (met name in Friesland en evt.

Groningen) £4' de kicistrcekgruit al/es we]
beter as bier (Sz)
kleiteblet (1) ['k...toblct] - kleitablet
kleitrapper (Bu) de; -5; -tien ['klejtrapç]
1. iemand die dreunend, stampend loopt
kleiwottel (01-Ni) de; -s; -tien ['klejwoll]
1. op kleigrond verbouwde peen
kleizicpe (Ste) de ['klsjsi:po] 1. kieizeep,
bep. grijsachtige zeep, nog bekend van het
gebruik tijdens de tweede wereidoorlog In

do oor/og mos iejc mit locbtziepe waskon;
nao do oorlog haj'gien /ocht- en kleiziepe
meer, do /ocbtziepe was wat Juror (Ste)

kiem I Ook kiemme (bet. 1-3: Dho, Diz,
Nbk, Np), Him (bet. 8: Dfo) [116m(a)
/...t...] 1. voorwerp bedoeld om jets mee
vast te zetten, zoals aan een startkabel; een
papierklem e.d. 2. bep. kiem op een gitaar:
waarmee men nl., door te versehuiven, één
of meer halve tonen hoger kan spelen
(Nbk) 3. val waarin het te vangen dier
vastgeklemd wordt, bijv. voor moHen,
ratten, muizen; voetklem Hij zetto eon
gebakken Kieioannen bin beter as cement- Hem (Ma), Do rotte zat in do k/em ( Ld),
voetange/s on kfemmon (spor.), ook gezegd
pannon (Op. Ow)
van een hoop uitwerpselen (Bu) 4. (fig.)
kleiplaetse (Obk) - kleiboerderij
kicipote (Bdie, Diz, Ld, Np, Obk, Op, Ow, kiemmende greep (Ld, b), in in do k/em
Ste, vo) de; -n; ...potien ['k...] 1. (meestal zitteir. flat meenske zat aorig in do k/em in
my.) dikke, ontstoken, etterige klauw van het nauw (Ld, b) S. kaakkramp of
een koe koenen mit k/eiootcn (Ow), Die mondklem (verspr.) Die goito hef k/em in
koc kon wol es eon kieioote krlegen ( Ste) do bek (Dhau, Nbk, Bdie), Kaiver bobbon
2. een koe met de aandoening onder bet. 1 ok we] k/em in do bek (El), Hij hot do
k/em in do bek in z'n mond (en kan deze
genoemd (ye)
kicipoter (vo) de; -s; -tien j'klejpo:otç] 1. daardoor niet meer siuit)en (Np), zo ook
pootaardappel gesehikt voor kleigrond Ft Soms bob ik do k/cm in do mond; dan

was doe nog go dat zaandpotcrs as minder
zion wodden as kieiooters (vo)
kicirieden (01-NI) at. ww.; onoverg.; het

b/ieven me do kaken staon, oven
honne-on- weer mit do hand en do k/em is
d'r weer uut(Sz), vandaar (als verwensing)
Krieg om mij do k/em in do bek! (Np) 6.
kramp anderszins (Dfo, Spa) 1k bob do
k/cm in do vingorsnl. stijfheid door kou of

kicireden ['kIsjridi] 1. met k/oimodder
bemesten, m.b.v. wagen 1k zai vandaege
op oat stok faand an 't kieirioden (01-Ni)
kielsehipper (01-Ni) de; -5; -tien ['k...] 1. doordat men iets lang op dezelfde manier
vasthoudt, waardoor men z'n vingers
schipper die kieimodder aanvoerde
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kiem - kiepleer
moeilijk jets anders kan laten doen, in een kiend was ofgricsc/ik bango, dat do heit
andere stand kan krijgen (Spa), klem in dc k/emdc et kiend togon him an (Nbk), Do
bost kortademigheid (Dfo) 7. tetanus (Db, deure k/cmt, biy wi/nict good eupen (Nbk)
Nbk, Ow) Ic kim k/cm kricgen dear ccii 2. knellen, to nauw sluiten van schoenen,
infcktie mit percmcst (Db), Die man had kledingstukken (Bu) Die brock k/cmt (me)
klem (Nbk) S. bep. dikte van een turflaag is (me) to nauw, knelt (Bu)
(Dfo, Dhau, El, Ld, Ma, Ow), nI. 13 cm kiemmer (Ste) de; -s ['klem] I.
(Dfo), de dikte van een turf (Dhau) ccii verstelbare klem waarmee men de smalle
k//rn twf(Dfo), zcuvcn k/cm turfdikte (El), planken van een deur stevig tegen elkaar
D'r zat zes k/em nL zoals bleek bij het kon kiemmen, d.i. vooral: cm de
graven van de turf (Dhau), We hcbben in messingen goed in de groeven te doen
't turfvc/d zovule klem stcukcn (Ma), Hoc sluiten
moor klem hoc hater turf (Ld)
klemschaatse z. k/imscbouvc/
klem II Ook klanz (Dfo) bn.; pred. klemscheuvel z. k/imscbouvol
[klsmlklam] 1. klem, vastgeklemd Hem klemtone z. k/omtoon
rae/con (verspr.), 1k bob aorig k/am zeten klemtoon Ook klemtone (Bdie) de;
mit mien iene voete doe ik van do fleEs vu/ ...tonen ['klcmtö: ön(a)] I. klemtoon, aksent
(Dfo), As 't vochtzj weer is bi] do winter As hij vcur/cst, hot hiy de k/emtoon vacke
dan tin dc dcurcn klem zitten (Obk), 't verkoord (Nbk), ...zegt MY.. (Nbk), ook
Voer buj zat klem in do baandcr (Dhau), fig.: Do k/emtoon wodde /ogd op at
Die auto hcbbcn ze klem reden (Dfo), Zc uutgeven van booken (Nbk), .../eggen ze
bcbbcn 'in k/cm rcdcn mit dc auto (Nbk), bi5 et uutgevcn van bockon (Nbk)
ionc klem zcttcn tegenwerken, beletten in klemvaaste bn. [klcmfa:sto; aks. wisselt]
zn verdere plannen, aktivjtejten (Bu, Db, 1. vastgeklemd (Nbk) In dc tram/an zat ic
Dho, Nbk): Thy zette do vcurzittcr aori
we/es mit do fletsbaand k/cm vaasto (Nbk)
klem mit zion vraogcn, die kon gion kaant 2. het klemvast zijn van een keeper
uut (Db, Dho)
Wender z. ke/onder
kiematis (Nbk) de; -sen; -sien [klo'ma:tos] kiep z. k/oppc
i. clematis, waaronder ook: bosrank
klepbroek (Np, Spa) ['klcbruk] - bep.
klemheugel z. k/imbcugc/
broek: klepbroek
klemketten (Dfo, Ma, Nbk, Np, Obk, kiepel de; -5; -tien ['klrpl] I. klepel van
01-Ni, Op, Ow, Spa, Ste) Ook klemket- een klok /uden mit de vliogondo k/ape]
ting (Dhau, Dho, Diz, Ld, Obk, Wol), kin- luiden met een luidsysteem waarbij de
ketten (Bdie, Dfo, Ma, Mun, Nbk, Ow, kiepel tegen de wand van de luidklok
Ste), kinketting (Dho, El, Pe-Dbl), kinne- 'vliegt' doordat deze zowel negentig graden
ketting (Sz) de, et; -s; ...kettentien ['klcm naar links als naar rechts kan draaien (bs),
ketiJ.../'ku]kctnJ'kujk ...?kuia ...] 1. ketting /udon mit do va/ondo k/opel ni. met het
onderaan het hoofdstel van een paard, systeem waarbij de kick tegen de kiepel
onder de kin door lopend: kinketting 't slaat en maar zestig graden naar rechts of
Fcord moct con nij kunkcttcn an hcbbcn links kan draaien (bs), Hij hot dc k/ok/cc
(Nbk), AJ' at pcord haost nicE ho]en we] ludon beurd, mar hi) wet nicE waor do
konncn, dan trok ie at k/omketton an, dat klepe/ hangt (spor.)
gong 'm under do bok Jangos, dan wodde or kiepeloge (bs) et; -n ['k...] 1. cog aan een
kcttcn con scha//ogicn Heiner mackt (Ste) bout door de schommo/balke van een
klemketting z. k/cmkotton
klokkestoel waaraan de kiepel met leerkiemme z. k/cm I
work hangt, cm good to kunnen bewegen
kiemmen zw. ww.; overg., onoverg.; kiepelsiag (s) - klepeislag
klemde, het klemd ['klcip:] 1. tussen jets klepgat (Obk, Sz) - galmgat
klemmen, door te kiemmen in bedwang klepkörf (bs: Obk) de; ...korven; -ien
houden, beklemd blijven zitten dc ['k... J 1. korf met beweegbare wao/c die
k/ommcnde grccp van twie staarke hancn men naar behoefte kan afsluiten
(ba), 't K/emkcttcn kuf' or pccrd beter mit klepleer (Spa) et; ...leren ['k...] 1. leer aan
ho/on, dan kuj''m borer k/emmon(Dfo), Et de kiep van een pomp
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kJeploper - kleraosic
kieploper z. klaplopor
kieppe (bet. 1-9) Ook klep (Nbk: bet. 10,
8: in verb.), klappe (Ste: bet. 1, 6; bet.3:
verspr.) de; -n; kleppien ['kispa/kiapo] 1.
kofferdeksei, deksel van eon kist, één der
kleppen waarmee men eon korf af kan
sluiten (Dhau, 01-Ni, Ste) do klappe van
do auto (Ste), Wat hoJ' daor flog eon inooio
oofdorwotso korl mit kioppon (01-Ni) 2.
klep van een piano, buro, brievenbus e.d.
Do kioppo van 't schriolburo staot flog
eupon (Ma) 3. kiepdeur e.d. van eon
vrachtauto, wagen voor veevervoer enz.
(verspr.) As ct voo uutla odon wodde,
mossen do kioppen naor bonodon (Obk), do
klappo dae/edoon (Ow), ...daololaoton
(01-Ni), ...dichtcdocn (Np), Do vocauto
gooit do klappo oupon (Fe- Dbi), Do klappe
van do varkonswaegon zit mit iozoron
pennon vaasto (Db) 4. klep van een pet e.d.
Hi b-ok mij do kloppe in do ogen (Np,
Nt), Trek Jo kioppo van do petto es wat in
do boogto (Db), do kioppon van ot tuug
van eon peord (Nbk) 5. klep van een
jaszak, broekzak, tas eon kloppo op 'e
Jassebuse (01-Ni), de kloppo van do
brooksbuso (El) 6. klep, flap van een
flapbrook (Ma, Ste), z. ook aidaar 7. klep
in een pomp, motor, aan cen dwarsfluit As
do kfoppo stokkon is, dan fat do pompo et
waotor fop en (Obk), D'r moo'n ni5o
kfoppon in domotor(Ste) 8. (schertsend of
snerend) de mond (ais spraakorgaan) (Dho,
Nbk) Hoof do kloppo now mar es dichto!
(Nbk, Dho) 9. kunstmatige hartkiep 1k
kriog ni5o kfoppon (Nbk) 10. klep door
een Iuidklok (Nbk)
kieppen zw. ww.; onoverg.; klepte, het
kiept ['klspip] 1. een kleppend geluid
maken, evt. door to slaan, tikken, door op
een bep. manier te lopen 11zkfopte mit do
lope1 op et deksol (Nbk), Jo houxon him
we] ankommon kloppon (Nbk) 2. kietsen,
roddelen (Wol) Die to/To/ma one kfopt van
do iono naor do acre gaat voortdurend van
de éón naar de ander en roddeit steeds
(Wol) 3. kieppen van een luidklok (Nbk,
Np) Hour, do klokko klept (Nbk)
kiepper do; -s; -tien ['kIep1] 1. houten
sandaal Die kfeppers ]open zo fokker, 1k
kan do hole dag d'r we] op ]open (54 2.
instrumentj e waarmee men kleppend geluid
maakt 3. paard dat met de (ijzers van de)

aehterste benen tegen (die van) do
voorbenen tikt (Bdie, Dho, Ow) of dat
onder het lopen bij de tenen over do grond
tikt zodat do hoefijzers snel versieten raken
(Np) 4. oud paard dat nauwelijks nog kan
draven (Op) MY geft nogaf bogo op van ot
poord, mar 1k vion 't mar een oofdo kfopper
(Op) 5. hoi gebouwd paard met hoge benen
(54 6. paard dat snel op hoi Mast (Bu)
kiepperen zw. ww.; onoverg.; kiepperde,
hot kiepperd ['kleppfl 1. met kiepper of
gesehikte houtjes anderszins een bep.
ritmiseh geluid maken Vroogor gingen we
kfopporen mit eon paer boo/ties tussen do
vingors (Pe-Dbl), Kfopporboofties nam Jo
mit naor schoele; op 'e maot van It vossien
kleppordo io (Nbk) 2. door hard to lopen of
met kracht te stappen een kleppend geluid
maken, ook: snel gaan (Nbk) Hij kieppert
do dick aorig uut ni. op klompen (Nbk),
War kfoppercn die kfompics gezeffig over
do weg (ba) 3. een kiepperend geluid
geven of doen geven anderszins Ooievaars
klopporon mit do snaovef (Ld) 4. niet
(geheel) vastzitten en daarbij gestaag iicht
kiappende geluiden geven, kleppend been
en weer gaan It Ding zat los on kfoppordo
dour do wiond (Obk), Dat hoofton mouftion
staot do hiofo dag op 'o sebuxo to kiopporon
(Wol), (bij vgl.) Zebouron d'rreor van Op,
zo kfepporon mit do oron ze kunnen hun
oren niet geloven (Dho), zo ook Do oron
kfopporen hem an do kop (Diz)
kiepperhooltien (Nbk, Obk) Ook
kiepperisoutien (Spa) et; ...hooities ['k...]
1. houtje om ritmisch mee te kiepperen
Kfopporhooftios nam io mit naor schoolo;
Op 'e maot van 't vession klepperdo io
(Nbk)
klepperhoutien z. kiopporhooftion
klepzeiker (Bdie, Sz) ['k...] - zeurpiet
kleraosie (OS, Bdie, Np, Nt, Op, Spa, Sz,
p) Ook kiedaosie (Dho, Diz, Nt, Ste, Wol)
do ['kh:o'ro:osi/kli:'d...] 1. kiedingstukken,
kleren 'k Bin aorig dour do kforaosio
bonne, d'rmoot watnijs kommon (El), Th
zit good in do kfodaosie hoeft genoeg
goode kieding (Wol), We bobbon ondor
niot vulo ruwnto, do kforaosio hobbon we
daorommo baost a/fomaofo op 'o zoofdor
(Op), Vroegor loupe,, zo mit kforaosio to
vonton (Op), vandaar mitkloraosio op pad
(Ow)
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Were - Mets
Were (01*, Ow) Ook cholera (bet. 1: zitten (Nbk), Hij schourdo hour do kleren
verspr.), kelere (in verb.: Nbk, Np), kolere haost van et lie! (Nbk), Th3 hadde de
(Bdie, bI, p), kolera (Db, Sz) de ['klt:ra kleren al an hij had zich er al voor gekleed
/'xo:oigra, ...Ir ... k'h:3r/ko(:)'h:ora/...a] (om uit te gaan, om gasten te ontvangen)
1. cholera N is an do to/era sturven (Db), (Ste), zo ook It zit al klaor mit de kleren
or uutbrekon van do to/crc (p), Pattie an, on now kommen ze niet! (Nbk), Die
moonskon bin weer bango wodden your do had al lange wat onder do k/con had was
kolere (bI) 2. in 17 kim om miy do Mere in feite al lang ziek (Np), Dat gaotje ok
kriogcn het lazarus krijgen (Np, Ow)
niet in do too/dc kleren zitten dat raakt j
kierebossel z. kleerbosscl
diep, zoiets kanje diep schokken (Nbk), Et
kleredracht z. klederdracht
rae/a me do too/dc kleren niet het raakt
kJeregeld (01-Ni) ['kit:araxclt] - kleren- me niet, ik blijf er onverschillig onder (Bu)
geld, kleedgeld
* Kleren macken de man (Nbk)
kierehanger (verspr.) Ook kieerhanger kieresnieder z. kleermaeker
(Bdie, El, Ma, Np, Nt, Op, Pe-Dbl, Spa, klereversteister (Pe-Dbl) de; -s
Sz) de; -s; -tien ['kli:ar(a)...] 1. gebogen ['klt:arafastelstç] I. vrouw die kleren
houtje of beugel met in het midden een verstelt
hank, waarop men een kledingstuk hangt kierewinkel (Ma, Nbk, Np, 0p, Spa) Ook
zodat het niet kreukt
kleerwinkel (El) ['kh:ar(o)wtukfl - kieklerehaoke (Nbk) - kleerhaak
renwinkel
klerckaastc z. kleerkaastc
Merezaak z. klerezaoke
kierekist z. kierokiste
klerezaek z. k/eroza eke
kierekiste (Bdie, Bu, Db, Dfo, Dhau, Dho, klerezaeke (verspr.) Ook kierezaak (WD,
El, Ld, Ma, Nbk, Np, 01-NI, Ste) Ook klerezaek (01-NI) - klerenzaak
kieerkiste (Bdie, Nbk, Np, 0p, Ow, kierk z. k/ark
Pe-Dbl, Spa, Wol), klerekist (Sz) de; -n; kiessen z. kletsen
...kjssien ['kit:ar(a)... ] 1. kist waarin men kletsbats z. klabatso
zn kleren bewaart, met name van arbeiders klets I Ook kietse (Mun), klats (bet. I: in
bij boeren
verb.: Dho, Nbk, Np, Obk, Op, Ow), kilts
kierekioppen (Nbk) onbep. w. (bet. 1: in verb.: Ow, Wol), klitse (bet. I:
['kh:arakloprji] 1. kleren kioppen
in verb.: Nw) de; -en; -ien ['klets(o)
kierekiopper (Nbk, Np) Ookkleerkiopper /klats/klits(o) 1. slag van een kletsend
(s) ['klt:or(o)...] - kleerklopper
karakter Hi5 hot eon klets had een klap
kierekoffer (Nbk) - klerenkoffer
(Nbk), Jo moo'n joe stifle ho/on, aandcrs
klerekoopman (01-NI) de; ...koopluden, kriej' eon klets (Nt), Eon kiend vragt d'r
-nen; ...mannegien ['klt:oroko:pman] 1. soms omme om eon klets vow do kont to
koopman, venter in kieding
triogon (Obk), iono con klets om do oren
kierekopen (Nbk) onbep. w ['kh:oro geven (Ste. Dfo), ...een bosto klets an do
ko:pxp] 1. kleren kopen Wegaon zaotordag top go von (El), ...con klets verkopen
naor N te klorokopon (Nbk)
(Dho), iono eon klets aacbtornao goven
klereluus (Op) ['klt:oro... ] - kleerluis
zich negatief uitlaten, roddelen over
kleren my. ['klt:orv] 1. kieding, kleren Ic iemand, veelal: wanneer degene (net) weg
mougon we] es wat netter kleren antrekken is gegaan (Ma, Wol, Ste), zo ook een klets
(Nbk), do kleren andoon, do kleren an naor et gat gevon id. (Ste), iono klotsen
hebben, in do kleren schieten (Nbk, b), in naor 't gat gevon id. (Ste), ione eon Eats
do kleren (Nbk), niot uut do k/ore,, west aacbtorde kont geveid. (Spa, Obk), ...een
hebben de kleren niet uit gehad hebben, in Hats naor do kont goven id. (Nbk, Np,
het bijzonder: niet naar bed geweest zijn Ow) en ieno eon k/its naogoven id.
(Nbk), kaeke/bont in de kleren met (verspr.): Die vrouw mag graeg iodoriene
kakelbonte kleding (b), de zundagse eon klets naogovon (Obk), vandaar Naodat
kleren, do daogse kleren, ten pat kleren,
trap in do kleren zitten weinig kleren
hebben (Bu, Nbk, Ste), good in do kleren

die meensken votgingen, kregon ze nog
een biolo klets nao (Db) en zo ook Hiy hot
eon mall klets naor do kont kregen ze
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klets - kletsmajoor
hebben erg vervelende dingen van hem
gazegd (Np) 2. seheut, kwak water,
modder e.d. (spor.) We bebban een besta
klets waeter had er is erg veel regen
gevallen (Nbk) 3. (g. my.) kletspraatjes,
onzin (Nbk), Ach, dat is klets wat zaje
daor vcrteldbcbbcn (Nbk)
klets II bn.; pred. 1. kletsnat Oonze k/dna
jonge is in c/a sloot va/em M5 was Vets!

baantics op at wacter kietsen (Mun), Aj'
g/aezawasken mit c/a raegebolle dan bnzak
ie con pannegion of scbaoltien om d'r
waeter tegen to kietsen (Obk), Kiets dat
waeter mar op die bloemon (Bu), Mit die
storrnacbtige wiond kletsen de go/van
tegen de dick (Db), Dc regen kletste tegen
de ruten an (Diz, El), Hiy klatste et kiend
over da vingers (Nbk)
kietser Ook kietserd (Nbk) do; -s; -tien

(Nbk)
klets III Ook klan (Nbk) tw. [klets] 1. ['kletsç(t)] 1. iemand die graag kletst,
(hat geluid van eon kietsende kiap) klets roddelt, leutert, vaak ook: en daarbij klikt
kietserd z. kietser
flats, daor fig ía (Dho, Dhau)
kletsbuurt (Dhau, Nbk) do; -en; -ien kletseri'je (Nbk, Nt) de; -n [...'rtjo (Nbk),
[kJ 1. Wort in een dorp of stad waar ...'rsjo (Nt)] 1. geklets, geroddel
men veal kletst, roddelt, gezamenlijke kietserig (Nbk) ['kletspx ...sorox] buren in aen deal van het dorp die veal kletserig
kietsen, roddalen Dit is bier can kietsien et; ...kletsies ['klctsin] 1. kleine
klatsbuurticn, ze kwetteran as eon koppel klets, klap 2. in op eon kiatsian op eon
drafje (s)
eendan ( Dhau)
kletsdeurnat Ook klitsdeurnat (01-Ni) kietsika (Nbk) ['kietsika] - kletsica
bn.; prod. [kledzdA:or'natl ... l ... ] 1. kletsnat, kletskoek z. k/etskoeka
kieddernat We troffen can dikka bujje en kletskoeke (verspr. WS, Dfo, Obk) Ook
kwamnian k/etsdaurnat thuas (Obk), 1k bin kletskoek (verspr. OS, Bu, Diz, Nt, Op,
/detsdeurnat regand (Spa), Dc daunnatte is Spa, Sz) - kletskoek
Metskont (Dhau, Diz, Wol) Ook
a] wear klatsdeurnat (Dfo)
kietse (Nbk) ['klets], in op 'ckietseop de kletskonte (Pe-Dbl, Spa) do; -en; -ien
['k...] 1. vrouw die veel kletst
loop (Nbk) 2. z. kiats!
kietsen Ook klitsen (01-Nl), klessen (bet. kletskonte z. klatskont
1-3: Wol) zw. ww.; overg., onoverg.; kletskop de; -pen; -pien ['klctsk3p] 1. zear
kletsto, het kletst ['kletsiI..a... /'klesi] 1. hoofd (nI. bep. ziakte met sterke
(positief of negatief, onoverg.) dmk, haamitval) (verspr.) Dear ongemak an met
voortdurend praten, vertellen Hij kan zo al te schone op 'a tied kwam d'r vroeger

Iekker kietsen, bi praot een ander van de nog we] es een kiend year mit can kletskop
steel an gaot d'r zelfiekker op zittan (Sz), (Obk), vandaar Zet die jonge Zion masse
1k we] wel dat ze ophullan mit kietsan, ze niat op, hear, want die hat can kletskop
gaon ja nooit an 't wark (Nbk) 2. (Sz), MY boo/t altied do petta op, omdat
(onoverg.) roddelend, teutend praten As bij niat waten wil dat MY eon kletskop hat
buurvrou wan vaekc gaon to koffiedrinkan (Spa, Op), Ze hat can pruke op want ze bet
wodt d'r vaake kletst over ccii ear (Db) 3. can kletskop, ze bet aicmao/a kaa/e
(onoverg.) onzin uitkramen, bazelen Th) p/akken in 't haor (01-NI) 2. kaal hoofd
kietst d'r mar wat henne hij praat (El, Nw, Ste) 3. iemand met eon kaal
onsamenhangand, niet serious (El), Och, hoofd (Dhau, Nw) 4. hoofd mat kletsnat
gao d'r mar met op in, hi5 kletst mar wat haar of met haar dat door vettigheid
(Nbk) 4. smakkend (doen) vallen, kietsand plakkerig is en plat ligt (Bu, Wol), ook:

(doen) belanden, door te slaan of gooien eon persoon met zo'n hoofd (Bu) 5. bep.
een kletsend geluid maken Hij kletste d'r koekje: kletskop (Bu, El, Ma, Nbk, Np, Nt,
zomar banne ( Ste), ...dacle (Ste), Hij Obk) kletskoppen ba/c/can (Nbk) 6. iemand
k/etste zo van do fiats (Nbk, Ste), Th) die veal of raar kletst (Nbk)
kwam me tech to kietsen ( Ste), HikIatstc kletskous z. kletskousa
do scboppe d'r henna en dee niks macr kletskouse (verspr.) Ook kletskous (spor.)
(Nbk), Hij kletste deplaanke in de moddar - kletser, roddoiaar
(Nbk), Kiender maugen graeg mit de klctsmajoor Ook klets,nejoor (verspr.) -647-

klctsmeier - kicur
kletsmajoor: iemand die veel kletst,
praatjes maakt
kletsniejer - kletsmeier: iemand die veel
kletst
kletsmejoor z. kletsmajoor
Idetsmusse (Bu) de; -n; ...mussien
['kletsmAsa] 1. iemand die veel kletst
kletsnat [kltsnat; aks. wisselt] kleddernat, kletsnat Klctsnat biwwo
thuuskomman (Nbk)
klctsperti'j (Nbk) - kletspartij: geklets
kletspoede (Np) de; -n; -gien ['kletspuda}
1. iemand die graag kletst, roddelt, leutert
kletspraot - kletspraat
Idetspraotien et; ...praoties ['k...] 1.
onzinnig praatje Ft bin mar kietspraoties
(Obk) 2. roddel, lasterpraatje Et bin mar
kiotspraotios, trek Jo d'rmar niks van an

(Nbk), jane con klotspraoticn aachtamao
govon over iemand roddelen die net is
weggegaan, die er niet meeT bij is
(Pe- Dbl)
klctstante (Dfo) de; -s ['k...] 1. vrouw die
veel kletst
klctswicf (Dfo, Dho, El, Ld, Ma, 01-NI,
Op, Ow, Wol) Ook klexswuuf (Nt, Sz) et;
...wieven; -ien ['klstswif/...wyf] 1. vrouw
die veel kletst
kletswuuf z. k/otswicf
Metter [kletr], in 1. op 'o k/otter op de
loop, op hol (Diz, El, Ma, Np, 01-Nl,
Pe-DbI, Sz, Wol, b: In, bo: Nw, Op): Th3
was mit It poerd op 'o k/otter (Ma) 2. in
Hij is ok a/tied op 'o kiottor de hort op
(Nbk)
kiettercn zw. ww.; overg., onoverg.;
kletterde, is kletterd ['klctp] 1. hard,
korte tijd achter elkaar door en met veel
lawaai vallen, ook smakkend (doen) vallen
Do rogon k/atterdo op do g/aozon (Nbk),
Do baoge/stionan kiottoron togon do ruten

(Obk), Hi7 k/ottordo van do trappo of
(Nbk), ...mal op otios dao/e (Np), Ikkwam
daor to k/ottoron over eon stion (Pe-Dbl),
Do /odder k/ottordo naor beneden viel met
veel geraas om, naar beneden (Ld), Do
dakpannen k/otterden op 'a grond(Nbk), Ft
kiottorda miy zo dour do haven viel
kletterend uit m'n handen (Diz), Hi7
kiotterdo do tasso in do booko (Nbk) 2.

(onoverg.) snel en veelal met lawaai gaan,
zich met kletterend lawaai voortbewegen
Et poerd k/ettcrda do wag uut (Np), Soms

k/ettoron d'r /osbreukon peerdon do wag
/angos (Db), flat span poordon k/cttcrt d'r
mooi over (Spa), Do poordobocvcn
kiottordon over do wag (B die), Wacgons
mit iczarcn hoopen konnon zo roor over do
grintweg k/otteron (01-NI, Obk), Mit ot
on woor k/ottordon do slaogon dour do Iocbt

(Db)
kicuf z. kiouvo
kleufblok (Np) et; -ken; -kien ['klA:vblok]
1. blok hout waarop men hout klooft of
anderszins hakt
kicufitooltien z. spa/thoo/tian
kleufvlak (Dfo, Dhau, Obk, Ow) et; -ken;
-kien ['kIA:flak] 1. kloofvlak (Obk, Ow) Ft
k/eufviak van gekleufd ho oft is nook racbt
(Ow), Af' k/ompon maokton dan was do
rochto kaant et k/oufv/a/c, dan /opt do
draod van 'thooltgood(Obk) 2. zijde van

het hakblok waarop hout werd gekloofd,
gehakt (Dfo, Dhau)
kicumen z. k/wnon
kicumerig z. k/urn orig
kicums z. k/uwns
kleur de; -en; -tien [kla:ar] 1. kleur als
&sisch verschijnsel, kleur als belangrijke
eigenschap van dingen 2. zwart, wit of één
der hoofdkleuren, of vermengingen ervan
Do schildor bet do douron mar eon mooic
kleur govon (Dhau), waarmo k/curcn
(spor.), zaachto k/ouron (spor.), in

k/our('on) bijv. van een film, (van iemand
die een blauwe pIck heeft) Die hot a//c
kiouron van do rogonbogo (Ow, El), (van
het aangepaste Oost- Stellingwerver gemeentewapen:) Etknapto op, etkroog wear
k/our (b), mit pncbti'o p/aanton, vol gour
on kleur (ba), do nationalo k/ouron (1), in
gouron on k/euron verto//en 3. kleur als
kenmerkende eigenschap van jets 'k Mag
do kleur van jo w Jurk niot zo graog liedon
(Obk), Hoo'n kiour ogon bob ic? (Nbk),
Dat ding zit gion geur of kleur an (Dfo),
(.) Gion moonskon moor vorvo/gon om
karko of om kleur huidskleur (bl) 4.
gelaatskleur MY hot con gozondo k/our
(Nbk), ...eon frisse k/our (Nbk), ...00n

s/ocbto k/our cen ongezonde gelaatskleur
(Ow), Ze her k/cur op 'o buud heeft een
frisse, blozende gelaatskleur, evt. ook: is
gebmind op haar (ziehtbare) lichaamsdelen
(Nbk, Np), ...op 'a wangen heeft een frisse
gelaatskleur (Bdie), (moor) kleur op 'o

Ideuranduding - kicurling
wangen kricgcn (Nbk, v), Ze bet nict vu/c
Hour op 'a wangen (Nbk), Ze kreeg d'r eon

k/cur van ze kreeg een kleur: van
sehaamte, verlegenheid (Bu, Nbk, Np, ba,
Wol), Ze kreeg can kleur id, ook van
boosheid (Nbk, b), Dc kleur gong him op
en dada hij kreeg zeer nadrukkelijk een
kleur, hij kieurde bij voortduring (Ld), zo
ook Do klcurcii... (Nt, Ma), ..op en of
(Obk, Np), Bij' waarm? Ic bebben zoc'n
rooie k/cur! (01-Ni), Jo kriogcn ja eon
k/cur as i/c wect nict hoe (b), Hij bet can
Hour as een zaotordagsaovens bomd ni.
grauw, grijs (Ste), ...as can schotto/doekid.
(Op), —as had hij in desni5schctcnhij is
erg bieek, heeft een witte, vale gelaatskleur
(Np), ...as moog hij a/ic daogcn op bedde
id. (Np), ..as een rozchij heeft biosjes op
zn wangen (Np, Op), ...as vuur een
vuurrode, hoogrode geiaatskleur (verspr.),
ook ...as can boo/ id. (Mun), ...as can bioto
(Dhau, Ld, Nt, Sz), ...as can be/Jdfleur z'n
geiaatskleur is gezond en fris (verspr.) 5.
één der kieuren bij het kaartspei kleur
be/cannon de waarheid zeggen, voor iets uit
komen (Nbk, Np), ook toegeven, gelijk
geven (Dhau) 6. poiitieke kleur, richting
(spor.) Wat kleur het big? (Nbk), Van wat
veur kleur is big? (Nbk)
kleuranduding (I) - kleuraanduiding
kicurboek ['k...] - kieurboek: bock met
voorstellingen, figuren om te kleuren
kicurd z. gok/ourd
kleurdeuze ['k ... ] - kieurdoos
kleurebad (i) - kleurbad
kleurebi'jlaogc (spor.) ['kLcara...] kieurenbij lage
kicurebliend (Nbk, Spa) ['klA:oroblintj (van personen, dieren) kleurenblind
kleurebLiendhied (Nbk) - kleurenblindheid
kleurecht (Nbk, Spa, Sz) - kleureeht
kleurechthied (Nbk) - kieurechtheid
kleuredja (Nbk) Ook kleurendia (Nbk)
['kiA:ara/ ...rv ... ] - kleurendia
kleuredrok (spor.) - kleurendmk
kleureëflekt (spor.) et; -en ['klA:ar(a)
efekt] 1. kieureffekt
kleurefllm (Nbk, Op) Ook kleurenfilm
(Spa) ['kiA:oraf.../ ... fç. ... ] - kleurenfiim
kicurefilter (Nbk) Ook kleurflhter (spor.)
['kiA:or()ft1tr/ - kieurenfilter
kleurefoto (Nbk) Ook kleurenfoto (Op.
Spa) ['kL&:aro ... / ... ri ... ] - kleurenfoto

kleurekatern (I) - kieurkatern
kleurekombinaosie (Nbk) - kleurenkombinatie
kleurelitho (1) - kleurenlitho
kicuren zw. ww.; overg., onoverg.;
kieurde, het kieurd ['kia:r4] 1. (overg.)
kleur aanbrengen (iett.) It K/end bet die
taken/zig pracbtig mooi k/curd (Db, Nbk),
Oonzc k/cnder vunnan 't can feast aj' ze
eon k/ow-bock/en koch ten, dan konnen ze

wear rack k/ourcn (01-Ni) 2. (onoverg)
biozen, een kleur krijgen Dat kuj'gcwoon
nict tcgeitho/cn, dat k/curcn in 'tgezicbt en
,basis (Mun), Hij k/curt gauw (Nbk), Th3
k/cut-dc van scbaomte (Woi), (gezegd tegen
iemand die bioost:) Ic boeven nict zo to
k/eurcn (Obk), Ze is aorig ver/egen, ze
k/ourdc tot aacbtor de oron (Ld, Nt, Ow,
Dfo), .tot in de nckkc (Nbk)

klcurenaeme (spor.) - kieurnaam
kleurendia z. kicuredia
kleurenfilm z. k/curefi/m
kleurenfoto z. k/curcfoto
kleurenpracht (ba) ['klA:or1praxt] - kieurenpraeht
kleurentillevisie z. k/curoti//ovisio
kleureofdrok (1) [klA:oroDvdrok} - kieurenafdnik
kienrepetroon (spor) - kieurpatroon
kleureplaete (Nbk) de; -n; ...plaetien
['k...] i. plaat, prent in kleur uitgevoerd
kleurepracht (1) - kieurenpracht
kleureriekdom (1) - kieurenrijkdom
kleurestael (Ste) ['kIA:anste:l] - kleurstaal
kleuretillevisie (Nbk, Op) Ook kicurentillevisie (Db) ['kiA:aratti ... / ... rçi ... ]
kieurentelevisie Icdericnchottcgonwoordig
kicuronti//avisic (Db)
kicuretoestel (Nbk) - kieurentoestei:
tv-toestel dat kleurenteievisie kan
weergeven
kleureverschil (spor.) - kleurversehii:
verschii in kleur
kleureversteviger (1) [...fostcwo, .vo..] kleurversteviger
kicurewarking (i) - kleurwerking
kleurfilter z. k/curofi/tor
kleurig bit, bw. ['klA:orox] 1. veei kieuren
bevattend Et keurigc, k/cur/ga, flour/go
k//cd (ba)

kleurkriet - kieurkrijt
kleurkrietien - kleurkrijtje
kleurling (Diz) de; -en; kleuriinkien
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kleurlinge - Idever

['kh:rlu] 1. kleurling
kleurlinge (Mun) ['klA::rlu)o] - kleurlinge
kleurofwieking (I) - kleurafwijking
kleurplaete - kleurplaat: plaat om te
kleuren
kicurpotlood - kleurpotlood
kleursel ['kIA:Q(r)sl] - kleursel Lao'wenog
even wat kleursel deur de varve doen
Pattie meensken zeggen dat
tegenwoordig overal kleursel in zit: eten,
vieis, greunte enz. (Mun)

(Nbk),

kleursjampo (v) - kleurshampoo
kleurspoeling (v) - kleurspoeling
kicurstift (Db, Mun) do; - en; ...stiffien

['klA:a(r)sttft] 1. staat]e kleurstof in ten
k!eurenpotlood e.d.
kleurstof ['k...] - kleurstof: kleursel
kleurvaaste (spot.) [aks. wisselt] - kleurvast
kleuter [klA:tf] - kleuter
kicuferhero (verspr.) - kleuterbureau
kleuterdagverhlief (spot.) - kleuterdagverblijf
kleuterjaoren (spor.) - kleuterjaren
kicuterkiasse - kleuterklas
kleuterkweek de; ...kweken [Ic..] 1.
kleuterkweeksohool
kleuterkweekschoele (I) - kleuterkweekschool
kicuterleeftied - kleuterleeftijd
kleuterleider (spor.) - k!euteronderwijzer
kleuterleidster - kleuterleidster
kleuteronderwies (spot.) - kleuteronderwijs
kleutersehoele - kleuterschool
kleuve (verspr. OS, Ste: bet. 1) Oak kicuf
(Pe-Dbl: bet. 1), klove (Dho, Diz, El, Ld),
kloof (Spa, 8; Wol: bet. 1, bet. 4:
verspr.) de; -n; kleufien [klA:wo,
... v ... / ... ...o:... ] 1. spleet, insnijding Dc

S. z. kiuve
kicuven (verspr.) Oak kioven (Bu, Diz,
Ld, Mun, Nt, Spa, Wol), kiuven (Bdie, Bu,
Obk, 01-N!), kloeven (Wol) zw. ww.;
overg.; k!aofde, het kloofd ['kLt:bip
I... o:... / ... y: ... / ...u:... ] 1. k!oven, klieven Dat
booit meet nog kieufd wodden d.i. blokken
hout in de length van bet hout doorhakken
(Diz, Np, Nbk), ...kan we] in vierenkieufd
wodden (Dfo), Ze kleu[den vroeger
braandhooities die op 'e maote ofzaegd
waeren, nog ten keer dew do inidden
(Wol, Op), Bij et klompemaeken moej'
cent k/eu yen en dan behaicken (mit ten
speciale bide) (Obk), hoolties kleuven n!.

brandhoutjes (Wol)
kievekiasse (Bdie, Nbk, Np, Nt, Obk, Spa,
Wol, s) Ook kieverkiasse (ZW, Diz, Ma,
Np, Op, Sz, h, ho: Nw, ±, v), kieverkiaste
(Dho, Ow), kievekiaste (bet. 3: Dho),
kleverkwasse (bet. 1: Db), kleverkwaste
(Dhau, Ld, Ow, bet. 3: Db), kievertasse
(Op. Ste, b: In), kievekiaster (01-N!),
kieverkiossen (fp (my.)), kievertascize (b:
!n) do; -n; ...klassien [k!t:wok!aso.... v...

...tasa/...klastç/...?] 1. klis of b!oemhoofd
daarvan, in hot bijzonder tandzaad Ze
gooiden mitkievek]assen op 'ejasse (Wol),
In die buurt hangon ze an mekeer as
kievekiassen (Obk) 2. kleefkruid (Bdie,
Nbk, s, fj) 3. iemand die bij eon ander
blijft p!akken, aan iemand k!it (Dho), niet
van in vriend of vriendin af kan blijven
(Dho) Dat is we] zoe'n k]eveklaste, it
racken ze niot weer kwiet (Dho)
kleveklaste(r) z. kievekiasse
kieven Oak klieven (Bdie, Sz) zw. ww.;

onoverg.; k!eefde, bet kleefd ['k!t:bip
/kli:..j 1. aan iets p!akken, kieven Wat
kiteft dat spul an inekaer (Np), Do ooide

oolderwetse knieper was ten stokkien hoolt
mit ten kleuve, an et aende d'r van zat ten iniers badden do zende zo schaip, dan kon
noeste, aers sprong do kniepor uut mekaer; d'r ten muntstok an kloven (Obk), Hij kan
zoe'n knieper stak it aeniik op de liende niet dew It wark benne, et 1dec11 'm an do
(Ste) 2. kloof in do huid Die last bet van hanen vaaste (Dfo), ...et kite!? 'in an de
winterbanen kan d'r soms bier en daor ten vingers (El), 't Is d'r zo smerig, ft bheven
kleuve of groeve in bebben (Obk), kioven an de deurkiinke kieven (Diz) 2. k!everig
in de hanen ( El), con kiofien in de vinger zijn, doen plakken 1k bob straks ten dikko
(Nbk) D'r zatten biele kioven in hew aol van do baoko bacid, now kieven mij do
baand ( Ld) 3. uitsparing of uitgegraven hanen nog (Db), (vg!. bet. 1) Do zende
deel in opgetast hooi in een hooivak (Db) idioft van scbaaxpigheid (Bdie)
In 't hujvak hadden we vroeger ten kloof kiever (Nbk) do; -s; -tien ['klcwr] 1.

(Db) 4. kloof in bergaehtig gebied (verspr.)

iemand die steeds aan of bij iemand kilt,
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Ideverig - klicderen
-en; klietien, kietien [kli:t/klt:tl 1. kleed
blijft plakken
kleverig ['klt:warax, ...v...] - kleverig: om jets te bedekken, am jets in op te
plakkerig (lett.) Stroop is omm crack vangen e.d. Een Hied over de v/ocr is
kleverig (Np), Wat is dat zuurtien toch
kleverig (Spa), Die zende is kleverig, bi
is goed scheip (Spa)

Ideverighied (Nbk) - kleverigheid: het
kleverig zijn (lett.)
kieverkiasse z. klevekiassc
kieverkiaste z. k/cvcklassc
kieverkiossen z. kievekiasse
kleverkwasse z. klevekiasse
kleverkwaste z. kievekiasse
kievertasehe z. kieveic/asse
kievertasse z. k/evek/asse
kievieren z. k/a vieren
kli'je (ZW, Bu, Dho, El, Np, Obk, Op) de;
-n; kli'jgien ['khja/...eja (Np)] 1. klije,
zemel: hetzelfde als (in) haeverkhje,
boekweitk/iyc (Np, Pe- DbI) en tarwckliye
(Np), z. oak aldaar
kli'jebulte (Ste) de; -n; ...bultien ['k...] 1.
hoop kaf, met name van haver Len

baost wat nut de tied, et is a/Jemaol
vloerbedekking (Obk), Biy et boekwcitdösken bruukten ze k/loden (Obk), D'rmos
con Vied over de roggcbuJ4 dan was hi)
half klaor en dan koj' eredaegs veerder
(Nbk), con flied uutk/oppcn (Ow), D'r mos
yoga] wat geld op 't k/icd kommen

besohikbaar komen (Nbk, Np) 2. kleed ter
verfraaiing, opsiering van een meubel Et
kleed kay we/ van de taofel, want we
moe'n etcn (Diz), Leg et flied even over
de taofe/ (Dho), 't Vied op 'e schostien-

maante/ (Nbk) 3. jurk (Db, Dho, Diz, El,
Np, Op) J. had zundag con mooi k/led an
doe ze naor do karke gong (Db) 4. hetz.
ais bijedoek (bs: Dfo), in de bien tegen
et kliedjaegen de biedock onder de karl
van een yolk doen dat sterk geneigd is tot
zwermen; het vlieggat is daarbij dichtgemaakt en de karl wordt omgekeerd
klijebulte mos we] wat overhenne, acm teneinde de keuninginnelarven, die nog in
de melk drijven, te doen afsterven (bs:
wide et zo vot(Ste)
kli'jen (Ste) In.; attr. [kltjdnl...jn:] 1. van Obk) 5. priesterkleed (spar.) 6. leerdoek
(Wol) * Kleine kiender trappen je soms
kaf, vooral: van haverkaf
klibberen (Dho, Diz, Np, Op, 01-NI, Ow, op 't k/eed, mar grote kiender soms op 't
Sz) zw. ww.; onoverg.; kiibberde, bet hatte (Op)
klibberd ['kIibp] 1. door kleverig te zijn kliedekloppen (spar.) ['kli:dGkloprp] vastpiakken Die snoepies k/ibberen je in de kiedenkloppen
buse (Dho), Mien haven k/ibbercn zo klieden (Bu, Db, Dhau, El, Nbk, Obk, Ow)
(Diz), Dc romme] klibberde me an de Oak kieden (Dho, Diz, Nbk, Nt, 01-Ni,
ban en (Np), Een goeie schairpe zende Op, Pe-DbI, Woi) zw. ww.; wederk.,
klibbcrt vertoont een kievend effekt (Sz, onoverg.; kiiedde, kliedede; het kiieded
Fkii:dv/'kit:diI 1. (wederk.) zich kieden
Ow), vgi. k/even
klibberig (Db, Dfo, Dhau, Dho, Diz, Dmi, Hiy klicdet him goed (Nbk), Hi)' bet him
Ma, Np, Nt, Op, b: In) ['kltbçox, .barox] netties k/ied (Db), Ic meugenje we/es wat
1. kleverig, piakkerig (lett.) Nict mit die beter k/ieden nettere kleren gaan dragen,
k/ibberige haven an de k/eren (Dho), Dat oak: meer kieren aandaen ter bescherming
brood is kIibberig, ic kim 't met nettics tegen de kou (Nbk) 2. (van kieding) goed
snieden (Dfo), B. bet de zende met zo of niet goed staan, am bet hchaam valien
scbarp dat die k/ibberig Is (Op), vgl. ook Wat k/iedt die jurk jow mooi (Dhau),
k/even 2. glibberig (Oho, b: in) Dat pattien ...s/ank(Ow)
kliederboel (Op) ['klidçbul] - kliederbael
is zo klibberig (Dho)
klieber (Nbk, Obk) de; -s (zelden) ['klibr] kliederdracht z. k/ederdracbt
1. (enigszins negatief) grote, ongeordende, Idiederen zw. ww.; averg., onoverg.;
groep personen, vooral van grotere kliederde, bet kliederd ['klidrv] 1. kliedekinderen eon hic/c k/ieberjongen (Nbk), 1k ren Jo moe½ me d'r met a//es onder
wi/ die k/ieber van de buren met om de
deure bebben (Nbk)

klied (OS, Bu, Dho, Np, Pe-DbI, k: Ste)
Ook kleed (Bdie, Diz, Op en west.) et;

k/iederen, 1k /aicg die rotzooi d'r nook
weer of (Sz), Die k/iedert daor ok wat to
hope hij kliedert enarm (Np), Aj' bes/ag
k/aonnaekcn veur pankoeken, wi/ et ok
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kliederig - klicmerd
nog wol es kliodoren on spatton (Nbk) 2.
(onoverg.) biijven kieven, plakken (van
materiaai) (Nbk) El kliedortje an do hanen
(Nbk)
kliedcrig bn.; -er, -st ['klidpx, ...dorox] 1.
nat en morsig, nat en smerig Jow brook is
ok al kliodenk van do varvo (Op), Die
vrouw hot aorig kliodorig baor, zo bet ot zo
smerig(Dfo), eon kliederigaanrecbt(Dho),
1k bob/ic do banon kliedorig van 'I
gohalcballomacken (Np), 't Fad wodt zo
Idiodorig nao die rcgcn (Pe-Dbl)
kliederkont (Dho, Np, 01-Ni, Wol) de;
-en; -tien ['kiidrkont] 1. iemand die veel
kliedert
kliedernat (Dfo, Dhau, Diz, El, 01-NI,
Op) [klidçnat; aks. wisselt] - kieddernat
kliederpot (Dfo, Diz, El, Ld, Mun, Np,
01-Ni, Op, Ow, Sz, Wol) de; -ten; -tien
['klidrpot] 1. knoeiende, kliederende
persoon, voorai van een kind gezegd 2.
kliederboel (Op) Oonzc kiender waeron in
eon kiourbook an do gang, mar zo haddon
d'rgewoon eon kliodozpot van maokt(Op)
kliederspul (Obk) et ['kiidfspAl] 1.
kiiederboei
kijederwark (Nbk, Obk) et ['k...] 1. werk
waarbij men noodzakeiijkerwijs kliedert,
morst 2. slordig werk, werk waarbij men
heeft gekliederd
kliedgeld (oost.) Ook kleedgeld (west.)
[kii:txalt/'kit:t...] - kleedgeid
klicdhokkien (oost.) Ook kleedhokkien
(west.) - kieedhokje
kliedkaemer (oost.) Ook kleedkaemer
(west.) - kleedkamer: van een schouwburg
e.d., in een sport- of zwemgelegenheid
kliedwaegen (Ma. Np, 01*, Ste) Oak
kleedwaegen (Bdie, Mun, Np, Up) de; -s
[k...] huifkar: boerenwagen met huif (met
klied dat opgerold kon warden); zander
vering, soms gebruikt als men op visite
ging; als eenvoudigste rijtuig beschouwd
Do bakker rood vroegor mit eon
kliodwaogon (Obk), Do kliodwaegon daor
zit kliedzwilg over bonne, eon soort
tontozeil; d'r zat ok gion ruto in (Ste)
kliedzwilg (Ste) et ['kh:tswti(o)x] 1. bep.
zeiidoek gebruikt op de kap van een
kapwaogen (Ste) en bij een kliedwaogen
(Ste)
kilek de; -en; -ien [klik] 1. personen die
gezamenlijk als een samenspannende en

zichzeif bevoordelende groep worden
ervaren Die oproorkrijors in Amsterdam is
eon malle kliok (Np), Die club is ione klick
mit mekaander (Wol), die N.S.B.-kliek
(Ma) 2. (vaak enigszins negatief) de hele
groep van personen Do Mole kiiok komt
morgen thuus (Obk), £o die romniolmark
was eon hielo kliokmecnskcn (Ld, Db), Zo
bin d'r mit eon bole kliok bonne gaon
(Dho) 3. viezige, modderige of anderszins
siechte substantie, rotzooi 'k Zal mar gion
soorte draank opnumen, mar 't is allemaole
rommel on Hick (Nw), (van asfait) Ovoral
daor komt die zwatto kliok (bi), Daor bcj'
do hole kliok! rotzooi, troop (Spa), Do
jongen bobbon d'r eon grote Idiot van
maokt (El), 't Is eon groto kliek bij die
moensken (Nbk) 4. wat overgebleven is
van een maaltijd en weer tot maaltijd kan
dienen (Bdie, Mun, Pe-Dbl), ook kliekien,
z. aldaar We hadden nog eon kliok van
gistor staon, daor konnon we oons
van daego mooi mit redden (Pe-Dbl), Et is
niotzo gozond om vaeko eon Vick eten op
taof'ol to zotten (Mun)
kliekedag z. kliokiosdag
kliekien Ook klikkien (Np, Ste) et;
...khekies ['klikinl'kitkin] 1. kleine klielç z.
aldaar 2. wat overblijft van een maaltijd en
opnieuw tot maaltijd kan dienen We
kriogon vanmiddag eon opgowaarmd
kliokion (Obk), 'k Ho/i nog we] eon
kliokion over, aj' ill onvcrwaachs tbuuskommen (Spa, Nbk), eon klikkion corpols
(Ste)
kliekiesdag (Dhau, Diz, El, Nt, Spa) Oak
Icliekedag (Db), klikkiesdag (Nbk)
['klikiz.....kliko.....kltkiz...] - kliekjesdag
kliemen (Bu, Diz, Nbk, Np, Ow, Ste, bo:
Bu, Nw) zw. ww.; overg., ook wederk.,
onoverg.; kliemde, het kliemd ['klT:rji:] I.
kliederen, smerend knoeien (Diz, Nbk, Ow,
Ste) 1fl7 kliemt him d'raorig onder (Nbk),
Ze kliemen d'r a/los onder mit do smerige
banen (Diz), mit or eton kliomon (Ste) 2.
(onoverg.) aan elkaar kieven van materiaal
(Np) Watkliomt oat spulan mekaor(4p)
kijemer z. kliemerd
kilemerd (Obk, Ste) Oak kliemer (Nbk,
Obk) de; -s; khemertien I'kli:mr(t)I 1.
treuzelaar, iemand die prutsend werkt en
daarbij niet bepaald opsohiet (Nbk, Obk) 2.
iemand die marst, knoeit (Ste)
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kliemerig - klik
kliemerig z. kliems
kliems Ook Icliemsk (Obk), kliemerig
(Bdie, Ste) bn.; -er [kli:ms(k)/'kIT:mrox,
...morox] 1. kieverig, in het bijzonder:
kleems: niet goed doorbakken Dat maci
wodt /1/ems in waeter (Bdie), 1k beb can

Vroegor was 't bi7 de vrouwluden mode
een klienkralensnoar te drogen (Db)

klienstobhe z. kienstobbe
kliënt (spor., 1) de; -en [kli'jcnt] 1. klient
van een notaris, bankier enz.
klier Ook kline (Np) de; -en; -tien
stoic/ion kiicmse kocke tegen 't verhemeite ['kli:ar(a)] 1. onverschillige, vlegelachtige,
zitton (Np), Et brood is kliemerig; et is onuitstaanbare of zeurderige vent, j ongen
niet good gaer, d'r zit flog deeg in (Ste), War bin jow een alderaekohste klier
can kJicmsk stoic brood (Obk), /1/ems (01-NI), een nare klier (Sz), can thkke
klier (Db), ten vervclendeklicr(Dfo, Nbk,
roggebrood (Spa)
klienisk z. kliems
Np), can misselike klier (Nbk), een grote
Mien (Dfo, Db, Nbk, Np, Obk, b) de klier, can k/icr van can vent (Bu, Nbk),
[kli:n] 1. klijn: (hoog)veenspecie, als zeer ... van eenJonge(Ste)
goede kwaliteit turf aangemerkt (Nbk) Die klierdcr (El, Nbk) de; -s; -tien ['kli:oçd1]
k/jan die graven ze tot et gat uut (Nbk), 1. iernand die steeds kliert ffij is eon
con lange reohte schoppe waor de klien an vervelende klierder (El)
hangon bleat.' (Ma), ook van laagveen klierderig (Nbk, Np) ['kli:ardrox, ...dorox]
gezegd gezegd (Obk) 2. z. klein
- klierig, ook pesterig
kliendobbe (Dfo, Dhau, Ld, Obk) de; -n; klierc de; -n; kliertien ['kli:ara] 1. klier in
-gien ['klT:n...] 1. (met name nog bekend menselijk lichaam AJ' do hof bebbon,
nit de tweede wereldoorlog) veengat, gat zetten de klieren op (Obk), opgezette
waaruit men turf won, in 't bij zonder klien, klieren (Bu) 2. in an iene kliero deur aan
hier vooral: hoogveenspecie (Dhau, Ld, óén stuk door (Np) 3. z. klier
Obk) 2. natte, erg weke plek in het moeras klieren ['k1i:ççi] - klieren: pesten, zeuren,
(in hoogveengebied) (Dfo)
zaniken It moe'n mo/ear nicE aitied zo
Idienekrate z. klienfcrale
klieren (Db), Hool toch as op to klioron
klienen (Obk) In.; attr. ['kliv:] 1. van (Dho, Ld), .1., zit C toch niet a/tied zo te
kornalijn Een string klicnen kralen bin op klieren! ( Mun)
't hedon biel duur (Obk)
klierig (Bu, Np) - klierig: vervelend,
kliengat (Dfo, b) et; -ten; -tien ['kli:gat] pesterig, steeds tegendraads
1. gat, kuil waaruit men klijn, veenspecie klierkont z. kierkonte
heeft gehaald
klierkonte (Dho) Ook klierkont (Wo1) de;
klienhaoke (Nbk) de; -en ['klT:nho:ka] 1. -n; ...kontien ['k...] 1. iemand die steeds
speciale haak met behulp waarvan men klierig is
stukken veen aantrekt (Nbk), vgl. Mit do kilerkoorse (Spa) Ook klierkoorts (Sz) de
klionhaoke trek ie de blokken veon naor do ['k...] 1. ziekte van Pfeiffer
ba/c in (naor de midden), en dan mae/c ic klierkoorts z, klierkoorsc
ze Ben dour to trappen, on ok dour mit do klierpot (Np) de; -ten; -tien ['kli:arpot] 1.
haoke to slaon (Nbk)
onverschillige, vlegelachtige, onuitstaanklienhoolt z. kienhoolt
bare vent
klienklauwer z. klienkrabbor
kliester (Db) de; -5; -tien ['klist1] 1. lijster
klienkrabber (Np) Ook klienklauwer 2. kramsvogel
(Dfo) ['kIi:ij...] 1. krabber waarmee men kliesteren (Ma) zw. ww.; onoverg.;
strepen op de veenspecie trekt, om daar kliesterde, het kliesterd ['k1istp] 1. blijven
later met een stikiezer sneden in te maken kleven, plakken (van materiaal) Etkliostort
klienkrale (Dhau, Mon, Np, Pe-Dbl) Ook Jo an do banon ( Ma)
klienekrale (Bdie, Diz, Nt, 01-NI, Ow, klieven z. kieven
Sz), kerlienekrale (Ma) de; -n; ...kraaltien klif (spor.) et; -fen; -fien [kltf] 1. kIif at
['kliijkra:la/'klino.../kr'lina...] 1. kraal van Rooio KJiF(1)
kornalijn
klik I de; -ken; -kien [kltk] I. klikkend
klienkralensnoer (Db) de; -en; -tien geluid BE slot gal can klik (Nbk) 2. bep.
['k... ji ...] 1. snoer kralen van kornalijn taalklank: klik (I)
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klik - klimscheuvel
klik II tw. [klik] 1. klik El slot zoo klik
(ba)
klikbek (Nbk) de; -ken; -kien ['kltgbek]
1. iemand die veel verklikt, door te kietsen
verraadt
klikken (verspr.) zw. ww.; onoverg.;
klikte, hat klikt I'kliknI 1. verklikken
Daenk d'r omme, niot klikken! (Dho) 2.
can klikkend goluid laten horen mit do
tonge klikken (Np) 3. (onpers.; spar.) met
elkaar overweg kunnen Van die tied of

ldikte at tussen die boide, dat doe kwaa'n ot
wel goad (Nbk)
klikkcr (Dfo) de; -5; -tien ['khlcr] 1.
klikspaan, klikker
kilkiden at; klikkias ['kltkin] 1. klaine .klik
2. z. kliokion
klikkiesdag z. kliekiesdag
kilkidak (Nbk) de; -ken; -kien ['kltklak]
1. sluiting die met een klikkende,
knippende beweging vast komt te zitten en
daarbij can dito galuid geeft
klikspaan z. klikspaone
klikspaon z. klikspaone
Idikspaone (Bdie, Dho, Diz, El, Mun, Np,
Nt, Obk, Op, Pe-Dbl, Spa, Wol) Ook
klikspaon (Dfo, Np, Op), klikspaan (Db,
Dhau, Ld, Ma, Nbk, 01-NI, Ow, Sz) de;
-n; ...spaontien ['kltksp5:5n(o)/...spA:n] 1.
klikspaan * Klilcspaon, halve macn '/'k Durf
niet dour je straotien gaon/Hontien zal Jo
bieten/ICattien zalje kfauwen/En dat zaljo
berouwen (Nt, Np), ...Durft niet fangs do
stra oton gaon/'t Hontien gal je bioton/'t
Poesien zal Jo krabben/Dat komt van al
Jew babbelon (Op), ...Ie maggen niet deur
mien straotien gaon/Hontion zafJoe bieton
/Kattien zaljoe krabbelen/Komp van alJoe
babbolen (Bdie), Klikspaon, halve maon 'ftc
meugen niet over mien vondertion gaon
IHontien zal je bieten/Kattion zal Jo
klauwon/En dat zal Je slim borou won
(Np), voorts varspr. bakend in hot Ned. in
ongeveer gelijke bewoordingen
klim do [kltm] 1. hat klimmen dat men
doet Et was can hiele klim (Nbk), Dc
zunno was zion klim begonnen (ba) 2. bep.
eenheid turf (22 cm lang, 12 tot 13 cm dik
en 10 cm breed (Dfo) can klim turf (Dfo)
3. z. klein I
klimaat z. klimaot
klimaot (vo) Oak klimaat (spor.) et
[kli'm3:Qt/...a:...] 1. klimaat (van hot weer)

kilmax (spor.) - climax: van can verhaal,
can serie gebeurtenissen a.d.
klimbeugel (Obk) Ook kiembeugel (Wol)
do; -s; -tien ['kltm.../'klem...] 1. klimijzer,

klimschaats Mien brour gong mit c/c
klombeugels an do paole in (Wol)
klimhaoke (El, Ma, 01-Nl, Ow) de; -n;
...haokien ['k...] 1. klimschaats, klimbeugal
klimmcgien (Ste) et; ...gies [k1tmxin] 1.
twee trapjes van enige planken, latten e.d.
verbonden door een stevige plank, dienend
am over een afrasteringsdraad to kunnen
koman (soms ook wel naast can hek, zodat
dat niet hoef't te warden gaopend)
klimmen st. ww.; onoverg.; is/hat (bet. 1)
klommen ['klirji:] 1. omhoogklauteren, zich
klimmand omhoog (of omlaag) begeven,
ook inzake klimplanten Hij is in de boom
klommon, naor boneden klimmen, op 'a
stool klimmen, MY hat ten hid aondo
klommcn, mar hij is at lacsto aondo mit
do kabolbaenegaon (Nbk), Do baene klimt
op 'o k/ape ni. om te paren (Nbk), Dc
zurino ldimt a! mcci (Nbk), Do Jongan
klommon as rotten in do boom (Nw, Ste)
2. zich varbeteren in maatschappelijke
positie (spor.) HI7 is ok aorig (omhogens)
ldommon, niot? (Nbk) 3. (spor.) in mit at
klimmen van deJaoren (Nt)
klimmcr de; -5; -tien ['khmr] 1. iemand
die klimt (lett.), ook van een wielrenner
die good kan klimmen (spar.) 2. klimplant
(Dhau)
kilmop de, et; -pen; -pien [kh'mop] 1.
klimop: bep. klimplant, boomveil Bi5
ooldorwotse busies zieJ' nog wel as dat de
veurgevelbielondal verdwient in de klimop
(Db)
klimopblad (spar.) - klimopblad
klimpaol (Nbk) de; -en; -tien ['klimpa:ol}
1. paal waar kinderen fijn in kunnen
klimmen Dat is can mooie klimpaol your
de Mender (Nbk)
klimplaante - klimplant
klimpoile (Nbk) - klimplant, klimmende
stn'ik
klimrek (spar.) - klimrek
klimroze ['k...] - klimroos Op de
veurgevel bebbon we eon klimroze (Diz)
klimschaese z. klimscheuvel
klimschase z. klimscheuvel
klimscheuvel (El) Ook kiemscheuvel (Db,
Dhau, Ld, Pe-Dbl), klimschaese (Bdie),
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klimspoor - klinken
klimsclzase (Spa), klemschaatse (Nbk) de;
-s; -tien ['kltm... /'klcm... ...] 1.
klimschaats, klimbeugel
klimspoor (Np) ['k ...l - klimspoor Mit de
klimsporon an gong bij do paol in (Np)
klimtouw (spor.) - klimtouw: touw om in
to klimmen
Ming (Db, Dhau, Ma, Ow) do; -en [kluj]
1. schede van can paard of koe (Db, Dhau,

Ow) 2. in eon peord over do klingjaogon
veel to veal vergen van een paard (Ma)
klingelen zw. ww.; onoverg.; klingeide,
hot klingeld [klujJi] 1. klingelen Et
klokkien klingcldo in do kasthoom (Nbk),
(diehterlijk van eon sneeuwklokje:) War
tingel ie, klingel ic (ba)
klinick (I) do; -en; -ion [kii'nik] 1.
ziekenhuis
Mink z. klinke
klinke (bet. 1-5) Ook klink (bet. 5: Spa,
bet. 6: 01-NI) de; -n; kiinkien ['klu]ko
/klujk] 1. klink van eon dour Vroeger

woddo d'r allied op butordouron eon klinke
zet (Obk), Do klinke van do douro die vaait
in do nouzo (Bdie, Np), Do klinke scheut
me ont dear do baddc wiend schoot me uit
de hand (Nbk), Zit do deuro wel in do
klinkc? (Nbk), Ze hongon eon kikkor an do
klinke bi5datjongestold.i. om op speelse
wijze do komst van een baby aan to
moedigen (Ld, Ow, tWo), een hoop bacion
ow do kiinkc on var.: z. haei, Dat her niles
om do klinke het is niet van enige
betekenis (Bu), War zol dam- an deklinko
wozon, d'ris zoo 'n opiopien wat zou er aan
de hand zijn (Obk, Pe-Dbl), War wij mit
oons geld doen, zillion we him niet an de
1dm/ce bangen zullen we hem niet vertellen
(Op), Ze hebben bàn aorig over de klinke
baold over hem geroddeid, hem belasterd
(Dfo), Ze kun van annoede de klinke van
do deure niet vienen (Sz), Hij kon van
arznoodo do klinke van do acbtcrdeure niet
vicnon hij was ontzettend arm (Nt) 2. in
lone om do kiinko jaegen iemand
vermoorden (Ld, Wol), lone ow do klinke
brengen id. (Ld), ienc over do klinke
jaegen Id. (Wol), om do klinke gaon
geruineerd raken, verloren gaan, failliet
gaan, doodgaan (verspr.): Die gaot ok weer
ow de klinke die lain j e wel afschrijven,
bijv. van de zoveelste koe die sterft, van
eon plant die net als de anderen doodgaat

(El, 01-NI), Mit disse natto gaot d'r con
bool ow do kiinkc mislukt or veel van de

oogst (Bu), Dat bodrief gaot ole om do
klinke (Dfo, 01-Ni, Nbk), 't Gaot slocbt
mit dat bodriel,' die man gaot d'r mit om do
klinke hij raakt daardoor failliet (Dfo), Biy
die man gaot bid wat om do klinke wordt
veel verkwist, vermorst, verspiid (Nt, Op.
Spa, Ste, b: In), gold over de klinke gooicn
nutteioos uitgeven, verspilien (Bdie), zo
ook Th3 bet silos over do klinke brocbt al
z'n geld verspild (Ld), zo ook Ok Zion
vrouw hot heel wat over do kiinkejacbt
(Ma, Op) 3. inspringende hook van muur,
huis, dak (Bdie, El, Np, 01-Ni, Op, Ow) In
do idinlee van do koldor ston con
inmaokpot (Np), in do klinke van 't buus,
bij do baanzordcuro (Np), do klinke in It
dale (Bdie) 4. inspringende hook van een
stuk land (El, Np, Pe-Dbi) Dourdat d'r eon
klinke in 't laand zat, was et mujlik mien
(Pe-Dbi), D'r zit con rore klinke in die
hock laand (El), eon klinke in do wal
macken eon book aan de kant waar men
begint to werken bij her vervenen (Np) S.
verzakt, lager gelegen deal van do bodem,
ook van eon laag in do bodom (Diz, Ma,
Spa, Ste, Sz) D'r zit eon klinke in 't laand
(Ma, Diz), een klinke in or voon (Sz) 6.
stuk ingekionken veen (01-Ni) D'r zit
klink in It voen (01-Ni)
klinken at. ww.; onoverg. (bet. 1, 2, 3, 5),
overg. (bet. 4); hot/is (bet. 5) kionken
['klu]kj]] 1. eon bep. kiank voortbrengen
Bi5 stil weer kuf' do kiokkcn van
Wjjnjetoq, beuren kiln/con (Db), Doe felon/c
d'r con stemme (ba), Die meziek lean mi
zo bokend in do oren klinken (b, Obk),
Watklonk oons datuijn in do oron Q), In
soptombor, as 't eon stille dag is, wat klinkt
or dan veer (Dhau), Et geluud klinkt eon
bool ende vot (Diz), do klinkendo,
bun/condo slag van et staol nI. van de
schaatsen op her ijs (ba), Zion stommo
kionk vandom orgon niot botto ho!-der
(Nbk), (ook fig.) Et klinkt as eon kbok/ce,
z. onder klokke eon klinlcondc nacmc eon
naam waar roam van uitgaat, zo ook En
now haddon wiy zo docbt dat eon
kIm/condo bazar oons we] eon mooio cent
opbrocbt die or mag zijn, die flunk wat
voorsteit (b) 2. eon bop. indruk wekken
door to zeggen, door moe to delen Zion
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Winker - klippe
klinkkramme (Np) de; -n [klujkramo] 1.
dat onderdeel van het siuitwerk waarin de
kiink van eon deur hangt
klinknaegel Ook klinknagel (WH) klinknagel
kan haast niet waar zijn wat or wordt klinknagel z. klinknaege/
meegedeeld (Diz) 3. klinken met eon klinksel (Ld, Np, Spa) et ['klu]ksl} 1.
drinkgias Even klinken op 'e gocie ofloop! klinknagel, ook mimer: klinknagei(Diz), We k/in/can opjc gczondhcid (Bu) verbinding Leer mit k/inicsc/s an mckaar
4. door te klinken bevestigen Do amid zetten is klinken (Spa), Et /cilnkse/ van de
klinkt do kacha/piepa an mekaer (Np), As schere is kepot (Np)
de scberes/icper do sc/zero schaip maekt klinkstel (El, Nbk, Np, Nw, Obk, 01-NI,
bet, moet bij do be/dc he/ten weer an Op, Ste, Si, b: in) et; -ien ['kit1kstei] 1.
mekeer klinken (Obk), vandaar de schere klinkwerk van een deur D'r moat een niy
klinken (Np), As de hak/eren van do klin/cste/ an do daure (Obk)
scheu ye/s kepot binnon, klinkt de klinkwaark z. k/inkwark
schoemaeker ze weer an mekoer (Wol, klinkwark (verspr.) Oak klinkwaark (Dfo,
Dfo), Do keupers/aeger klinkt zion naegels El, Pe-DbI), klinkwerk (WH) et ['k...] 1.
in ft keuper (01-Ni), 't heft an 't mes beslag, band van een deur, kist e.d.
k/in/con (Diz) 5. inklinken, inzakken en klinkwerk z. k/in/cwar/c
vaster worden (01-Ni) Do spinazie klinkt klinte de; -n; klintien ['khnto] 1. oud,
gewe/dig in do panne (01-NI) * Ho//c vervailen huis een oo/de k/into
vatten kiln/con 't meersto hoiie vaten klip (spot.) de; -pen; -pien [kitp] 1.
klinken het hardst (Op)
videociip 2. z. k/hose
Winker de; -s; -tien ['kIujkç] 1. klipbod (Nw, 01-NI) et; -den; ...bottien
klinkersteen In dat straotien ligt een ['kIibt] 1. eiken of vuren bord tussen eon
k/inker /os, daor kvj' reer over stroffo/en Stijl (in een boerderij) en de klippe, d.i. hot
(Obk), Dour at zwaore verkeer /aggen de gemetseide fundament (één en ander was
Id/n/cars haost op 'a ziedin do dick (01-Ni) bedoeid om het voeht op te vangen), oak
2. vokaal lange k/inkers, kotto k/inkers
bij een kiokkestoei indien eon gemetseld
klinkerdiek (Nbk) [kItkçdik] - klinker- fundament aanwezig was (voor eike Stijl)
straatweg
klippe (verspr.) do; -n; kiippien ['klipo] 1.
klinkerpad (Nbk) - kiinkerpad
fundament van een bintstijl, gemetseid stuk
klinkerriem (I) - kiinkerrijm
onder een bintstiji (in een boerderij of
klinkerstien (Np) - klinkersteen
ander bouwwerk (Bdie, Nbk, Nw, Obk,
klinkerstraote de; -n; ...straotien ['k...] 1. 01-NI, b: in), ook bij een kiokkestoel
klinkerstraat, klinkerstraatweg Ic zien at (Nbk, Nw, Ste, bs)) Et viorkaantc ston op
met vaeke meer, con k/inkcrstraoticn your 114'pen d.i. do bintstijlen in do schuur
do dow-c (Mun), Ze bebben do b/c/a (Ste) 2. kiip in zee (spor.) Et sc/njc' zit op
/c/in/cerstraote d'r nut had (Np)
'e k/iopen (Nt), ... tegen de k/i),pan (Nt),
klinkerweg (Diz, Nbk, Woi) - klinkerweg (fig.) can k/iopeperberen to omzei/en (Op)
klinkhaemer Ook klinkhamer (WH) - 3. in can oo/de k/iopc een oud huis (Dmi,
klinkhamer
Nw) 4. harde Ieemlaag (Bdie, Db, Dfo,
klinkhamer z. k/inkhaemer
Dho, Ma, Np, Obk, Op, Ow) Op p/a/ckcn
klinkklaor In.; attr. ['kIu]kI3:r] 1. waor eon klippe in ft /aand zit, wi/ at
kiinkkiaar: louter, niets dan It Is waeter min vot (Obk), eon bcstc klippe
/c/ink/c/aore aan'noede west vroeger your Ham (Db) 5. petroleumkan (Nbk) 6. in Ze
pattie means/con (Obk), Die wost is gong veuruut, dat we/ (..), mar at was now
klinkk/a ore vet (Nt), le moe'n we/ a//omao/c nog wat to betied on waorommc
/c/inkk/aor ge/ok bebben om do zoj' do boe/ op 'e k/ijopen jacgcn door
hondcrdduizend te winnen (Si), 't Is overdreven haastig, dmk te doen in eon
k/in/ck/aore onzin, de kiln/c/c/a ore waorbied onoverziehteiijke, gevaariijke toestand
(Ste, Obk)
brengen (v), Zepronkt tcgen do k/ippen op
woorden klinken good, mar i/c twiefol nog
we] eon bet/en ofhij al/es we/ mien! (Op),
Af' at op die men/ere yew-ste//en, klinkt at
a/ b/cf sanders ni. minder sehokkend, hard
(Nbk), 't Klinkt me vremd in do orcn het
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Upper - kiobbe
meer dan ze zich kan veroorloven (b: in),
tegen de klijvpen no bieden zeer hoog,
overdreven hoog (Dfo, Ld, Obk), ...licgcn
in zeer hoge mate (Dfo), ...gruuicn id. (b),
tegen dc kiippon op cten id. (Bu, Db), S.
streuptc tegen de khopen an id. (b) *

Pietcrcuilcliopien, moct d'r ok wat in 't
klopieiz gezongen door een petroleumventer (Nbk)
klipper (spot.) do; -s; -tien ['kltpr] 1. bep.
zeilboot: klipper
klipperdeklap (Pc-DbI) ['kltp1doklap], in
* (raadsel) Dacgs zegt a van lthoperdcklap
en g naachs dan stact 't vcur 't beddegat
ni. een paar sioffen (Pe-Dbl)
Mips a ld%,se
klipse (Dho, Np) Ook klips (bet. 1: Db),
eklips (bet. 1: Dfo, Sz), klip (bet. 2: Nbk)
['k1tps()A:'k1tps/ ... ] 1. eklips van de maan
of de zon (Db, Dfo, Dho) Om do zoveul
tied komt cen kh)s van do niaonc your
(Db), We zaggen ccii halve khosc (Dho) 2.
bep. ring waarmee men eon sj aaltj e
vastkjemt (hot sjaaltje komt door do ring
en deze klemt tegen de fraaie, versierde
en/of gekleurde bovenkant) (Nbk, Np))
klisma (verspr.) ['khsma] - klisma
kliswottel (fp) - klis
klit (Bdie, Dho, Diz, Nbk, Np, Op, Spa,
Wol) Ook kline (Bu, Db, Ow) de; -ten;
-tien [klit(o)] 1. klit: verwarde, samenkievende massa van haar, van met most
ineengedrukt stuk wol van eon schaap e.d.
Et haor van do bond zit vol klitten (Spa),
'ii klit haor(Bdie), Ze het or haor niet good
kamd, d'r zitten nag klitten in (Nbk), D'r
zitten Mitten in et gaoren (Nbk), D'r zitten
klitten in et haor van smcrigto (Diz), As
scba op en worms bebben, bebben ze eon
k/i/to stront an It gat (Db), Die femilie is
stark mit mekacre verbunnen, ze bangen as
eon kilt an mekaander(Op), ...as klitten an
mekeer (Nbk)
klitoris (1) - clitoris
klits I z. klcts I
klits II tw. [kltts] 1. in * K/its, klcts,
ldaander, van do icne bill' op d' aandcr
gezegd wanneer men (iett.) een pak voor
z'n broek krijgt (Bu, Ow, Pe-Dbl, Spa,
Wol, 01-NI), zo ook (betekenis en gebruik
niet steeds duidelijk; kennelijk ook wei
met toespelingen op seksualiteit:) ... van do
iene op de aandor (Dho), ... van do icnc

naor de aandcr (Ma, Fe- Dbl) ... van t icnc
bill' op 't aander (Op), ...do bicncn van
mckaandcr (Nbk) en Kilts, Mets, klandcz
op z'n gespannen tricootfe (Nbk)
klitsdeurnat z. kletsdcurnat
klitse do; -n; klitsien ['klttso] 1.
losbandige vrouw, hoer ccii grate klitsc
(verspr.): Die meld is ccii grote kiitse, die
slat mit Jan on aieman ammo (Dfo), Die
meid dat is ccii ecbte wilde k/itse (Op) 2.
vrouw die voortdurend naar allos en
iedereen toegaat, met de minste of
geringste aanleiding (Np) Dat is ok ccii
k/use! Wat con sleponk wicli (Np) 3.
meisje dat op wilde, ruwe wijze speelt,
jongensachtig type, vrouw die wild doet
(Nbk, Ste) con wilde klitsc (Nbk) 4. lastige
kat, die men nl. weg wil iagen (Np) Toe
jo, smerigo klitse (Np), hots Jo, klitse
(Np) 5. (ongunstig) de personen die met
iemand moo komon, aanhang (Nbk) 6. z.
Has I
Iditsen z. k/ascii
klitte z. kilt
Witten (Bdie, Nbk, Np, 01-NI) ['khti] klitten 't Haor kilt (Bdie), Et haor kilt in
mekacr, 't zit in do tiezo (Np), Die beido
macgics klitten allied bij mckecr (Nbk), 't
Volk kiitte dc lie/c aovend NY mekacre op
ccii Monte (01-NI), Die beide meiden
Mitten a/tied, daor komt ccii aander niet
tusson (Nbk)
klitterig (Nbk, Ste) bn.; -er, -st ['khtpx,
'kittorax] 1. klitterig, ook fig. Do wol is
klitterig, zit in de tieze (Ste)
klivia (Nbk, v, fp) - clivia
kiobbe de; -n; -gien [kloba] 1. blok bout,
dik, zwaar maar vrii kort stuk bout Zoe'n
thkkc k/obbe ickenhoolt kan lange (in 't
vuur) liggen, dan heJ't de hide aovend
waarm (Nbk), Mom sleug vroegcr de turf
stoic/con op eon thicke klobbo booft (Db) 2.
torso Unit grond, brok steen, sneeuw, ijs
een stevige berg van iets D'r zat con
hic/c k/obbc ics in et scbao/tien mit
drunken van do knien (Nbk), Do klobbon
vet pu/en hem over do brock bonne (Wol),
con k/abbe kuil (Ma, Np, Ow), con flinke
k/abbe buJ (Np, Pe-Dbl), Do veurigc
winter is me do wactcr/eidung bcvreurcn, as
ccii k/abbe (v), ccii klobbe madder (Nbk),
eon klobbegion vet (s: Db), Eon bide
k/abbe boo/t /igt daor nag in do bos ni. eon
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kiobbig - kiotTen
hoop gerooide stronken (Nbk) 3. (bij
vergelijking) dikke, zware persoon of dier
(verspr.) War eon kiobbe, dat peerd! (El),

(Dho) de; -en; -ien ['k...] 1. klodderaar
kiodderkonte z. k/oddorkont
kiodderpot (Ma, Spa) de; -ten; -tien
['k...pot] 1. klodderaar
klodderzak (Np, Pe-Dbl) de; -ken; -kien
['k...] 1. klodderaar
kloek (verspr.) Ook kloeke (bet. 3: Bu,
Nw) In., bw.; -or, -st ['kluk(o)] 1. flunk en

Zoo 'n nijipeord is con dilcice k/obbe om to
zion (Db), Hi5 her eon Jc/obbe van cen
varken in or hokke liggen (Op), 't Was nog
mar eon jonge bole, mar eon k/abbe zoaj'
zezelden zaggen (Pe-Dbl), con kiobbe van
eon uneid (Np), Zif is eon kot, dik handig Oonzc niie hu/p /iokt aong k/oek to
kiobbegion (Ma), A. is con kiobbe van ten wezen (Db), ten k/oek kere/tien (Ma,
kerel (01-Ni)
01-Ni), Daenk d'r omme dat dat eon Hoek
kiobbig (Nt, Ste) bn.; -er, -st ['kiobx] 1. wief is! (Ste), Die vrouw is ok nog k/oek
(van personen, dieren) dik en zwaar your beur /eoftiod (Ow, Dhau), Die is d'r
gebouwd Eon dik, klein mecnske is et, ze nog aorig k/oek in verstandig, handig en
is wat k/obbig; 1k vien scbou4g mooicr as bedreven, bijv. in een speiletje (Nbk) 2. in
kiobbig ( Ste), ten k/obb%e pinko (Nt)
ten k/oct bes/uut (Pe-Dbl, Spa) 3. druk
kloeht z. k/oft
werkzaam zijnd (Bu, Nw) 1k beb kloeke
kiodde (Ld) de; -n; -gien ['kloda] 1. west (Bu, Nw) 4. z. k/ok/cord, k/ok II
gehaakte muts met sjaal eraan vast, met kloeke z. k/oek
pompon van dik, zwart garen 2. z. Hodder kloeken z. k/o/cken I
kiodder Ook kiodde (Obk), kiadder (Ste) kloekerd z. k/okkerd
de; -s; -tien ['klodr/'kloda/'kiadr] 1. Idoekigheid (Op) de ['k... J Voor -heid z.
kiodder, kionter Hiy had eon Hodder -hied 1. het verstandig en funk zijn Oonzo
modder an do Jesse (Diz), D'r zit eon A. is bi him vcrge/eken eon sufferd, daor
Hodder soep in jo brook (Mun), eon zit now niks glen k/oekigboid in (Op)
,k/odder vaarvo (Dfo, Dhau, Spa, Sz, Bdie), kloep z. k/ok II
D'r vu/ eon Hodder inkt van do ponne kloeren (Ma, Nbk, Np) my. ['klu:orv] 1.
(Diz), 'k Heb d'r eon beste k/odder op mw voor handen, fikken B/iefdaormitje
smoerdeen flinke hoeveelheid (Ma) 2. viek k/ooren oil (Nbk, Np)
(Dhau, Dho, Ld, 01-NI, Ste) Th3 bet eon kloesien (Obk) et; kloesies ['klu:sin] 1.
k/odder inlet in do b/ooze (01-Ni)
kooltj e vuur Een koo/tien vuur kwam in do
kiodderder (Bu, El, Nbk, Np) Ook Hod- teste, mar mien mem zee a/tied k/oesien
deter (Op) de; -s ['klodrdr/'klodpr] 1. (Obk)
kiodderaar
kioct (Bu, Ld, Ma) [klut], in Die bet

kiodderen zw. ww.; overg., onoverg.;
kiodderde, het kiodderd ['k1odp] 1.
kiodderen: morsen, knoeien Dat kiend
k/oddert ethic/c scbrift onder do inkt (Ld),
..beurzo/s onder do varve (Diz), Hiy /eert
et nooit, biy k/oddert mar an (Sz), Die

madder an do k/cot hij bezit veel geld (Bu,
Ma), met name: doordat zijn vrouw veel
geld heeft (Ma)
kloete z. k/utc
Idoeve z. k/uve
kloeven z. k/uven, k/euven
penne van mij dam- kuj' met meer mit kloeze (Obk) de; -n ['klu:za] 1.
sebrieven, die k/oddert a/tied an (Sz) 2. doorgebrande turf in test Ze deden vroegor
slecht schilderen, ongelijkmatig verven Die eon k/ooze in do testo (Obk) 2. kluit, bijv.
schi/der hot ok aorig an It k/odderen west!

(El), Medeme schi/derkeunst is in oonze

van boter (Sun-Ot) Verdorie, war /oitdaor
eon k/oeze botter op do v/ocr (Sun- Ot)

ogen vaeke mar wat k/oddorcn (Spa), Die
nijznoodse schi/dors k/odderen d'r mar wat

kioffen (Bu, Dho, Mun, Nbk, Np, Spa, Ste,
Sz, b: in) zw. ww.; onoverg.; klofte, hot
op /05 (Nbk) 3. moeizaam lopen op natte kioft ['kiofip] 1. zwaar sloffend lopen,
grond, door modder (Dfo, Np) Et poerd lopen waarbij men op zware wijze z'n
k/oddert dour do natto grond (Np), We voeten verplaatst of goon moeite doet om
k/odderen dour do modder (Dfo)
die op te tillen zoals men normaliter doet
kiodderer z. k/oddorder
As ze op 'e k/ompcn /open, k/offon ze
kiodderkont (Diz) Ook kiodderkonte (Ste), dour do modder kioffen (Mun), Die
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kiofferd - klokke
k/oft d'r ok aorig henne (Bu) Kiof toch nict

ten k/ok, ten smok ofstront roeken (Nbk)
kiok II (Bdie, Db, Dfo, Dhau, Dho, Nbk,
kiofferd (Diz, Np, Nw, Obk) de; -s; Np, 01-Ni, Ow) Ook Hoek (bet. 1: Bdie,
...kloffertien ['klofrtl 1. zwaargebouwd Dfo, El, Ld, Nbk, Op, Ste), kloep (Db) tw.
paard (Np, Obk) Een Be/g nuwnden we [kiokIkluk/kiup] 1. (meestal herhaald gewel ten thkkc k/offerd (Obk), Wat ten roepen) lokroep veer kloek, klokhen 2.
k/offerd van ten peerd (Np) 2. oud paard lokroep voor kuikens (Db) 3. nabootsing
(Diz) eon oolde k/offerd van ten peerd van hot kiokkende geluid van eon fibs die
(Diz) 3. zwaargebouwde of dikke man (Np, men iedigt (Nbk)
klok-en-haemer z. k/ok- en-ha em crspc/
Nw)
kioffien et; kioffies ['klofin] 1. kleine klok-en-haemerspel (Dho, El, Nbk, Ma,
k/oft, z. aldaar 2. kioffie (Nbk, Wol) Bij Np) Ook klok-en-haemer (bet. 1: Bdie,
dat smerige waark trek 1k a/tied mien Pe-Dbi), kIok-en-haemerspul (Dfo, Nt) et;
-len [kioken'h:mr...] 1. (veelal kleine)
co/dc klofficn an (Wol)
kioft (bet. 1: verspr. OS, Diz, Np, 01-Ni, xylofoon (Bdie, Nbk, Pe-Dbi) 2. de
Sz, Spa, Wol, bet. 2: OS, verspr. WS) Ook manneiijke geslaohtsdeien (Dho, Nbk, Np)
kiofte (Db, Dho, 01-NI, Wol, bet. 2: Bdie, 3. bep. gezeisohapsspel: kiok-en-hamerNt), kloclit (bet. 1: Bu, El, Np, Op), do; spel (Dfo, El, Ma, Nt)
-en; kioffien ['kloft(o)/kioxt] 1. zwerm, klok-en-haemerspul z. k/ok- en-baemertroep, vlucht vogels Mit de trek van de spc/
vocgc/s kuf' ze in hide k/often zion (Obk), klokbekerkultuur (I) ['klogb...] - klokIn do baast gaon de voege/s in k/ocbten bekerkultuur
naor 't zuden (Op), Eon bide k/oft voege/s kiokeunster (Ow, Ste) de; -s; -tien
zatten d'rbi5mckeeriii 't/aand(Nbk) 2. ['kbkX:stç] 1. weeginstrument met ronde
groep of grote groep mensen D'r was ten wijzerplaat, veer en onderaan eon bask,
k/oft vo/k op 't boe/goed (Spa), Daor is waaraan dat wat gewogen moot worden,
cen k/c/lien vo/k an 't waark eon klein komt te hangen
groepje (Wol), ten k/oft kiender (Ld), Hi)' klokbeide (Nbk, Np) Ook klokkiesizeide
is mit de hie/e k/oft mitgaon (Np), 1/c wi/ (Np) do ['klok.../'klokis...] 1. (verz.)
met graeg, dat die hie/e kioft bier in huus klokjesgentiaan
komt (Nbk), Dc mannen stonnen op ten klokhuus Ook klokkehuus (bet. 1: Bu, b,
bet. 2: Wol) et; ...huzen; ...husien ['kiok
k/of/len ( Ld)
kiofte z. k/oft
(a) ... ] 1. betimmerde, overdekte klokkestool, met do funktie van klokketoren (Bu,
kiojo (spor.) [kio:ojo ....jow] - kiojo
kiok I Ook klokke (bet. 2: Ste) do; -ken; Dfo, Dhau, Mun, Nbk, 01-Ni, Sz, bs), 't
-kien ['kiok(o)] 1. flinke stoic Neem even K/okhuus is neudig an onderhoo/d toe
ten k/ok wacter! (Nbk), Hi)' badde zoe'n (Dfo), ten ni)' k/o/chuus bouwen (01-NI),
dust, dat hi)' ci' waeter in iene k/ok Die isnaor 'tklokhuus brocbthij is op het
opdronk! (Op), 1k neexn cen got/c k/ok kerkhof (met klokkestoel) begraven (Nbk)
kejak tegen de griep (Db) 2. flinke, grote 2. klokhuis van appel, peer Die appe/s bin
hoeveelheid vioeistof Wat staot d'r op 't bi)' 't k/okhuus a//cmao/e wat anstcuken
heden ten k/ok waeter in de s/oct (Sz, (Op), Vrocger atten we vaeke et k/okhuus
Obk), D'r zit me nogal ten k/okke waeter van ten appe/ mit op (Obk), Th3' et de
in de emmer (Ste), Dir is ten hie/c k/ok appe/ mit k/okhuus en a/ op (Wol), Wat
waeter va/en (El), ten aJ/emacbtige k/ok gooi ie een groot stok k/okhuus weg (Ste)
me/k geven nl. door één of moor koeien klokjetikker (fp) de; -s; -tien ['kiokjMtkç]
(v), (van met name een borrel die men 1. haagwinde
inschenkt:) It doen d'r ten bie/e k/ok in klokke de; -n; klokkien ['k1ok] 1. kiok
(Ste), Hi)' had cen bcstc k/ok op nI. veel waarmee men luidt, beiert of slaat do
aieoholische drank (Sz) 3. borrel (verspr. k/ok/ce /uden, ten k/ok/ce gieten, Die bet
20 (Ste)

OS, Op, Pe-Dbi) Neem nog mar een k/ok!

(Nbk), Geefmi)' nog ten k/ok/den (Op) *
Asje de neuzejokt dan hej' wat ten goede:

wc/ een k/okkien bcurd /uden, mar hi)' wet
met waor de k/cpc/ hangt (verspr., Dfo),
...zit (Nw), ook Th3f het een kiokicien heurd
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klokkegat - klokkcludcn
Judon (Nbk), ...in do veorto heurd (Nbk),
Do kiokke lop dour hou de tijd in do gaten,

tijd klaar to zijn (Op), togon do k/ok/co
war/con (spar.), eon wodsiriod tegon do
zorg dat Jo opsehiet met je bezighedon, k/ok/ce (spar.), con man van do k/ok/ce een
straks heb Jo to weinig tijd (Bdie), 'tK/inkt man die steeds stipt op tijd is, zich stipt
as eon k/okko 't is uitstekend work, hot is houdt aan eon afgesprokon of vastgoiogd
prima voor elkaar: HiJ gal eon antwoord tijdstip (Dho, Diz, Ld, Nbk, Np, Nt, Op,
dat kionk as eon k/ok/co (Op), 't (niot) an Wol), zo oak oon meens van do k/ok/co
do groto kb/c/ce hangon, D'r is eon (Spa), vandaar Jo /cun do k/ok/ce d'r we] no
k/o/c/cion van kommon on gaon men meet /iekzotten ni. zo stipt op tijd gobourt een
no eonmaal ook weer afscheid nomon, en ander, zo rogolmatig en op vaste tijd
vortrokken (Db), zo ook Ui- Lc con doet zich hot bop. versehijnsoi voor, zo
kick/c/en van scheiden (Db), Zo ludon do stipt op do afgesprokon tijd doot hij/zij lots
zwaoro k/ok/ce de grootste, zwaarste klok; (Diz, Nbk, Np, Obk, Pe-dbl), ...zetten id.
indien doze alléén wordt geluid is dat als (Np), ook Ic /cun et mit do k/ok/cc
teken van ron en booto (Ste): In do geliekzetton (Db), ...de k/ok/co d'r mit
vaaston [vastentijd] /uden zo al/lend do /iekzetton (Dho, Nbk), ...d'r op iiokzotten
zwa ore klokko; dat is do tied van (Ma, Ow), 't Is a//emao/o o//endc wat do
ontboring, dan meugon do acre twie bier k/ok/ce slat 't is één on al ellendo (Nbk,
niot /udod woddon; mit Kast we 'ii al/c drie Np, vo), Bij him is 't a//emao/e geld wat
klokkon budod, on ok mit eon trouwono do k/c/c/co slat (0p), 'tLop as eon k/ok/don
en c//ce zundagmorgon, mar in de advent is (01-Ni) 3. z. k/ok I * Zo do k/ofle Mutts
a//ien d do zwa ore to bouron, as your- ti/ct, ti/ct hij nargens (Dhau, Obk, Db),
bore/ding your Kastmis (Ste) 2. uurwerk (sehertsend) Dok/o/cke s/at nooitminder as
De klolcko is staon b/oven (Dhau), Do ieno on nooit meer as twao/f 't is nogal
klolc/ce bet ot weer in dokoploopt niet op wiedes (Pe-Dbi), (schertsondo aanmoede normale wijze (Np), Eon k/ok/ce moef' diging am toch vooral zuinig to zijn)
zo now on dan opwionon (Obk), We Zunjg, bossien, zunig mit eon jaor kriogen
bobbon do kfokko eon iire aachteruutzet we eon nijo k/ok/ce (Bu)
(Ow), ... veuruutzot (Nbk), do klokko klokkcgat (Op) et; -ten ['kiokogat] 1.
toroggezetten ook fig. (Bdie, Nbk, Np): In galmgat (nI. in een kiokkotoron)
dat band is do k/olcjco eon aende klokkcgewicht z. k/okicowicht

toroggozot is do toostand versloehtord klokkegieten (Obk) onbep. w. ['kiobgi:tii]
doordat men de ontwikkelingen heoft 1. kiokkongioton
teruggodraaid (Np), Do kiok/ce bet krok klokkegieter (Obk) do; -s ['klokagi:tç] 1.
siougen (Ma), ...is van slag slaat op klakkongiotor
vorkeerde momonten, slaat niet het juiste klokkegieteri'je (Obk) do; -n [kloko
aantal siagon op hot desbotreffonde tijdstip gi:tç'tjo, ...to'rtja] 1. klokkongieterij
(Nbk), ..Jop vuuf men uten aacbter klokkehuus z. k/okhuus
(01-Ni), ... vow- (Nbk), Oonze klokko is klokkekaaste (Dfo, El, Nbk, Ste)
a/tied bi5 de tied (Dfo), Tot iono ['klokoka:sth] - klokkokast
begrou von was, woddo do k/ok/ce ok wo/ klokkeklaank (Dfo, Obk) ['k...] sti//lozot (Nbk), Do k/okko staot loopt niot kiokkoklank
(Nbk), ...staot stifle id. (Nbk), do k/ok/co klokkekleed z. k/okkoklietien
/iokzotten (Nbk), op 'e kick/cc kiokon, de klokkeldetien z. k/ok/cokliotien
k/o/cko in do gaten helen erop biijven klokkeklietien (OS, Np) Oak kloklcekleed
ietten hoe last het is (Nbk), floe /aoto hot (Bdie, Nt, Wol), klokkekletien (Dho, Diz,
de kiokico ot?welke tijd wijst do kiok aan? 01-Ni, Po-Dbi, Spa, Ste) et; ...klioties
(Nbk), can Frieso k/okko (Db, Op, Pe-Dbi, ['k...] 1. kloodjo over (half)ronde kiok
Sz), eon Zaanse kick/co (Nbk), eon (veelal Friose kiok)
Zeouwse k/okko (Nbk), do kick/co rend, klokkeluden (Bu, Nbk, Np, Op) Oak
ook in de k/ok/co rend s/aopon (Bdie), 'k kiokiuden (Np) onregeimatig ww.;
Warke graog eon betien op 'o k/c/c/ce 'k onovorg.; all. onbep. w. en hot klokkeiuded
houd graag do tijd in do gaten, ni. am op ['kiok)1yd4] 1. luiden van een iuidkiok

klokkcluder - kIoksteI
(handmatig, met een klokketouw; thans
ook wel m.b.v. een e!ektrische insta!latie)
klokkeluder Ook kiokiuder (Nbk, Np) de;
-s; -tien [kloka.../'kl3kl...] 1. klok!uider
klokkcmaekcr de; -s; -tien ['kbk ...] 1.
k!okkenmaker
klokkcmackcrtien de; ...ties ['k....tin] 1.
k!eine klokkcmackcr 2. bep. k!eine hamer
voor fijn werk (Obk)
klokken I Ook kloeken (bet. 2: Pe-Db!)
zw. ww.; onoverg.; k!okte, het k!okt
['k1ok/'k1uk] 1. k!okken: een k!oklcend
geluid geven bij drinken, sehenken, gieten,
ook: met flinke s!okken, scheuten drinken,
sehenken, heen en weer schieten van een
vioeistof (met k!okkend geluid) As dekoc-

klokkestel z. klokstel
klokkcstoel de; -en; -tien ['klDkastu:!] I.
betimmerde, overdekte k!okkestoe!, met de
ftinktie van klokketoren
klokkctone (Pe-Db!) - klokketoon Do
klokketonen konnen zo mooi over de
akkors galmon (Pe- Db!)

klokketoren (Nbk, Obk, Op, We!)
['kbko...] - klokketoren
klokketouw (verspr.) et; -en; -gien
['kiokotoM] 1. klokketouw In Steggerde
bongon drie klokkotou won in do karke

(Ste) 2. (meestal my.) bel van snot (Bu,
Ma, Nw, Obk) Dat kiond hot altiod
klokketouw ondor do nouzo (Obk)

0011

klokkevaze (Nbk) de; -n ['k...] 1. één der
vazen van eon klokstcl, z. a!daar
klokkcwicht (Np, Ste) Oak klokkewichte
flossekloktafd'rkrekmitbcginnon(Ste), (Sz), klokkegewicht (01-N!), klokswiclit
Levertraon klokt zo, aj' et uut do flosse (Diz) et; -en; wichien ['k!okawtxt(a)
gioten (Nbk), AJ' war tevule drinken, dan L..xowudi'k!okswixt] 1. één der gewichten
klokt etje in do book (Dfo), Poppo is zo die aan een klok hangen A 'k 'a aovens op
non modosienen ingevon woddon mit eon
flosse, dan hour io ot klokkon (Obk), Eon

hadde an 't drinken, et klokt d'r over
(Dhau), 1k zal dat gauw even achterover
klokkon (Sz), Th3 klokt do borrel naor
binnon (Bu, Dhau, Diz), 't Wacter klokte
d'ruut(Bu), Wezullen 'mdatklokkenwel
even ofioren gezegd wanneer men uit eon

bedde gao trek ik do klokswicbten altied

op (Diz) 2. bel van snot die onder aan de
neus hangt (Sz)
klokkewichte z. klokkewicht
klokkewier (fp) g. iidw. ['klokowi:or] I.
haagwinde
voile f!es begint to schenken: we zu!!en or klokkien et; k!okkies ['klokin] 1. k!eine
veel van drinken zodat de fles niet meer klok It Loopt as eon klokkien heel goed
kan k!okken (El) 2. k!okken door een hen, (van instrumenten, maar oak m.b.t. hetgeen
met name van een broedse kip Die kiepo georganiseerd is, de gang van zaken
wodt ok bruds, want die begint to klokken (01-141)) 2. horloge (Dho, Nbk) 3. in '1
(Np, Op, Obk), Do klokkerd klokto om blauwe klokkien klokjesgentiaan (Nbk, k),
buus (Ma) 3. een k!akkend geluid met de grasklokje (fp)
klokkiesgentiaan (fp) - k!okjesgentiaan
tong maken (Bu)
klokken II (Nbk, 1) ['klok] - k!okken: van klokkiesheide z. klokhcide
een rok Die rok die klokt (Nbk), ...bot eon kiokiuden z. klokkeluden
mooi klokkend model (Nbk); oak: k!okken kiokiuder z. klokkeluder
bij wedstrij den, met een prikk!ok werken
klokradio (v) [kiok...] - klokradio
klokkerd Oak kloekerd (ZW), Hoek (Sz) klokrok (Nbk, Np) ['k!okrok] - k!okrok
do; -s; k!okkertien ['k!okçtl... u ... ] 1. kloek, kloksinia (Nbk) [kiok'sinija] - gloxinia
k!okhen eon klokkerd mit pickles (El), M klokslag (Db, Np) de ['kloks!ax] 1. het
hot acbtpiokies bij do klokkerd (Wol) 2. s!aan van een klok of uurwerk op een bep.
dik vrouwspersoon (Np)
tijd klokslag twolven k!oks!ag twaa!f uur
klukkerig (Db) bn.; -er, -st ['k!okçox, (Np), Klokslag op tied was ik weer thuus
'k!okarax] I. een klokkend geluid makend precies op tijd (Db)
klokstel (verspr. OS, Dho, Np, 01-Nl, Op,
eon klokkerig geluud (Db)
klokkespel (Di; Nbk, Spa, Wol) et; -!en; Ste, Sz) Oak k!okkestel (Bdie, Diz, Ld,
-!egien (bet. 2) [klokospd] 1. carillon, Ma, Nt, Obk, Pe-Db!, Spa, Wol) et; -!en;
beiaard, het bespelen ervan of de a!dus -!egien ['k!ok(o)stei] 1. pendule of evt.
voortgebrachte muziek 2. klokkenspel: bep. ander uurwerk met aan weerskanten een
muziekinstrument in een orkest (Nbk)
vaas Et klokstel staot op 'e schostion-661-
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maantel (Np)
klokswicht z. klokkewicht
klokure (spor.) - klokuur
Mom (Ste) de; -men; klommegien [klom]
1. het kolomvormige, belangrijkste deel
van de kolomkachel, vgl. Eon kachel op
vier pones, daor vlak boven zat do aslae,
die koj' d'r in schoeven, dan do klom en
dan de kop d'r op (Ste)
klomkachet (Bu, El, Ma, Nbk, Np, Obk,
Op, Ste) Ook klompkachel (Bdie, Db,
Dfo, Dhau, Dho, Diz, Ld, Np, Ow, Spa,
Wol), kolomkachel (Ow, Pe-Db!) do; -s;
-tien ['klomkax[/...mpk.../ko(:a)'lom...] 1.
kolomkachel Do klomkachel ston op vier
poties, daor vlak boven zat de aslae, die
koj' d'r in schoeven, dan de klom on dan
do kop d'r op (Ste), Om de klomkachel
ston eon rek ow kiender tegen do kachel to
bescharmen (Ste), In do klomkachel kwam
een ketel to hangen (Bu)
klomp z. klompe
klompbien (Db) ['klombi:n] - klompvoet,
mismaakte voet
klompe Ook klomp (bet. 1: spor.) de; -n;
klompien ['klomp(o)] 1. kluit, blok
samenhangende massa D'r zit al eon
klompe ies in do sloot (Nt, Wol, Np), eon
klompe bout (Spa), eon klomp goold
(Pe- Dbl), eon beste klompo vuur eon grote
kool vuur (Wol) 2. houten schoen Doe
heurdo hi)' dat Heit uut do klompen your
de deure stapte (vo), Klompon is eon
waarme dracbt (Db), H. het zo eon peer
klompen of versleten ( Ld), 't Glieden
kwam vroeger aorig op e klompen an
vormde eon aanslag op (Obk), Hij bad mit
vootballen geregeld de kappe van de
klompe nI. het deel boven do wreef, d.w.z.
van eon klomp die helemaal van hout is
(Dho), Wij vochten as schoelejongen wel
mit do klompe (Obk), op klompen lopon,
eon man op klompen, De klompen steuven
d'r bijj uut nl. bij het hardlopen of evt.
vechten (b, Nbk), gele klompon, zwatte
klompen, ieperen klompen van iepehout,
wilgen klompen van wilgehout, populieren
klompen, elzen klompen (Ow, Pe-Db!),
Loren klompen (Diz, Diz), ieperen klompen
(Nw): Ieperenklompen, aj'diehadden, koj'
et wel doon, iepenhoolt was duurder as
wilgen (Nw), wilgen klompen (Ma),
Gediekster klompen z. ook onder Gediek-

ster (Ma), Zweedse klompen (Dhau, Sz),
Zwolse klompen (Ma, Sz), Ie hadden ok
gerookte klompen, die kun Langer mit (Sz),
daegse klompen klompen door de week
gedragen (Ma), waarnaast zundagse
klompen (Ma), klompen an do bionen
klompen dragend (Bdie), op e klompe
zitten in een houding zijn waarbij men met
z'n achterwerk op de hak van een van de
kiompen zit (Ste), klompen opballen er een
stuk leer onder zetten (Bu), in de klompen
schieten snel in de klompen stappen en
vertrekken (Nbk), Mit Sunterklaos zetten
wij do klompe onder de schostien (Op),
Oonze N. is eon goedzak, daorkuj' wel mit
de klompen overhenne lopen die kun je
gemakkelijk aan, daar hoof je nauwelijks
rekening mee to houden (Db), zo ook Jo
kun d'r wel mit klompcn on kousen
overhenne (Ste), ...en schoeven overhenne
(Ste), vandaar ook mitdeklompon over Jo
henne lopen laoten (Db), waartegenover Jo
kun dr niet mit klompen on kousen
overhenne (Ste), ...klompen on schoeven
overhenne (Ste), Zegaon drop eklompen
dear ze nemen het niet zo nauw, serious,
behandelen het niet nauwkeurig, houden
geen rekening met anderen (Ste), Die is
mit de klompen an geboren (Db, Dfo, Ld),
op eon klompe on eon schoe in grote
armoede ( Dhau, Ma), d'r op eon klompe en
eon schoe vandeurgaon zeer gehaast (Ow),
In de modder brak mij de klompe
(Pe-Dbl), Daor brekt mij do klompe nu
begrijp ik er niets moor van (Dfo, Nt,
Obk), zo ook Now brekt... (verspr.), Dat
kuj' wel mit de klompe anvulen (Op, Sz),
... wel mit de klompen anvulen (Dhau, Dho,
Ma), ...mit de klompen an wel vulen (Ld,
Np), ...on e klompe anvulen (O!-Nl), zo
ook Dat vuul ie mit de klompen an (EI), Et
wark gaot je over do klompen bonne is
eigenlijk teveel voor je (Ste), mit de
klompen in It gelag kommen lelijk to pas
komen, zich onhandig, lomp in eon
onaangename situatie doen geraken (Bu,
Dfo, El, Ld, Nbk, Nt, Op): Hi j flapte alles
d'r uut, hi)' kwam mit de klompen in 't
gelag (Ld), Die kwam lillik mit de
klompen in It gelag kwam slecht to pas,
gezegd bijv. bij eon gedwongen huwelijk
(Nbk), mit do klompen in It spul kommen
op plompe wijze zijn mening zeggen, rare
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dingen zeggon en/of doen, ondervinden,
ook: storend binnenkomon (verspr.), ook
gozogd in geval van eon gedwongon
huwelijk (Nbk), zo ook mit c/c klompen in
't spul zitten (Wol), mit c/c kfompen an in
't spul kommcn zich plomp uitdrukken,
harde, botte opmerkingen maken of storend
binnenkomon (Diz), zo ook mit c/c
Jclompen an in huas va/en (Ow), mit c/c
klompen in huus kommcn (Np) en mit de
klompen op 't ics kommcn (Op), op 'e
klompe spculcn tierend tokeergaan (Bdie),
Dit ]opt him over dc klompen dit wordt
hem levee!, dit vindt hij to bar (b), (van
slochte koffie, thee of evt. andere drank) k
Heb et Hover in c/c klompen as in

c/c boek

(Ste), ...as in 'tkoppienid. ( Spa), Dat is ok
con Klaos Kiompe.' eon houten Mass (Ste)
klompebaand (Bdie, Dfo, Dhau, Dho, El,
Nt, O!-N!, Op, Pe-Dbl, Wo!) de; ...banen;
...baantion [klompabLnt] 1. metalen band
met punten aan de onderkant; over een
klomp ges!agen om doze bijoen te houden,
ni. in geval van een barst in do klomp of
wannoor de kap eraf is gosprongen of or
droigt af te springon
kiompebak (Diz, Nbk, Np, Ste, Sz, Wo!)
do; -ken; -kien [k!ompobak] 1. !ago,
langwerpige ste!Iage met vakken, gebruikt
op de vroegoro basisschool, waarin de
!eer!ingon (per yak) hun twee klompen
konden plaatson
kiompebek (Dfo, Ow, Bdie, Ste) do; -ken;
-kien ['k!ompabek] 1. ondorkant van do
voorkant van eon klomp As d'rmitpeggcn
of klompegruus ooldc lercn scboczo/cn

ondcr klompen slegen wodc/en, konnen ze
luel lange mit, mar dan schopte ic we] es
een gat in c/c klompebek (Dfo, Ow), verder
in ccii kiompebek bebbcn steeds razon en
heron (Bdie, Ste)
kiompeblok (Ste) et; -ken ['k...] 1. zwaar
b!ok hout waarop do klomp bij het maken
is vastgek!emd, z. ook knicpblok
Idompeboom (Nw, fp) do; ...bomen; -pion
['k...] 1. iep: uit hot hout orvan maakto
men klompen (Nw), zo ook: zwarte
popu!ior of evt. andore popu!iorsoort (fp)
kiompebore (Obk) do; -n; ...boortion
['klompabo:oro] 1. boor waarmeo klompen
wordon uitgoboord
klompedaans (Ld) - k!ompondans
klompedraod (Bdie, Dhau, El) et Uk...] 1.

dun ijzerdraad met name gebruikt om over
eon klomp to trokkon om doze bij eon to
houden, ni. in goval van een barst in do
klomp of wannoer do kap oraf is gesprongen dan wol oraf zou kunnon springen; ook
wel gebruikt bij hot rietdokken kiompe-

draod over c/c kappe trekkcn on vaastespiekeren (Bdie), c/c daoke ovenii5en mit
klompedraod n!. om stormschade tegen to
gaan (E!)
kiompedukelen (01-N1) onbep. w.
['k!ompodykjn] 1. op do punten van do
klompen !open omdat do grond, met name
hot woi!and, erg nat is (01-NI)
kiompedukertien (O!-N!) et; ...dukerties
[k!ompodykçtin] 1. k!ompspijkertjo
kiompegruns (Dhau, Ma, Np, Ow, b: !n)
et ['k!ompogrys] 1. b!auwo kopspijkertjes
klompcgruus slaon onc/cr de klompen n!.
bij gladhoid (Np, Dhau)
klompehokke (Bdie, Dfo, Diz, Nbk, Np,
Op, Ste, Sz) ot; ...hokkies [k!ompohoko] 1.
aangebouwd houten schuurtje voor de
(achtor)deur van hot huis, waarin men On
klompen zet alvorons het huis in to gaan
(Bdie, Diz, Nbk, Np, Op, Sz) 2. hok
waarin men klompen vorvaardigt (Ste)
kionipehoolt (Bu, Dho, Nbk, Nw, Ste) oh
['k!ompoho:!t] 1. k!ompehout, in hot
bijzondor: hout van de popu!ier
kiompekappe (Diz, Nbk, Np, Nt, Obk,
Ste) ['k...] - kap van eon klomp
klompekrabber (She) de; -5; -tien
['k!ompkrabr] 1. soort rooster om do
klompen op af to vegen, do modder eraf te
krabbon
klompekramme (Bdie, Db, Dfo, Dho, Ld,
Nbk, Np, Obk, Op, Ow, Ste, Sz, Wo!) Ook
klompkramme (Ld) do; -n; - gien
['klomp(o)kram] 1. meta!en band met
punten aan do ondorkant die men over eon
klomp s!aat, of dunne motaaldraad die men
over eon klomp spant (aan boide kanton
aan eon spijkortje vastgezot); nl. om doze
bijeon to houden in geval van eon barst (of
om eon mogolijko barst to voorkomon) dan
wel wannoor do kap van do klomp is
gosprongon of er droigt af to springon
klompekrammen (vorspr.) zw. ww.;
onoverg.; klompokramdo, hot ktompokramd
['k!ompkra:] 1. s!aan van een mota!on
band met punten aan do ondorkant of hot
trokkon van ijzordraad over eon klomp om
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doze bijeen te houden, nI. in geval van een
barst, wanneer de kap eraf is gesprongen
of eraf dreigt te springen As ze

klompkramme z. klompekrammc
kiompleertien z. klompeiccrtien
klompleerze Ook klompeleerze (Bdie,
klompekrarndcn vrocger mit krarnme- Dfo, Sz), leersklompe (Op, Spa),
draod dan mossen ze cent een kaarve leertekiompe (Sz) de; -n, - ns (verspr. OS,
macken mit dc zaege, of ok we] mit ccv Np), ...lerens (Ma) ['k.../'1...] - klomplaars
mes (Obk), Kramdraodklompekramden ze kiomp maeker z. klompcmaekcr
mit (Dhau)
klompschoe
(Db, Obk) ['k...] kloinpeleertien Ook kiompleenien (Obk) klompschoen: nI. met houten onderwerk
et; ...leerties ['k...] 1. klompleertje
klompsokke ['klompsoka] - klompsok
klompcleerze z. klompleerze
klompvoete (verspr.) de; -n; ...voetien
klompemaeken (Np, Obk, 5th) onbep. w. ['klompfuto] 1. klompvoet, mismaakte voet
['klompom€:kp] 1. het handmatig Hij bet wat een klompvoete (Ste)
vervaardigen van klompen Bij et ldompe- kiongel Ook kiungel (spor.) de; -s; -tien
macken moej' cent kleuven en dan be- ['klol]jJ... ...] 1. klungel, onhandige
hakken (mit ccv speciale bide) (Obk), persoon Die klongcl boef' niet bonne to
Vroegcr was kiompemacken cen bijverdienste (Ste)
klompemaeker

(Obk, Ste, Wol) Ook

sturcn, want die brengt d'r niks van to
laande (Obk), Wat is dat toch eon kiongel
van een kercJ (Nbk, Np) 2. hangende,

klompmaeker (01-NI) de; -s; -tien schommelende zak (Dhau, Np) Om cia
['klomp(a)m:kç] 1. klompenmaker Dc deure dicbte to doen haddcn ze d'r vroeger
klompcmaekcr moct klompen besnieden can klongel an; tegen woordig hebben ze
(Ste)

(Obk) [kiompo
ms:kr'tjo, ...kor...] - klompenmakerij
kiompemes (Ste) et; -sen ['kiompomEs] 1.
tweezijdig snijdend mes (recht of gebogen)
met behulp waarvan men een kiomp tot de
juiste vorm snijdt
klompen (Dhau, El) Ook klompken (Dhau)
zw. ww.; onoverg.; klompte, is/het klompt
['klompml'klom(p)kn] 1. hoorbaar op
klompen lopen, heen en weer lopen op
klompemaekeri'je

klompen MY is de weg langes klompkt
(Dhau), ...bet een aende over de weg
klompkt (Dhau), Ze staon daor mar bi
mekecr to klompen (El)

cen vote (Dhau)
klongclachtig z. kiongelig
kiongelder (Nbk, Np) Ook kiungelder
(Dhau, El), kiongeler (Nbk) ['klol)ldf
/...A.../...] - kiungel, klungelig iemand
klongelderi'je (Nbk, Np) de; -n [ ... do'rtjo
(Nbk), ...sjo (Np)] 1. het voortdurend
klungelen, niet opsehieten, het onhandige
gedoe Verkering is ecrst ok een kiongeldeflje (Np)

kiongelen
Ook kiungelen (spor.)
[kloIJJl?J...A...] - klungelen Wat bcj' daor
lange mit zetcn to kiongelen (Np), 1k bin
zo an 't klongelen, et schöt nict on (Nbk),
Lig toch nict to kiongelen (Ste)
kiongeler z. klongcldcr
kiongelig (Bdie, Nbk, Np, Nt, Obk, Ste,
Wol) Ook klongelacktig (verspr.),
ktungelaclitig (spor.) In., bw.; -er, -at
['kloijjox, ..ajolax/...] 1. klungelig Hij was
klongelig in zien wark (Np), Die jongc kan

klomperakkien
(Op) et; ...rakkies
['klomporakin] 1. rek waarop of waarin
men z'n klompen plaatst
kiompevak (Bdie, Ma, Ste) et; -ken; -kien
['klompofak] 1. één der vakken, kastjes nit
een klompebak, d.i. een grotere stellage
waarin de kinderen op school hun klompen we] degelik warken, mar bi5 doet aBcs zo
plaatsten
klongelachtig (Op), Wat hej' die kleren
kiompewinkel (spor.) - kiompenwinkel
toch klongclig an (Wol) 2. (van handen)
kiompien et; ...klompies ['klompin] 1. koud en stijf, zodat men geen kracht heeft,
kleine klompc 2. bolletje gevormd door niet vlot en sekuur kan werken (Np) 'Ic
stuifmeel aan de achierpoten van een bij Hadde de haney klongelig (Np)
(bs: Dfo, Obk, Op, Ow) Zc korninen mit kiongelkont (Diz, Ma, Nbk, Np, Sz, Wol)
kiompics tbuus (bs: Obk)
Ook kiongelkonte (Dho, Spa, Ste),
klompkachel z. klomkacbel
kiungelkont (Pe-DbI) de; -en; -len ['k...]
klompken z. klompcn
1. onhandig iemand, iemand die prutsend
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bezig is, niet opschiet Kiongolkonton

konnon Jim ok we], zo kim flog glen
spiokor rocht in con plaankc slaon (v)
kiongelkonte z. kiongolkont
klongclpot (Nbk, Obk, Ste) de; -ten; -tien
['k...] 1. klungel, kiungelig iemand
kiongeiwark (Nbk) - kiungeiwerk, ook:
slordig work
kiongeizak (Np) de; -ken; -kien ['k...] I.
kiungel, kiungelig iemand
kionie (bet 1,3: El, Nbk, Ow, bet. 1: Bdie,
Nw) Ook kelonie (Ma, Np, bet. 2: Nbk),
kolonie (bet. 2: verspr., bet. 3: Dfo, Nt,
Sz, Wol, bet. 1, 4: Db, Ma) de; -5; -gien
['klö: ni/'ka16: niJ'ko:'16: öni] 1. óén deruit
do omgeving bekende koloniën van de
Maatschappij van Weldadigheid (met
hoofdietters:) Hiy komt uut Do Kionic
hier: uit die in Noordwooldo-Zuud of evt.
uit Frodenksoord, Willemsoord e.o. (fidie,
Ma, Np, Nbk), N. bet d'r con hekel an as
bi5 naor do kojonic moot to varvcn ni. die
van de strafgevangenis in Voonbuzon (Db)
2. koioniaai gebiedsdeel In vrocgor daogcn
was Nodorlaans-Indie eon kolonie van
Nodorlaand (Op) 3. kolonie van bep.
vogels Meouwon macken mit mokaandcr
eon kolonie (Nt), brudon in con kolonie
(Wol), eon grote kolonic voogels (Sz) 4.
bijenvolk (Ma) Eon pat van do bison gong
mit do koiminginno, dat woddo dan con
ni5o kolonie (Ma) * Hoc hiet ie2/Mooi
Griotio./Waor woon io?/In do klonio/Wa or
ligt dat2/In 'teusgat/Akkobakkes/Watstinkt
dat(b), .../Klcin Griotion/Waorwoon io?/In
do klonio/Waor Jigt dat?/In 't stinkgat
(Nit), ...zinkgat(Nbk), ...pisgat(Nbk)
kionieboer (bo: Nw) do; -en; -tien ['k...]
1. (vaak york!.) boor nit eon kionic, z.
aldaar, bet. 1, met name die nabij
Noordwooldo (bo: Nw)
kioniehusien z. koloniohusion
Klonisci, (1) et ['kb: nis] 1. do karakteristieke, nauw aan hot Ned. verwante taabvariant van Do Klonio bij Noordwooldo e.o.
Monist z. kolonist
kionne z. kelonne
Monte do; -n; kiontien ['kbonta} 1. kbont:
kiuit ccxi k/onto bottor (Dfo), D'r zitton
klonton In do bn (Diz), It Volk klitto do
hole aovend L'i5 mokaorc op con k/onto
(01-Ni), lone mit con klontion in ot riot
sturon met een kiuitje in hot riot sturen

(Wol) 2. (vaak verki.) stuk kandijsuiker zo
k/aor as eon k/ontion (Nbk)
kionter (Nbk) de; -s; -tien ['kbontç] 1.
kiont samenhangende massa D'r zitton
klontors macI in do brl (Nbk)
kionteren (Diz, Nbk) ['kiontçç] - kionteren
Do mo/k schut gaer on bogint to k/ontoron
(Diz)
kionterig ['kiontrEx, ...tarax] - kionterig
As de me/k zoor is, wodt et k/ontcrig
(Obk), Et boslag is kiontorig (Ste)
kiontien z. onder k/onto
klontiesgruus (Db, Dfo, Nbk, 01-Ni)
['kLontisxrys] - klontjesgmis Et klontlesgruus Iowani dour zi'jgios om do splinters
d'r wit to baolon; dan kwam et in do theepot, dan smultto ot on woddo et zuto (Nbk)
kiontieskiadde (Nt) do; -n; -gien ['kiontis
kiado] 1. papieren zak waarin men kandijkiontjes verpakt
kiontiespot (Bu) - kiontjespot
klontiesschere (verspr.) - kiontjestang:
MIt do k/on tiosscboro lcuj' do k/on tics an
gruus kniopon (Spa)
kiontiestange (spor.) - kiontjestang
Woof z. k/ouvo
Woolen (spor.) ['klo:oj(d)i] - kiooien:
stunteben
Moon (Bu, Nit) do; kbonen; - tien [klö: n]
1. clown con aorigok/oon eon eigenaardige
vent (Bu) 2. (inzake computers) merk dat
imitaties maakt van produkten van
toonaangevende fabrikanten, ook: exempiaar van zo'n merk (spor.)
kloonachtig (Nbk) - clownachtig
klooster et; -5; -tien ['kbo:ostr] 1. klooster:
abs instelling 't klooster van Windosboim
(1), can klooster stIcbton (1), in eileen
kloostorgaon (Nbk), N komtin glen karko
ofk/oostor is buitenkerkelijk (Pe-Dbi), zo
ook N komt in k/uus noch klooster (Db)
kloosterbalsem (Obk, Sz) ['k...] kboosterbalsem Aj'stoukon binnon dour eon
bi5o kuj' daor or bosto k/oosterba/som op
doon; et /opt niot - ot wodt dus niot dlkko
- op et p/ak daor aj' stoukon binnon; io
konnon et ok op Jo smoron om et stikkon
togon to gaon (bs: Obk)
kloosterbiebeltheek (1) - kioosterbibliotheek
kloosterboerderi'je (spor.) - kioosterboerderij
kloostercel (I) - kloostercel
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kloostergang - kioppen
kloostergang (1) - klaastergang
kloostcrgebouw (1) - kloostergebouw
kloostergelofte (1) ['k...goloft] - klaostergelofte
kloostergemienschop (1) - klaastergemeenschap
kloosterkarke (1) - klaasterkerk
kloosterkleed (Ste) et; ...kleren ['k...] 1.
k!oosterkleed Ze het de kloosterkleren an
(Ste), 't Habift is con kloostcrklccd (Ste)
kloostcrleven (1) - klaosterleven
kloostermop (Nbk) ['klo:ostrmap] kioostermap
k!oostermure (spar.) - kloostermuur
kloosterorde (spar.) ['k...oçdo, ...4oJ klaosterorde
kloostertuun (1) - kloostertuun
kloosterzuster (Ste) - kloasterzuster Ziis
kloostcrzuster bi5 do nonnen (Ste)
Moot de; -kloten; kiatien [kla:ot] 1. (mw)
teelbal Wig' eon schop onder de kloten
bobber,? (Np), Ze moc'n In 0. de kioten
mar redden zeif hun zaakj Cs opknappen
(Diz), Die riemene van 'in is glen kloten
weerd niets (Diz), d'r glen kloten van
snappen niets (Ma, Nbk, Np, Nt),
begriepen Id. (Nbk, Np), D'r was glen
kloten an er was niets aan (Db), Da 's naor
deklotenverknald, verloren (Nbk), Etgiet
naor do kloten (Nbk), Et is... (Nbk) 2.
sullige vent (Ma, Nbk) 't Is een kloot van
een vent (Ma), eon kloot van Doic/azin
enonne sufferd van een vent (Nbk), eon
schaemele Moot vent die veel te verlegen
is, oak: die kinderlijk annazel is op sexgebied (Nbk) 3. damme persoon, oak van
een vrouw gezegd (Ma, Nbk) Wat bin 'k
toch ok eon kloot, da'k dat vergeten bob te
doen (Nbk) 4. in mit de kloten veur 't blok
zitten voar het blak geplaatst zijn, in een
lastig parket (Nbk, Np)
klootachtig bn.; -er, -st ['klo:taxtox] 1.
dam en suffig ccii klootachtlg fegaur
(Nbk)
klootballe (Np) Oak klootsjeballe (Nbk)
de; -n; -gien ['kla:odbalo] 1. teelbal lU
die bigge haelden ze do klootbaien d'r wit,
do blggen woddcn sncden (Np) 2. damme
en suffige vent (Nbk)
kloothannes (spar.) - klaathannes
kloothannesen (spar.) ['kIa:othanasi} klaothannesen
kloothommel (spar.) - klaothammel

klootschieten (1) - klaatschieten (bekend
nit Twente)
klootschietcr (1) ['kla:atski:tr] - klaatschieter (bekend uit Twente)
klootsjeballc z. klootballe
klootzak - kiaatzak: ratvent
kiop I de; -pen; -pien [klop] 1. slag, klop
die men haart, kiap con kfop op 'c dcurc
geven, lone eon klop op 't scboofder geven
(Nbk) 2. klop van het hart, een slagader 3.
in lone flop geven (v), flop kricgcn (Nbk)
Mop II tw. [klop] 1. klop
kiophod (Np, Obk) et; -den; ...battien
['klobot] 1. plankje met hauten steel er
schuin op, am het net mee op te klappen
(bij het rietdekken) (Np) 't Klopbotticn
woddc bruukt am bet net sllcbt to kiapp en
(Np) 2. plank, bard aan een lange stak am
het veen mee aan te klappen (Obk)
kiophore (spar.) - klapbaar
klophaemer (01-Ni, n: Ot) de; -s; -tien
['kloph:m1] 1. hamer met rande kap,
voaral bekend van het stuk kiappen, tat
gruis slaan van steen (01-NI) 2. bep.
hamer gebruikt bij het eikschillen, nI. am
de schars mee las te klappen (n: Ot)
klophingst (bet. 1: OS, Bu, Diz, Np,
Pe-Dbl, Spa) Oak klaphingst (bet. 1: Bu,
Bdie, Dha, Diz, Ma, Nbk, Op, Spa, Sz,
Wal) de; -en ['klophujst/'klap...] 1. hengst
met één gewane en één niet ingedaalde
teelbal, oak: met twee niet ingedaalde
teelballen, oak: niet gaed gekastreerde
hengst (Obk, b: in), vandaar: Zoe'n
klopbIngst is nag eon halve hingst (Obk),
oak: grate, farse hengst (Nbk) Hi7 bouwt
[slaat] as eon klopblngst (Obk) 2. lastig
paard (Nbk) 3. grafgebauwd, plamp en
sterk vrauwspersaan (Nbk, Np, Nw, Obk,
Spa)
kiophoolt (Bu) et; -en ['klopha:lt] 1.
hautbiak waar eiken op warden geklapt bij
bet eekschillen
klopjacht ['klopjaxt] - klapjacht D'r
wodde bij oons klopjacbt buien (El)
kioppen zw. ww.; averg., anaverg.; klapte,
het klapt ['klopip] 1. klappend slaan,
vaaral inzake timmeren, laskiappen e.d.
Do timmennan k/opte d'r mar kieblg op
(Nbk), een k/append gcluud, Dc bk moot
sappen, dan kuj'blm kioppen on dan lat de
basic los (Np), vandaar iekcnboutkloppen
(Sz), Ben goele 1cm/con kan heuren as do

IM

Mopper - kiotsen
bi5en naor do jaogkörf ovorlopon; soms
gaot dat over/open naor do ore korfnog
wat betor aj' do korf even togon do grand
of bijglioks op con pak zakken kloppan
(bs), As ze bly cons thuus vrocger to
inelkon gongon, krogon zo oorst we] eon
k/opt ei mit wat draank d'r dew- (Ma), lone
do conten out do bust k/oppen iemands
geld nit zijn zak kioppen (Np), zo ook lone
geld vut de bust k/opp en (Nbk) 2.
kloppen van mattan e.d. Mom k/opt buten
on eon stool (bl), kloren k/oppon (Nbk) 3.

(onoverg.) kioppen om to attenderen, to
waarschuwen, to verjagen I kiopte an It
glas (b, j), K/op es op 'e douro, misscbien
is hij d'r we] (Nbk), binnon kommon
zonder to kloppon (b), Do iomker bog/nt
now van onderon of mit do haven tegen do

kiosse de; -n; klossian ['kloso] 1. houten
spoel om iets op to winden con k/osso
gaoren, eon k/ossien gaoren 2. klos: bep.
stuk(je) stevig hout tar ondersteuning, om
tagan to houden, op z'n plaats to houden,
ter verdikking, in diverse toepassingen
(Nbk, Np, vo) Morgens nac at me/ken
woddo do waegon klaormaekt, at bujraom
d'r op on daor twit zittarsplaanken over
berme, mit k/ossan tegon at mom an your
do stovighied (vo), Dat poord baddo eon
klosse onder do ha/s om ot in bodwang to
ho/en; ot was eon boo/ten klosso, en aj' dan
an et bide trek/con koj' or peerd do ba/s
dicbtckniepen (Nbk), Do kbossies zatten op
'o ziodo van do ste/c/con van 't ionspan: zo
woron d'r vow- dat at poerd do waegon
weerommo drokkon kon on n/ct mit do
ba/c/co togon ot ienspan kommon kon: as zo
d'r of gongon, ]cup do waogen otpoord op
'o kont (Np), Zo zetton kbosssen op 'e
trappers van do blots nl. tar vardikking,

Ice/ri to kloppen ni. bij hat maken van een
kunstzwerm wannear de bijen in de
jaogkorfworden gedreven (bs: Dfo, Obk,
Op) 4. (onoverg.) kioppen van het hart Et
batte klopte him in do keel (Nbk), ...klopto zodat hat kind erbij kan (Nbk)
him as eon laomerstat (Nbk) 5. tar kiossen (Nbk, ba) zw. ww.; onoverg.;
bemoediging, geruststelling, nit waar- kloste, hot klost ['klosi] 1. klossand gaan,
daring een klopje geven MY k/opte him es een klossand galuid varoorzakan Mooj'm
op ? schoo/der (Nbk), eon koo op 'o no/c/ce toch es over do zoobdor houren kbosson
kloppen (ba) 6. in je(zols) op 'o bost (Nbk), Now k/osson zion kbompen over or
kloppon zich op de borst kioppen (Nbk) 7. straotion naost buus (ba)
(onoverg.) bij kontrolerende vergelijking kioteldapper (spor.) - klotakiappar
overeen blijken to komen, in orde, korrekt kloten (Nbk, Np) zw. ww.; onoverg.;
zijn Eon kasbook meet a/tied kloppon klootta, hat kloot ['klo:otuj 1. knoeiend,
(Nbk), Do kas klopt niet (Nbk), Dat k/opt prutsend bezig zijn Man, boo/ toch op to
n/ct is niet in de haak Nbk), Zoas or d'r k/oten (Nbk)
staot, k/opt et niot is hat onjuist (Nbk), 't kioterig (Nbk) bn., bw.; -ar, -st ['klo:a
K/opt as eon busso hat blijkt gaheel to tçax, ...tarox] 1. onaanganaam doend Man,
kioppen (Nbk, Np)
doe toch niot zo k/oterig (Nbk), eon
kiopper de; -s; -tien ['kbpç] 1. dour- k/oterigo koro/ (Nbk) 2. sullig, als een
klopper Hi lout do k/opper op 'e zwaore sufferd doend Hi7 is wat kbotorig (Nbk),
iokonhoolton deuro va/on (b)
eon k/otorigo vent (Nbk)
klopsignaal (spot.) et; ...signalen; -tien kiotestreek (spot.) - klotastraak
Mots tw. [klots] 1. klots 2. z. kbotse
['k...] 1. klopsignaal
kioris (Nbk) de; -san; -sian ['klo:oros] 1. kiotse (Db, Dho, Np, Ste) Ook k/on (Ld,
kioris: sukkel, sufferd Hoe ho'k dat toch Obk, Pa-Dbl, Ste, Wol) de; -n; klotsien
vorgoton kund, wat bin 'k toch ok eon ['klots(o)] 1. muts met pompon (Dfo, Np,
k/or/s (Nbk)
Obk, Pa-Dbl, Ste, Wol) Iomoe'n dokbotso
klos I (Nbk) [klos], in do k/os wozen
opdoen (Np) 2. bap. muts mat een band
klos II tw. [klos] 1. klos (tar nabootsing onder de kin en met varen crop (Dho) 3.
van hat kiossend geluid dat met name bep. muts van kant, over het oorijzer (Db)
ontstaat wanneer iemand zwaar loopt)
4. rond ballatje van doorgaknipt garan op
kioset (spor.) [klo(:o)'sct] - closet
can muts, pompon (Ld) 5. barat: ronde
kiosethoolder (spor.) - closethouder
muts (Nbk, Obk, b: In)
klosetrolle (spot.) - closetrol
kiotsen (Bu, Nbk, Np, Spa, Sz) Ook
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kiove - kiussiesman
kiatsen (bet. 2: Spa), kiutsen (Bu) ['klotsi7
/...a.../...A...] 1. klotsen van vloeistoffen Ft
waeter klotst in do emmer (Np), It Wactor
klotst me in do klampe (Bu) 2. moeizaam
lopen als gevoig van do natte grond (Spa,
Sz) ? Peerd klotst op do natto grond

moeizaam stappen (Sz), Ft laand is zo nat,
et peerd loapt dew- de poelen te kiatsen
(Spa)
Move z. kleuvc
kioven z. kleuven
kiowen (Bu, 1)fo, Nbk, Nw, Ste) Ook
kiuwen do, et (Nbk, Ste); -s; -tien
['kioMip, ...NtgJJ (Nbk)/'klytet ... 1. kluwen
garen Aft gaoren op hebben en ie moe'n
eon nije k/owen anzetten (.j (Bu, Nw)
Idub de; -s, kluppen [kIAp] 1. vereniging
voor ontspanning, studie enz. Do
Schrioversrante bet a/tied eon gocie kiub
west (Nbk) 2. groep personen die veel met
elkaar optrekken, die samen jets gaan doen
En ja hour, die kiub ston weer bij mekeer
tepraoten (Nbk), Do hicle kiub hot naor et
gemientebuus west am over deplantsoenen
te klaegen (Ow)
klubaovend - klubavond
kiubblad - kiubblad
klubgebouw - klubgebouw
klubgenoot - klubgenoot
Idubhuus - klubhuis
klubkas - klubkas
kiubleider - kiubleider
kiubleiding - klubleiding
klublekaol (spor.) - klublokaal
kiublid - kiublid
kiublied - kiublied
klucht de;-en; kluchien [klAxt] 1. klucht:
bep. toneelstuk, ook, bij vergelijking:
lachwekkende zaak, vgt. Wat gangen zo

Bove

kluit z. klute
Muiven z. kiuven
kluizenaar (Ma, Ste) - kluizenaar We
mae'zj gien kluizenaars wadden niet altijd
thuis zitten (Ste)
kiumen (verspr.) Ook kleumen (Db, Ld,
Pe-Dbl, Spa, Sz), kiumeren (Ma, Np)
['kl9ip:/...X:... 'kl9mp] - kleumen, kleumerig zijn We stannen daar mar wat to
klumeren (Ma), Die bond kon we] met te
gaed wezen, die zit mar wat te k/wren
(Nbk)
kiumerd (El) de; -s; klumertien ['klymçt]
1. koukleum
kiumeren z. kiumen
kiumerig (OS, Bdie, Dho, Np, Op, Wol)
Ook kleumerig (Bu, Db, Ld, Mun, Nt, Sz)
In.; -er, -st ['klYmrox, ...morax/'klX:...] 1.
kleumerig Th3 is wat klwneri (Nbk) 2.
koud en evt. vochtig, zodat men kleumerig
kan worden klwneri weer (Ma, Nbk, Np,
Ow)
Idunderen (Dhau, Dho, El, Nbk, Obk, Sz,
b: Im, In, p) zw. ww.; onoverg.; klunderde,
het kiunderd ['klAndrn] 1. lawaai maken
door been en weer to rukken, met een
hamer te slaan e.d., vandaar ook timmeren,
afbreken (Dhau, El, Nbk, Obk, p, b: In)
Wie zit daor op 'e zoalder to klunderon

(Obk), Boorman was drok an 't klunderen,
ie kannen 'in bij do weg we] hew-en

(Dhau, Nbk), D'i- zit iene an do dew-c to
kiunderen (Dho) 2. Iawaaierig gaan, met
name door het geluid dat klompen maken
bij hot lopen (Sz) Hij was gisteraovend op
'e klompen, want bij k/underdo aarig de
weg uut (Sz)
kiunen (spor.) ['kl5:] - klunen
daor nuver tegon mokeor tekeer, en waor kiungel z. k/angel
gong et aenlik ok nag ammo! Ft Was lone klungelachtig z. kbango/ig
grate klucht (Nbk), Dat bin albemaa/e kiungelder z. kbongeldor
klucbten het is allemaal aanstellerij (Wol) kiungelen z. kiangoben
kiuflen z. kluvo
kiuppien (Nbk) et; kluppies ['klApin] 1.
kluif Ook kluuf (Op) de; kluiven; - ion kleine fauteuil
[klirjf/klyf] I. eon behoorlijke hoeveelheid kiungelkont z. kiongelkant
work, eon moeilijke klus, hoofdzakelijk in klus - klus: karwei Ft Is een hielo klus
Daar bef eon hole kluif an (aig., Pe-Dbl), (Nbk), ..eon zwa are klus, eon moai
zo ook Jo baddon dFr ok oen bide kluif an klussion, Hof' nag eon klussien vow- me?
had af' et hielemaol zols bohangen zuld een klein, aardig karweitje (Nbk)
badden (Nbk) en As et eon betien viatten kiussen (spor.) ['klAsI} - klussen
wil, dan is et in vu//on van disse kaorties kiussiesman (spor) ['klAsis...] - klusjesnag met ions zao'ii grate kluuf(Op) 2. z. man

Muster - kiutien
Muster (1) [klAstrj - cluster
Mute Ook kiocte (El, b: Im; bet. 7: Obk),
kluit (Nbk: z. bet. 4, Sz: z. bet. 1 en na
*), kluut (in bep. verb. onder 1: Nt, 01-NI)
de; -n; klutien ['klyto/ ... u..., bet. 7:
...u:.../...] 1. brok grond of anderszins
tamelijk stevig samenhangende, echter niet

kluten grouvon nI. vette hoogveenspecie
(b), zwatto kiuton goede, zwarte turven,

eon dikko k/rite modder an do scboencn

kost (Op), D'r kwam eon hielo k/uitjongen

van een kwaliteit gelijk aan die van
persturf (Ow), Do kluton kwammen appat
in do huh' de kleinere stukken turf (Np) 3.
Unit grond vastzittend aan de wortels van
een boom We baddon young jaor eon
zeer harde massa We gooiden eon bond die kasthoom mit eon kiuto nI. niet gekapt,
we vot bebben woVen, wel mit eon kiute dus met wortel en een kluit grond (Db) 4.
nao (Ste), Do jongon gooiden eon kluto flirike hoeveelheid, grote hoop Die bet een
modder togon do ruten (Pe- Dbl), Jo hebbon k/rite gold (Obk), It Hot 'm eon k/rite gold
(Dho), eon k/rite glad kikkern't (ba), Hi] an (Nbk), (van meerdere personen,
slat do kluten [de kluiten grond op de exemplaren, gevallen:) op een klutiondicht
akker] lien dat et zaand him om de oren bij elkaar (Bdie, Nbk, Np, Wofl: op eon
spattert (b), Do kiuton [van grond, modder] k/utica hi] mokoor zitton (Np), op oon
weron had, vandomorgen, et hot aorig klritien staon (Nbk), Zo zatten op eon kluit
vreuron vannaacbt (Dhau), Vroeger zat d'r NY mekoor (Nbk), a/los op eon k/rite
nog wel es eon k/u to in do maolonbri
gooien op een hoop (Obk) 5. kluwen (Nbk)
(Obk), eon k/rite hotter, Dat was eon bide een k/rite gaoron (Nbk), We wo'n et
klute hotter in do bneen flinke finaneiöle vanzo/s wel gewoer, ot rolt of as eon k/rite
meevaller (Db, Dfo), ook ...een biole k/rite gaoron langzaam maar zeker komen we er
in do bri (El), Die melk is mi] an k/uten wel achter, bij stukjes en beetjes komen we
scbouton is erg kluiterig geworden (Ma), Jo het toch wel te weten (Nbk) 6. gezwel,
kim wel eon k/ution miteten j e kunt wel verdikking, knobbel in het lichaam (Bu,
met ons meeëten (Dho), Die is good riut do Nbk) Zo hot eon k/ution in do host (Bu) 7.
k/uton schouten funk nit de kluiten ge- bep. verbreding van een polsstok (niet
wassen (Bdie, Sz), zo ook Die is fink uut helemaal onderaan), waardoor wegzakken
dokiuten wasson (Db, Np, vo), War is die wordt tegengegaan (Obk) * 't Is tilt met do
riut do Huron kommon snel een stuk groter kluit het is afgelopen (Sz), Do k/rite is
geworden, vooral gezegd van kinderen van soms groter as depot het lijkt vaak meet,
zo'n 13, 14jaar (Ste), ...schouton id. (Nbk), mooier, beter dan het blijkt te zijn (Op)
ieno mit eon kiution in 't riot sturon, Hi] is kiuteharke (Dfo, Dhau, Ld, Nt, Obk,
aorig op '0 kluton kommon in goeden doen 01-NI, Ow, Sz, Wol) de; -n; ...harkien
gekomen (Bdie, Np, El), zo ook Daor is [kIyt ... ] 1. grote, grove hark met grote
hi] aorig van op do kiuton kommon id. (El, houten tanden waarmee men de kluiten in
Ld), Th3 is weer biolomao/ op 'o k/uton de aarde fijnmaakt, bijv. op geploegd land,
kommon 't gaat hem in financieel opzicht ook wel: benaming voor de gewone
nu weer goed (bo: Nw), ook op kluton tuinhark
kommen Id. (Ow), Die is weer aorig op 'o Mutenbri'j (Obk, Sz) de [k1yt ... ] 1.
kluton kommon nao do ziokto weer goed klonterige pap, met name gezegd van
gezond geworden (Ld), argons mit op 'e boekweitpap
kluton kommon mee voor de dag komen, kiuterig bn.; -er; -at ['klytpx, ...torox] I.
naar voren brengen (Np), (d'i) eon k/rite klonterig, kluitig As soopo war goorscbot,
(van) in do keel kriogon een brok in zn wodt ot watk/utorjg (Nbk), klritorie grond
keel krijgen, zeer ontroerd raken en nog (Np)
nauwelijks kunnen spreken (Bdie, Np, kiuteseheppe z. k/utoschoppo
Nbk), eon k/rite in do baa/s hobbon Id. (b), klutesehoppe (verspr. OS, Nt) Ook
D'r zit we! modder an kluit hij of zij heeft klutescheppe (Dhau) de; -n; ...schoppien
veel geld (Sz), zo ook Hi het ]odder an do ['k1yt ... ] 1. (vaak verkl.) herdersstok (nl.
kiuritid. (01-NI), ...modder.. (Nt) 2. turf, met kleine schop om een kluit mee to
vooral: van onregelmatige vorm (Np, Ow, werpen)
b) ... waor A u/con jongos zommors blauwo kiutien z. k/rite

am

kiuts - knakken
kiuts [kiAts], in do Huts kwiet rae/con,
wezen, zo ook Jo moe'n me met ofloidon,
want dan bin k de kluts kwiot (El)
Idutsen (Nbk) zw. ww.; overg.; klutste, het
klutst ['klAtslfl 1. klutsen: kioppend door
elkaar mengen cier Hutson (Nbk) 2. z.
kiotson

kinuf z. kiuif
kluufbottien (Ste) ['kly:vb...] - kluifbeentje eon iolckorkiuufbottien (Ste)
kluuiven z. k/u von
kluums (Bdie, Dhau, Diz, El, Np, 01-Ni,
Wol) Ook kluumsk (Obk), kleums (Dhau,
Mon, 01-NI, Pe-DbI, Spa, Sz) bn.; -Cr
[kl5ms....9:... (0l-Ni)/ ...sk/ ...X:..] 1.

rijksdaaider, het bedrag van een rijksdaalder 'k Had nog eon iosse knaak in do
buso (Nbk), Now, dat kost eon knaak

(Nbk)
knaap z. knaop
knaarp z. knaip
Jcnaarpen z. knaipon
knaarperd z. knarpord
knaarperig z. knarperig
knaauw z. knauw
knabbelen (Nbk, Pe-Dbi) [knabi] knabbelen: knabbeiend bij ten, eten op
ic/c/core nouties zitten to knabbelen (Nbk),
Knas kuj' zo Jefler op Jcnabbo/en

(Pe- Dbl),
kleums f/c bin zo kluums, i/c ken do griep knackebröd (Bu) ['knckabrA:t] - knackewe] onder do loden hebben (Dhau), Die brod
koe ziet d'r wat k/owns uut(Spa), Hi5 was knaegen Ook knagen (WH) zw. ww.;
yogal k/owns van anieg (Pe-Dbl) 2. het onoverg.; knaegde, het knaegd ['kne:g
kleums zijn kunnende veroorzaken (Np) I...a:... ] 1. knagen aan jets (iett.) Do bond
Dat is kluums wark gezegd bijv. van werk knacgt an do hon/co (Ste), Aachter et
bobang heur ie do moozen soms knaogon
dat men buiten, bij kou moet doen (Np)
kluumscheet (El, Nbk) de; ...scheten; (Obk), Do knienon zitten in 't hoo/t to
...schetien {115msla:t] 1. koukleum, knaegen (Nbk), Die ziekte knaogt flunk an
vooral: iemand die steeds heel veel kieren die man tast hem nogal aan (El) 2. een
knagende gewaarwording veroorzaken, bij
aan heeft, bang is om koud te worden
voortduring kwellen eon knaogendo piene
kluumsk z. kluums
lduunplak (spor.) ['kl9mplak] - kluun- (Np), Middags tegon twae/ von begint mien
maege a/tied te knaegen (01-Ni), Zokke
plaats
kluus de; kiuzen; kiusien [klys] 1. kluis in dingon knaegen an je (Ste. Dho), H wus
een bank e.d. 2. in Mien kiender kommen we] wat beur knaegde U) War bet die
in karko noch kiuus zijn volstrekt korei al wat op zion karfstok; Zion geweten
onkerkelijk (Op), zo ook Jh7 komt in zal him donkt mi5 ok woi es beginnen to
knaogen (Op)
kiuus noch kloostor (Db)
kluusdeure (spor.) ['klyzdA:oro] - knaegeri'je de; -n [...'r...; z. -i'je] 1. het
(voortdurend) knaegen, z. aidaar
kluisdeur
knagen z. knaegen
kinut z. kiuto
kiuve (Dhau) Ook kleuve (Dho), ktoeve knak I tw. [knak] 1. knak
(Dho), kiufien (Spa), kluif (Nbk) de; -n; knak II (Nbk) de; -ken; -kien [knak] 1.
kiufien ['kiy:wa, ...va/...A:... / ...u. ... ..klyfin knak: het desbetreffende geluid 2.
/kiczjf] 1. kiuif: been met viees eon Jo/c/core knikkend, knakkend gevoel 't Kwam wat
kluvc in do snort (Dhau), Da's can /ekker verkeord an, i/c kreeg eon knak in do roggo
(Nbk) 3. (fig.) knak, knauw Dat overheden
klufion (Spa)
kiuven (verspr.) Ook kinuiven (Nbk), van zion vrouw hot 'm eon biele knak
kloeven (Db, Dfo, Wol), kiuiven (spor.) goven (Nbk)
['kly:btpl...y:j... / ...u:... ... j ... ] 1. kluivend knakken zw. ww.; overg., onoverg.;
eten eon kiop op otion k/u von (Spa), op knakte, het knakt ['knak] 1. (onoverg.)
een... (Nbk), bij vergelijking: Hi7 zit mar een knakkend geluid geven 2. met een
an die naege/s to kiuvon op z'n nageis te knak half breken, of evt. geheel, en evt.
vaiien van het afbrekende deei Dour do
bijten (Dho) 2. z. k/euvon
riom knakten do takkcn van do bomon (Db,
kiuwen z. k/owen
Ow, Np), Do bloemon woron dour do badde
km - afkorting van kilometer
knaak de; knaken; knakien [kna:k] 1. wiend knakt (Dhau, Ma), As 't glaezebakt
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knakker - knap
kay at i-Jet Icnakkcn (Nt), Mit sJagregens
kim de aorcn van de rogge we! knakkcn
(Obk), zo ook Dc baever [nI. de halmen
aryan] was knakt (Ld), can takke year de
kni5c laotcn knakkcn ni. vóor tegen zn

geknal gaan Die brommer is bier langcs
knald (Nbk)
knalpot - knalpot dc knalpot van dc
brommcr (Nw)
knaipries (spor.) - knalprijs
knie houden an heel of half doen broken knairood - knalrood
door met beide handen, aan weerskanten, knaiwit - knalwit
aan to trekken (Spa) 3. in (Dho) It knaoke (Bdie, Np) de; -n; knaokien
lcnakkcn zomar dcvi dc kni5cn af an toe ['kno:b] 1. oude persoon of dier ccxi oo/dc
half of geheel door z'n knieen gaan doordat knaokc (Np) 2. vinger (Np) Hij bet
ze niet meer zo good werken (Dho)
rimmetiek in de knaokcn (Np) 3. hot
knakker z. knakkerd
(Bdie) Allcknaokcn doen nuijzccr(Bdie)
knakkerd (Db) Ook knakker (Nbk) de; knaokig z. knokkcrig
-5; knakkertien ['knakr(t)] 1. eigenaardige knaolster (Dfo, Dhau) de; -s; -tien
persoon of dier Hiy wodt ok ccxi oolde ['knxlstr] 1. iemand uit de kanaalstreek in
knakkcrd (Nbk, Db), ccxi vrcmdc kna/dccr hat oosten van Drente
(Nbk)
knaop Ook knaap (WE, bet. 2, 3: verspr.
knakwost (Nbk, Ste) de; -en; ...wossien OS, Dho, Pe-BI) de; -en; -ien [kno:p
['k...] 1. knakworst
/...a:...] 1.jongen Dat is can bcldcrcknaop,
knal [knalj - knal Mit can knal knapte dc die kaxi Met good Icrcn (Obk), Wat moej'
fictsbaand ( Obk), Et zal can life/c knal mit die knaop, die wil bes/ist niks doen
gcvcn lett. on ook fig.: een flinke (Bu), ccxi forse knaap (Spa), can gcwocpstc
opsehudding, een effekt zodanig dat men knaop (Diz), Dat zoflc knaopcn wél ccxi
er behoorlijk van op zal kijken (Bu, Nbk, motor kopcn kunncn! (Nbk) 2. iemand die
Np)
goad is op zijn of haar terrein, een
knaiblauw - knalblauw
uitblinker; ook: pittig, vinnig iemand (met
knalbusse (Nt, Pe-Dbl) de; -n ['knalbAsa] name gezegd van een kind), iemand die
1. ouderwets geweer
streken uithaalt Dat macgicn is ccxi knaop,
knalfeest (spor.) ['k...] - knalfeest
die is de mccrstc jongcn te kwaod of
knalfuif (spor.) - knalfuif
(Obk), Dat kicnd is can knaop, 't is can
knalgeel - knalgeel
rakkcrd! (Np), Dat macgicn was alticd ccxi
knalgruun - knalgroen
knaop in ? Icrcxi (01-NI) 3. groot iemand,
knalkurke (spor.) - knalkurk
groot exemplaar, kanj er Oons klcinkiend is
knallen zw. ww.; overg., onoverg.; knalde, ccxi halfjaor, mar at is al ccxi bcic knaap
het (bet. 1, 2, 5), is (bet. 3, 4, 6) knald (Sz), Die jongc is vcur zien Jccfticd ccxi
['knaii2] 1. (onoverg.) can knallend geluid bole knaop (Wol), zo ook Dat wodt al can
geven El kay mit ni5jaor ommerack hide knaop hij is al flunk uit de kluiten
kncttcrcn an knal!cn van alIc schictcric gewassen (Nbk), ccxi dikkc knaap (Spa),
(Obk), Dc brommer knalt (Nw), can Hi) baddc ccxi knaop van can bultc op 'c
zwicpe knaicn Iaotcxi (vo), Et vricst zo, at kop (Wol), Wat ccxi knaop van ccxi wottcl,
ics knalt d'r over (Sz) 2. met can at lickt we! baost can bietc (Ow, Obk), can
vuurwapen schieten (Nbk) AT him nict knaop van een kcrcl (Bdie, Ma, Np, Wol),
tcgcnbullen bad, was at mis gaon, dan had
van can snock (Nbk, Nt, Op), ... van can
hi d'r in knald (Nbk) 3. (onoverg.) erin koc (Sz), ... van ccxi boom (Bdie, Bu, Dhau,
tuinen, erin stinken (Nw) Th3 is d'r in Diz, Ow, Pe-Dbl), ...van ccxi taofcl (Db)
knald (Nw) 4. (onoverg.) met een harde enz.
klap slaan, botsen Dc auto's bin opmckccr knap I de; -pen; -pien [knap] 1. knappend
knald (Nbk), Th5 is 81 can kccr mit at geluid ? Gaf river can knap, doe dc
bcu.fd tegen die balkc knald (Nbk) 5. met laampc brak (Db), Dc baand gal can knap
een knal gooien, erin schieten, tegen jets (Dho)
schieten (bij sport) dc dcurc dichtc knallcxi knap II In., bw.; -per, -st [knap] 1.
(Nbk), MY bet de ba//c in dc goal knald behoorlijk, net an ordentelijk k Hcb dat
(Nbk), ...tcgcn dcpaol knald (NThk) 6. met kassicxi even knap oprcddcd (Obk), Zc
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knap - knappen
kommen a/tied knap op 'o lappen D'r zit een knappe kop op nI. op die
fatsoonlijk gcklocd, net (El, Dho), Hij is persoon (vorspr., Nbk) 5. in aanzienlijke
knap in do kioron (Bu, Nbk, Nw), Hi)' bet mate c4, It beden bin d'r eon boel
de knappe kieren an do notte, do zondagse moons/con knap verkolen (Obk), Hi)' is
i.t.t. do daagse (Bu, Nbk, Np), zo ook et knap bi)' do tied good bij do pinken
knappe spul antrekken (Ste), Die man zit (Pe-Dbl), Hi)' is knap an de dikte (Np),
knap in et pa/c (Dhau), Die ston d'r knap Vanda ego bin ik knap mit mien war/c
op (Nbk, Ld), ..Jopt d'r knap bi)' (Dho, opsebeuten (Op), Zo moot daor nooit
Diz, Np, El), Die bet et knap on buus

weggaon, want ze verdient daor knap

(Nw), et knap om huus ho/en (b), D. bet do (Nw), Hibot otknap tepakkenhoeft flunk
tuinj omme en now Jigt et d'r mar weer last van eon (onschuldigo) ziokte (Np), 'k
kriap bi)' (Obk), vandaar Thy bet do tuun' Had et knap benauwd (Ste), Die Jonge was
d'r knap bi)' liggen (Ste), AJ' bi)' die knap verve/end (Bu, Db, Dho, El, Ow),
meenskon in buus kommen, is 't meraokol ...knap gemien (Nbk), Doe bi)' thuuslcwam,
hoe knap as ze 't bebben (Ntk, Db), eon was bi)' knap bongori (Nbk, Nt, 01-Nl,
knappe segare eon flinke, bchoorlijke Si), 't Is con knappe vreter hij is altijd
sigaar (b) 2. fUnk, good godaan Dat war/c hongorig on cot veol (Dhau), 't Het me
bcJ'knap daon (Po-Dbl), Dat is koap war/c knap zeer daon (Obk), Hi)' zit al knap in
(Ste), ...eon knap stokkien wark(Nbk), Dat debaastis al tamolijk oud (Ste) 6. gomeon
bej'knap versierdop bewonderonswaardigo (Dhau, Ste), in Dat is okknap doen om bi)'
wijzo goregeld (Dho), zo ook Dat beJ'knap de bairn in to broken (Dhau), Dat bet hi)'
daon, macglen (Wol), 1k kan aorig knap knap bcdocbt sluw, onigszins gemeon (Ste)
sebieten nauwkourig, sekuur met hot knap III tw. 1. uitroop waarmee men eon
gowoer schieten (b), Doe 'k daor do ore knappond goluid nadoot We waoren an
morgens knap op 'e tied was, glen Haarm

(b), Jo knap ho/en zich flunk houdon, ook:
veel work verzotten on dat good uitvoeren:

lietson; in ienen was et knap en daor bra/c
mi)' de baand (Op)

knapenvereniging

(Db, 01-NI) -

Die hoolt hour mar knap mit dat zwaore knaponvoroniging
kerwei (Pe-Dbl), Neffen dat zo zoo'n knaphied (Nit) do [knaphit] 1. hot knap
zwaore zille bet, boolt ze hour knap (Db), zijn qua uitorlijk
Hi)' bet him knap ba/len, doe hi)' zion knappen zw. ww.; ovorg. (bet. 2),
vrouw vorleuren bad (El, Ste, Obk), Th3 onovorg. (bet. 1, 2); knapto, hot (bet. 1, 2),
bet 'm knap huien dat hi)' dat zo veurje is (bet. 2) knapt ['knapip] 1. (onoverg.) eon

daon bet hij heeft jo good goholpen, heeft
do wonselijke instolling getoond, heeft met
hot desbetroffendo iets goods godaan
(Dhau, Si, Nbk), zo ook Die man bet 'in
knap ba/len dat hi)' die Jonge eon beloning
geven bet (Sz), Th3 doe met mit an dat
posten, hi)' bul 'm knap (Bu), Dat bet hi)'
met zo knap daon onigszins gemeen (Ow)

3. (bn.; van personen) knap, fraai van
uitorlijk It Is cen knap kiend, dat maogien
van biernaost (Pe-Dbl), con knap wutien
(Spa), con knappe meld (Ma), Dat meisien
bet eon knap koppien (Si), eon knap
gezicbt (Obk, Nbk), een knappe korol
(Nw), d'r knap out zion (Dho, 01-NI) 4.

knappond, brokond goluid govon, dof
knallon Do knokkels van do vingers kim
soms zo knappen, aJ' ze bewegon (Obk),
Bi)' or ofstikken van vuurwark giet et op
con knappen on knallen (Db), Watknapton
ze mit oold on xii)' (Dhau), Do boo/ties in
do kachel knapton on knetterdon (Bu, Ma,
01-NI, Dhau), Et vuur knapt in do eupen
beerd (Bdio, Np), Hour or paosvuur
knappen! (Ow), Et braando good, etknapte
d'r over (Nbk, Bu), zo ook, van brand

waarbij goknettor on knappondo goluiden
optrodon: Et knottort on knapt (Nbk), 't
Knapte mi)' in de oren (Ma), Et vriost dat
et knapt (bo: Bu, Nw) 2. barston, brokond
(bn.) piontor, zeor ontwikkeld in uiteen springon, knappond doen broken 't
verstandelijk opzicht Th)' is slim knap on Gaf oen knap doe die nito knapte (01-Nl),
sob ode (Nt), Die kiender woren allegeer De laarnpe is knapt (Db, Ste), Et touw
knap, die bebben or veer brocbt (Ste, Obk), knapto (Nbk, Ow), Do be/on knapt kepot
Hi)' bet een holder knap verstaand (Diz), (Np), (van kindoron) Ze knappen out do
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knapperd- knarpen
jasse ze groeien zodanig dat hun j assen

snel veel te klein zijn (Diz, Ld, Np, Ow,
Nbk), P. paktc et (..) kiontion uut et

knappics (ba, 5: oost.) bw. ['knapis] 1. op
vaardige, nette wijze (ba) M)' io mar
netties on bappies (ba) 2. in vrij sterke

koppien en hapte et tussen do stok of wat mate (s: oost.) Etbegonhappiestemotton
stommeis die hi)' nog rick was, an gnxus nogal to regenen (s: oost.)
(b), Eon kiontiessebero bruvicte it om knapte (Obk) do ['knapth} 1. hot knap zijn
kionties mit deur te knijopen, om ze to (van uiterlijk)
happen (Ste), Dc varkens hobbon bear knapzak (verspr.) do; -ken; -kien
mooie hoetion an fladden Inapt (Ow), eon ['knapsak] 1. knapzak 2. iemand die vet!
stok happen ten stok breken (Sz), Die ott (Dhau) Die bapzak hat d'r biel wat
schoppestok kan Jo wel knappen (Dhau, dew- scbeuyen (Dhau) 3. oude kerel, vooral
Dfo), Do takkon knappen oons onder do in eon oolde knapzak eon oude kerel
kiompon (Spa, El), ...bin van do boom (verspr.) Hi)' wodt zo staonjiesan ok con
"apt (Pe-Dbl, El), KwaoJongen meugen oolde bapzakf (01-NI)
nog wel es graeg can takke van ten boom knaric z. barrie
knappen (Op), Mit can baddo wiend knariekouwe z. barriekouwe
kn app en soms do takken van do bomen knarp (verspr. WS, Ow) Ook knarpe
(Pt- Dbl), Aj' die /Jetsbaand nog badder (Ma), knaarp (Bdie, Np, Ste) de
oppompen, kan hi)' aanstoons wel knappon ['knar)p(o)/...a:...] 1. (van gewriehten van
(Bdie, Db), con stokkien van eon appel of de mens) knerpend geluid en/of gevoel,
happen ni. met de tanden (Nbk), Die liehte reumatisehe aandoening 1k bebbe
kloine poolegies die knapton we tussen wat last van mien iene kni5e, as ik him
doom on vinger, dat et nod d'r wit knapte buge houre ik ten hazy, (Op), Verdaree,
(Ld), Jo kun om mi)' happen de klere wat is dat toch vervelend, ik bob de hazy,
krijgen (Diz, Spa), Th3/ vrot zo, do maoge in de poise (Ma, Sz), Hi)' hot (last van)
bazy in do poise (Bdie, Bu, Diz, Np, Nt,
zal 'm wel happen (Dho)
knapperd de; -s ['knapt] 1. oude man, 01-NI, Ow, Ste, Spa), Aj' baazp in do
veelal in eon oolde knapperd ten oude poise bebben, mooj' eon poisriem omme
kerel, cok vaak gezegd van ten oudere (Ste), bazy in do bi)'en bebben in de

vrijgezel of van eon oud dier (Nbk, Ste, b),
ook wel van een oude boom (Ste) Zif is
trouwd mit eon oolde happen!, ze is we]
vieftien Jaor jonger (Ow), Stiove .1., die
oolde knapperd, bar oonze macgd laest hi)'
debaand(b)

knapperen {'knap1ç] - knapperen Goed
Weis uutbraoden, zodat et smaekeiik is en
iekkor bappert, is ten keunst (Mun), 't
Hooltvuur Jcnappert gezollig (Diz), 't Hoyt
ligt in de eupen heord to knapperen (Spa),
As do bieto thee over de kionties gaot,
bapporen ze (Nbk), mit do tan en

knapperen suffen en niets aanpakken,
nergens aan beginnen (Ste): Die zit mar
wat op 'e stoel te bapperen mit do tan en,
d'r komt niks uut zoe'n iono, et is eon
doozertion (Ste)

knapperig ['knapçox, ...porox] - knapperig
As et brood vas is, dan kun do koston zo
lekker bapporig wozon (Obk), Een
beschuto moot knapperig wezen, leer mag
met knapperig wezen (Ow), Et stro is
bapporig drugo (Nbk)

knieen enigszins reumatisch zijn (n: Np)
knarpe z. harp
knarpen Ook knaarpen (Bdie, Obk; bet. 2:
El, b: im), knerpen (Spa, elders spor.),
knirpen (Sz) ['knarptp/...a:... /...a../...t...]
1. knerpen, eon knerpend geluid, een
knerpende gewaarwording geven Sni)'
harpt, aj' d'r in ]open (Nt, Ste), As do sni)'
harpt, kriej' stronge yost (Bu), AJ' over
een nuanderpattien fietsen, haipen do
nuwiders onder de banon (Bu), Et wiel an
do waegen baipt d'r over (Ma, Op,
Pe-Dbl, Nt), Dc waegen hazpt et pad
langes (01-NI), We hebben nog can ouwo
kroje, mar die begint to baipen en to
piepen (Sz), Do boom haipt dew- de
wiend (Bu), Do gewricbton knarpen me zo
(Nbk), Zion botten beginnon to biipen
(Sz), ...bazpen et uut (Bu, Dho), Mien
aarms... (01-NI), As M do kop henneen- woer doet, dan knaipt 't hem in do
nofle (Wol), vandaar 't Knaipt me zo
(Nbk), Dc heupen kun zo knarpen (Nbk),
Dc dew-en knarpen (Ste), As Je do
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knarper - knasse
schoenen knarpen dan bej' ac nog met een grote hoeveelheid (El, b: lm) ten
betaeld(Np), 't Vriestdat 'tbieipt(Spa) 2. knarre geld (b: Im) 3. brok, dik stuk (Nw,
zeuren, kiagen an klaegen on knaipen glen Sz, b: Im) eon dik/ce knaire (Nw), ten paar
gebrek (b), Hi)' knaazpt en piept allied an knairen brood mit kanen stukken (rogge)
(El), Hi)' zit allied an to knaarpen (Nt, brood met kanen (Sz) 4. grote, beladen
Bdie), D'r bin meensken die allied an wagen, grote vraeht (Bdie, El) ten peer
knarpen on klaegen (Ow, Pe- Dbl), 'Jew dikke knarren buj (El)
jonge zeunc wodt vast ok hoer; zee de knarrie (Bu, Dfo, El, Ld, Ma, Nbk, Sz,
dokter. 'Tech waor? zee de beer. 'Jao zee Wol) Ook kenarrie (verspr.), kanarie
de dokter, Yk hour 'm now al knazpen'nl. (spot.), knarie (Bdie, Ste), kanarrie (Bu,

kiagen (Op) 3. kreunen (Dfo, Dhau, Np,

Diz, Mon, Nbk), kenarie (Spa) de; -s;
- gien ['knari/ko'n.../ka'na: ri/'kna:ri/ka'nari
/ko...] 1. bep. vogel: kanarie MY hot ten
kouwe mit knarries (Ma), Th zingt as eon
knairie (Sz)
knarperd (verspr., niet ZW) Ook knarper knarriekouwe (Nbk, Ste) Ook knarie(bet. 1: Nbk), knaarperd (Bdie, Ste, bet. kouwe (Ste) de; -n; ...kouwgien ['knari...]
3: El) de; -s; knarpertien ['knarp(t)/...a:... } I. kooitje waarin men een kanarie heeft
1. iemand die altijd klaagt en zeurt knarriepietien (Sz) ['knaripitin] - kanarie(verspr.) Allied ziek en nooit deed, et is pietje
con knaipord! (Diz), con co/dc knarper knarricvocr (spot.) - kanarievoer
(Nbk) 2. overdreven zuinig iemand (01-Ni, knarriezaod (spot.) - kanariezaad (bep.
Ste) 3. (vaak verkl.) klein, nog niet goed voer)
groeiend of enigszins ziekelijk biggetje knas Ook gnas (Bu, Nbk), knasse (Sz) et,
(El, Ld, Np, Ow, Pe-Dbl) Dat biggien is de ['kna(o)/gn...] 1. knarsbeen, kraakbeen
een knaiperd, want hi)' kan glen goeie Jonge kiender bebben ten heel lcnas (Op),
spewie kriegen (Np), D'r is ion Die breuice daor moot bias overbenne
knaarpertien bi)' disse toom (El)
gnijjen (Np), D'r zit aorij bias an de
knarperig Ook knaarperig (Bdie, Obk) soepbonke (Nbk), Hi3i mag graeg eon
bn., bw.; -er, -st ['knarppax,
stokkien bias (Wol), Soepvieis beurt gien
/...a:...] 1. zeurderig, klagerig, zichzelfsnel knas in (Dfo), Dat knas em de bonken raek
misdeeld voelend en daaraan uiting gevend it nook kwiet, daor kuj' tieden op
Die het et zeker nook naor 't zin, die is ommekauwen (Obk), Die bet nog wel bias
allied lieke knarperig (Obk), Die is nogaJ tussen de botten hij kan nog flunk lopen, is
knaiperig anlegd, boor (Spa), MY bet een nog viug ter been (Obk), ook mimer: kan
knaiperig kerakter (01-NI) 2. overdreven zichzelf bep. wel redden (Dfo) 2. pijnlijk,
zuinig, gierig (Bu, Dho, Np, Obk, Pe-Dbl) knerpend gevoel in de pols (Wol) de bias
Op, Ow) We heurden him knaipen van c/c
piene (Dhau, Np, Op) Hi)' knaipt as ten
oolde kroje kreunt (Dhau)
knarper z. knaiperd

't Is cen knaiperig meens, allied even

in de poise (Wol)

gienj(Pe-DbI), D'rkan niks of hi)' is zo

knasbonkien (Diz) et; ...bonkies ['k...] 1.
knarsbeen, kraakbeen Et is ten kicker

knaipenk as wat (Np)

knarpkoezen (Dfo) zw. ww.; onoverg.;
knarpkoesde, het knarpkoesd ['knarpku:z]
1. knarsen met de kiezen (met name bij
koeien, ni. wanneer deze een ziekte onder
de leden hebben)
knarpkont (Np) de; -en; -len ['k...] 1.
iemand die voortdurend klaagt en zeurt
(Np) 2. gierige persoon (Np)
knarre (Bdie, Dhau, El, Ld, Nbk, Nw,
Obk, Sz, b: Im) de; -n; -glen ['knaro] 1.
oude persoon of diet, ook wel gezegd van
een oude boom of plant, vooral in een
oolde lcnarre (Dhau, Ld, Nbk, Obk, Sz) 2.

stokkien vleis mit eon knasbonkien d'r in

(Diz)
knaskoezen (Bu, Diz, Nbk, Np, Obk) Ook
knastkoezen (Bu), knassekoezen (Spa),
onbep. w. ['knasku:zv/'knatku:zv/'knaa ... ]
I. knarsen met de kiezen, veelal als gevoig
van woede, spijt; ook inzake een koe die
kennelijk een ziekte onder de leden heefi
(Obk); ook fig. Sommige ko en en lain soms
venrkt knaskoezen (Diz), Aj' kwaod
binnen, kuf' lopen to knassekoezen (Spa),
Hi)' knaskoest van lelkens (Np)
knasse z. bias
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knassebien - knecht
knassebien (Mun, Nt) et; -en; ...bientien

['kna

...] 1. knarsbeen, kraakbeen

Dat

spok was k/a ore knassobion (Mun)
knassebonkien z. kniestorbonkion
knassebot (Spa) et; -ten; ...bottien

(Dfa), ...Mjn (Bdie, Dfo) 1. herhaald,
veelal Iioht knauwen Do bond knauwolt op
eon hot (Bdie), 'k Goof die bond eon bonke
to knauwelon (Dhau), war [iets] van do
kozokoste ofknauwolon (Nt)
knauwen Oak gnauwen (Nbk) zw. ww.;
averg., onoverg.; knauwde, het knauwd
['knoMip, ...Mgj]] 1. knauwend bijten Do

['knaobot] 1. knarsbeen, kraakbeen KnassobotkuJ'Jokker op kauwon (Spa)
knassekoezen z. knaskoezon
knassen Oak knasteren (Sz) ['knan bond zit op eon bonko to knauwon, hi)' hot
/knaflrn] - knarsen It Grind ]mast onder him haost kopot knauwd (Nbk, El), 't Is
do kionipon (Dhau), Deuron kun soms taoi it moe'n aong knauwon (Dho), Do
song knasson (Nt), nomnion knaston, doure ponnios zitten a/tied an do be/c/co to
oupen (b), Jo botten kun knassen (Dfo), knauwen (Pe-Db!) 2. (onoverg.) een beet
nit do koozen knasson (Bdie, Wol), MY toebrengen of een bijtende beweging
was zo kwaod, dat ik boordo zion tanon maken (Nbk) Die bond die knauwdo (Nbk),
knasscn (Sz), waamaast Do man knaste ...gnauwdo naor me (Nbk) 3. (onoverg.;
van kwaodheid (Pe- DbI), Ft is zo drougo sehertsend) zadanig spreken dat men de
van 't zoomer, et is net of et zaand Jo indruk wekt iettergrepen of hele woorden
in te slikken, voora!: Gronings spreken,
tusson do koozon knast (01-Ni)
knassetanen (Dfo, Nbk, 01-NI, Wol) Oak met een Granings aksent spreken (01-N!,
knastanen (Np) taneknassen (Dhau) Wol)
['kna(o)tâ:n:/'ta:nakna] - knarsetanden knechen z. knicbon
Ft poord knassotaando van lolkighoid knecht de; -en; knechien [kncxt] 1.
(01-NI), Ft kiond knassetaando in do shop iemand die bij een ander als knecht in
(Wol), Th31 knastaant van lolkons (Np), As dienst is, vee!aI: boerenknecht Do moorsto
d'n eon niie tane dour komt, kun kionder
knassotanen (Dfo)
knastanen z. knassetanen
20

knaster (Bu, Sz) de; -s (bet. 1'); -tien (bet.

1) ['knatr] 1. glazen stuiter (Bu) 2. (verz.)
kraakbeen (Sz) Do knastor van do kotto
ribbogios lus ik we] (Sz)
knasteren z. knasson
knasterig (Dho, Np, Obk, Op, Sz) bn.,

bw.; -er, -st ['knatçox, ...torax] 1. met
veel kraakbeen Do varkonspotios waoron
slimmo knastenig (Np)
knastkoezen z. knaskoozon

knauw Oak knaauw (Dfo), gnauw (Nbk,
Obk) de; -en; -gien [kirmt/kna)M/gn... ]
1. harde beet Jkbobbo toch eon knauw van
eon bond had! (Wol), Mit eon bioterd
[paard dat snel but] moeJ' a/tied oppasson,
want onvorwaacbs kun zo Jo eon gnauw
govon (Obk), iono 0012 bosto knauw gevon
(Diz, Ld, Np), Oonzo jonge kroog eon
knauw van eon kwaoic bond (Spa, Sz,

Pe-DbI), oak fig.: een tegenslag, een
gebeurtenis die iemands zelfvertrouwen,
optimisme sterk aantast Ft geftJo toch eon
knauw! (v)
knauwelen (verspr.) zw. ww.; onoverg.;

knauwelde, het knauweld ['knoMil,, ...M9

booren haddon vroogen eon in won onde
knocbt (Dfo), Th)' was knecht wodden buff
eon nioko laandhoor (j), Zo haddon him
your knocbt als knecht (Nbk), Hi)' had eon
knocbt wunnen in dienst genomen (Nbk),
zo oak Hij mos d'r op uut om eon niffo
knecht to winnon (Bu), do oorsto knecht de

be!angrijkste, meestal oak oudste knecht
van een boer, oak do groto knecht (Mun,
01-Ni, Pe-Db!, Ste, Sz), vandaar do twiodo
knecht (Op, Bu), oak do kloino knecht
(Mun, 01-N!, Pe-Dbi, Ste, Sz, Wol), 1k
bin Jo knecht niet ik laat me door jau niet
kommanderen, knap dat karwei ieif maar
op (Bdie, Dfo, Nbk, Np), Die hot ok wat
van Jan do knecht pruufd zij is in
verwachting (Diz), do knocbt van do
muldor de wind (Np, Nt), do ooldo knecht
bliovon het niet verder brengen dan de
(ondergeschikte, niet zo be!angrijke)
positie die men al een tijd heeft (El), Da's
ok eon knecht van do duvol een gemene
vent (Dho), zo oak do duvolzion knochion
wozon (Db), (schertsend of min of meet als
verwensing:) do duvol mit zion knecht
(01-N!), zo oak do duvol wit zion
grootinoodon (01-NI) 2. jongen (Dho, Nbk)
eon klein knochion een jongetje (Nbk), Jo
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kneelitcbedstee - kneep
bin moeders knechien moeders lieve
jongen (Dho) 3. verbindingsstuk tussen
voor- en achterstel van een wagen, hetz.
als bond, z. aldaar (b: in) 4. steunpurit
waarin of waarop de pompzwengei steunt
en draait, veeiai als verbindingsstuk
(rustend op het omhuisei van de eigenlijke
pomp) en de arm van de zwengei (Db,
Dfo, Ma, Nbk, Np, Op), ook bestaand nit
een paal (Dfo); bij een koperen pomp
veeial vastzittend aan de muur (Dfo) 5.
grote sehroef op een honingpers (Dfo) 6.
bep. timmergereedschap om pianken bij
elkaar Ic kiemmen, in elkaar Ic drijven:
sergeant (Spa) Mit do knechtkoj' we] con
s/u/c of hen plankon togen mekaar Jcn el/en
(Spa) * Zo beer, zo knecht (El, Np, Ow,
Spa), zo ook Zo meester, zo knocht (Op),
waarnaast Dc knecht is n/ct beter as zien
meester id. (Op) en An deknecbtkentmen
do meester (El), Rotor Heine baos as grate
knecbt ( Ld), As jow ml)' gistor buuxd
badden, was ik vandaege jow knocbt west
now bin it dat nag niet denk maar niet dat

1k dat karwei voor je doe, ik iaat me niet
door jou sturen (Op), InEcbten [ geiegen in
de aangrenzende gemeente Lemster/aandj
slaopen de me/den bi)' do knechten (Sz)
knechtehedstee (Np, 01-NI) de; ...bedsteden; ...bedstegien ['k...] 1. bedstee voor de
knecht
knechtekaaste (Bu, Db, Diz, 01-NI, Op,
Np, Ste) de; -n; ...kassien [knexto... 1 1.
(vaak verki.) kast ten dienste van een
inwonende knecht
knechtekaemer (verspr.) Ook knechtenkaenzer (Dho, Np), kneclizekamer (WH)
de; -s; -tien ['k...] 1. knechtskamer 't

knechten (verspr. OS, Nt, 01-NI, 0p, Spa)
zw. ww.; overg.; knechtte, het knecht
['kncxtn] 1. koeioneren, pesten, sleeht
behandeien Wat bet hi)' me knecbti (Nt),
HI)' gict 'm laiecbten (Spa, Dfo), Laotje
niet knecbten (Db, 01-Ni, Dhau)
knechtenbedde (Ld) Ook knechtenberre
(Ld) et; -n ['knaxti ...] 1. bed, ni. bedstee
voor een knecht op de stai
knechtenbene z. knochtenbedde
kneehtendeure (Nbk) de; -n ['k...] 1. bep.
deur in een oude boerderij waardoor het
werkvolk steeds in en nit ging
knechtenkaemer z. knccbtekaemner
knechtenloon z. kneebtoloan
knechtenwark z. kneobtewark
knechtenwerk z. knocbtewark
knechtewaark a. knecbtowark
knechtewark (alg., niet ZW, verspr. elders
in WS) Ook knechtewaark (El), knechtewerk (Spa), knechienwerk (Sz), knack:waark (Pe- Dbl), knecluenwark (Nt,
01-Ni, Wol) ['k...] - knechtswerk Stront
opscheppon nut do jarreputto, dat was
kneebtewark, dat wol do boer aenlik n/ct
doen, mar vacke zoien ze et tocb nooit de
knecht al/icrng doen laoton (Dfo)
knechtewerk z. kneebtowark
knechtwaark z. knocbtewark

kneden zw. ww.; overg.; kneedde/knedede,
het kneded ['kni:dj] - kneden (Iett.)
Kneden van mao/ba//on wodde dour de
boer daon, veur do koenen (Bdie), Deeg
wodt kneded veur brood (Nbk), Dat
ba/ckers nag mit Note vooten kneden, komt
now n/ct meet veur (Op), Hij bet eon
be/dere kop mit It kneden hij heeft een

goed verstand (Dfo)
kneel a. koncol
kneelbesehute z. ken eelbescbuut
kneelbeschuuf a. konoclbeschuut
kneep de; knepen; knepien [kni:p} 1.
kneep, de daad van éénmaai knijpen (Bdie,
Dhau, Np, Op) Hij bet him con beste
knechtekiste (Diz, Ste) de; -n ['knex kneep gevon (Np), As we vroeger niet om
taktstoj 1. kist met kleding en andere lick woVen, kregon we vaeke eon kneep in
benodigdheden van een knecht
do mouwe (Op) 2. stiekeme manoeuvre,
knechteloon (Nbk) Ook kneclitenloon streek (Bu, Dfo, Np, Nt) Hi)' zit vol
(Nbk) ['knexta... /...tv...] - knechtsloon knepen (Np), Daor zitten knepen in hij
Hoe hogo is et kneobteloon? (Nbk), Dat is heeft ze achter de eflebogen (Dfo), Hi)' hot
ok mar eon knecbtenloon wat hi)' daor do knepen achter do o//ebogo (Np, Nt), Jo
krigt hij verdient te weinig, z'n werk in ho/on do knepen in do zak; hour! denk
aanmerking genomen (Nbk)
erom, je haait geen malie fratsen uit! (Bu)
Knecbtekaemertioi, was vaeke eon bookien
aacbter op 'o gewone zoolder, mit een
leddor of trappe in or dolegaankien (Dfo),
Do knocbtekaemer was vacks niet meet as
een bedsteo aacbtcr (Bu)
knechtekamer z. knocbtekaemer

-676-

knekelhokkien - knettersiag
3. vouw of valse vouw (Bu, Db, Dhau, El,
Ld, Ma, Nbk, Obk, Ow, Sz, Wol) Die
kneep moof d'r uut stricken (Bu), can valse
kneep eon valse vouw (Wol): Th5 hot cen
valse kneepin dcbrock(WoI), D'rziteen
rere kneep in die lappe jurkegoed (Obk,
Db), ...in do stof(Ma), ...in do brook (Ow),
In do ta/lie van dejurk zit con bide kneep
(Dhau), D'r zit eon rote kneep in dat leer
(El), do kneep van do musse (Sz), Dat
poppien had knepies in de billegies, zo

mollig was et (Ld) 4. zoer geringe hoek in
het dak van eon gebouw, met name van de
schuur van eon boorderij, ni. tussen hot
bovenste en onderste gedeelte van hot dak
(do boven- en ondorkappe) (Bu, Nw) D'r
zit wat eon kneep in dat dak (Bu) 5.
handigheid, do kern van hoe het moot,
waar hot om draait De lone knepios moef
te pakkcn hebben hot fijne ervan moot je
woton, do essentiële handoling moot je in
do slag hebben (01-Ni), Jemoeton oerstdc
kneep tepakkcn hebben (01-NI), Daor zit
'xnjuustde kneep (Nbk, Np, Pe-Dbi, Dho),
Dat is lack do kneep, hen! (01-Ni), Hi7
konde do knopies van 't va/c (Ow, Pe-Dbl)
* (van iemand die ogensohijniijk bedaard
is on goon strokon zal uithalon:) Stifle en
bcstonth, mar do knopen inwendig (Nt,
Dho), ook Th5 is bostendig mar her do
knepen inwondig (Sz)
knekelhokkien (Ld) et; ...hokkies
['knt:klhokin] 1. baarhuisjo, eertijds ook
met do funktie van knekeihuisjo: 't
Baorchokkien nuumden ze vroegcr ok we]
't knekelhokfcicn
knel bn. [knel - knel Do boel zit knel

Gaf toch eon knetter (Dho), It Was tech
con knetter, doe do bloempot van bovon
vul (01-Ni), D'rkwam me toch eon knetter
donderslag (Np), Hi5 gaf doe zoo'n knetter
op 'e taofel dat do koppios in do paanties
rinkeldon (Op), k Zal Jo eon knetter
verkopon (Np)

knetter II (Nbk, Np) bn.; attr. 1.
knottorgok, oak: niet al to snugger Die
karol is hotter (Nbk, Np), ...batstik/co
bettor (Nbk, Np), Bif better? (Nbk)
knetteren zw. ww.; onovorg.; knetterde,
hot knettord ['knetfi7] 1. (van goluid)
knetteren Et paosvuur knettort (Diz, Ld),
Braandhoolt in eon cup on hoard katz zo
gozelh'g knetteren (Op), Bij con shthxno
braand knetteren do vonkon do focbt in
(Db), Hour die moter es knetteren (Ld,
Nbk), Die bromfietsors bin oek weer an
knetteren (Nt), Zo knetteren hior wat

langos met voel lawaai rijden (Bu, Dho),
con hotterende rommelsiag(Ma, Nbk, Ste,
Dhau), 't Knetterde d'r over bij bijv.
onwoer of bij hot knetteren van vuurwork
(Db, Diz, Ma, Nbk), Et kan mit ni5Jaor
ommoraek knetteren en knallen van aIM
schictorio (Obk), Mit on wear knettert et
fangs de iucbt (Spa), Do rommcfslag
knetterdo out do locht (Np), bij
vorgoiijking: 't Knetterde d'r over, zo
kwaod was bi (Wol) 2. op harde wijze
foeteren (Dhau, Dho) Hoit knettert op 'a
kiondor(Dhau), Die knottert wat of (Dho)

knettergek [knstçgck; aks. wissolt] knettergok Die vent is knottorgek (Nbk), Jo
moo'n miy met zo kiodelen, daor wok
knettorgek van (Db)

knetteries (Np) et I. ijs dat over eon
(Edie)
Knelis (Nbk, Np) do; -son; -sien ['kni:los] laagje water is gevroron dat door dooi is
1. mansnaam: Cornelis Dat is me ok eon ontstaan
knetterpepier (Dho, Op, Pe-Dbl) et ['k...]
Knolls een rare vent (Np)
knellen (Spa) zw. ww.; ovorg.; knolde, hot 1. hotz. als knisterpopier, z. aldaar
kneld ['kncln] 1. knellend drukken Mit do knetterpot (Bdio, Np, Wol) do; -ton
knocbt kof we] con sink of den planken ['knctçpcit] I. (sehertsond) oude, veeiai
knettoronde auto, brom- of motorfiots
togon mokaar fcnciicn (Spa)
knettersiag (vorspr.) do; ...slaogon
knelpunt (spor.) - knolpunt (fig.)
knepiesmusse (Nt, Sz, Wol) ['knt:pismAsa] ['knetslag] 1. knetterende dondorsiag Mit
- bep. soort muts: noopjosmuts (gedragen con knettersiag bin twio ko en en
over hot oorijzer (Wol), tussen oorijzor en doodsleugon (Obk), Dan is 't niot zo veer
of as It zoe'n kncttcrslag is (Dfo), D'r
do daagse musse (Sz))
kwazn knettersiag nao knettersiag (Np), In
knerpen z. knarpen
knetter I (Bu, Dho, Np, 01-NI, Op, Wol) die don dorbuio zat toch nog eon knottorslag
do; -5; -tien ['knctç] 1. harde klap, slag 't in (01-NI)
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knettervuur - kneupen
knettervuur (01-Ni) et ['knstrfS':ar] 1.
knetterend vuur
kneukel z. knok/col, knoekel
kneukelen z. knoekelon
kneukelig z. knookolig
kneup z. kneupe
kneupdoek (Db, El, Nbk, Ow, Ste) Ook
kneupiesdoek (Op), knoopdoek (Bdie,
01-NI, Sz) ['k:bdukI'kn&:pizdukJ... o: ... ]
- knoopdoek B15 ooidorwotso kiiedor-

Jcnoup om dat your mokoor to kriogon (Db,
T)fo), Zo zitton d'r aorig mit in do knoupe
weten niet hoe ze er mee aan moeten
(Bdie, Np, Dho), Hij zat 11111k in de
kneupe in een lastig parket, wist niet wat
to doen (Wol), Hif Iigt mit bomzols in do
knopo iigt met ziehzeif overhoop (Diz),
...zit... (Nt), Daor zit now juust do knoup

dat is nu precies het probieem (Op), zo

ook Daor zit 'm do knopo (Spa), con
drach ten wodt nog wel 05 CCII kneupdook kneupe dourhaicken (oost. van Pe-Dbi,
bruukt (Db), Grootmooder haddo vroeger Wol), ook eon knopo dourbakkon ( Pe-Dbi,
eon Jcnoupdoekion ommo, mit eon mooi Wol en west.) 4. vioek mit con dikko
strikkien ondcrdobals(Ste), Vrocgcrbad- knoupo d'r bovenop gevoigd door, kracht
den do mannon hier ok we], in plaats van bijzettend met een flinke vloek (Ste), Hi5
CCII zelibiendor, con zwat ziodon doeflen
zette d'i- eon (dilcke) kneup op vloekte een
om do bals, dat was con knoopdookien (Sz) keer stevig (Dhau, El, Ld, Ma, Obk), zo
kneupe (OS, Bdie, 01-NI, Wol on oost. in ook eon kneupe loggon (Bdie), Hif macide
WS) Ook kneup (verspr. OS, Dho, eon paor bosto knoupon (Wol), MY mag
Pe-DbI, vooral in verb.; Op: bet. 2: in graog oon diflo knopo dri5en flunk vIoeken
verb.), knope (Bdie, Dho, Diz, Nt, 01-Ni, (Diz), con (bosto) Icncupo drion id. (Np,
Spa, Sz), knoop (Spa: bet. 1: in verb.) tie; Op, Dho), zo ook kneupon drijen (Wol),
-n; kneupien ['knA:p(o)I... o: ... ] 1. knoop in eon dikko kneup zetten (Db) en Doe viii d'r
een touw e.d.: om vast to zetten, ter ver- eon knoup (b) 5. z. knopo

dikking van bijv. een touw zodat het niet kneupebusse (Ste) de; -n; ...bussien ['k...]
nit een gat weg kan schieten, e.d. D'r zat 1. bus waarin men knopen bewaart
CCII stiovo kneup in It touw (Wol), ...een
kneupedri'jen z. knopodrijon
dikko knoup (Ld), As do kneup your 't kneupedri'jer z. knopedrior
touw wog ging, dan raeicto do koo los kneupen (OS, Bdie, Np, Op, Pe-Dbi, Wol)
(Obk), We zotton eon knoup in 't touw (Ld, Ook knopen (Bdie, Dho, Diz, El, Nt,
Ow), ...op dat touw (Nbk), As ot poord 01-Ni, Spa, Sz) zw. ww.; overg.; kneupte,
vorkocht was op de mark, dan zetten zo het kneupt ['krt&:prp] 1. aaneen knopen,
eon knoup in do stat (Nbk, Ld), Leg mar een knoop in een touw e.d. leggen We
eon gooie knoupo in ot touw (Sz, Op), con zuuion dat touw oven knopen (Nt), con
knoupo iosmaokon, . - .maeken, eon kneupe touw an mokaarknopon (El, Spa), t Touw
in do buusdook doon nI. om af en toe aan is tokot, daormoo'n we war biyanknopen
jets herinnerd to worden: Good ontholon! (Spa), Hour mom knoupto hour do conton
Aanders doof' mar con kneupe in do in do tiope van do buusdook (b), Jk moost
buusdook (Dho), zo ook eon kneup in do mien oom altiod do slropdasso kn op on
buusdookloggon ( Pe-DbI), Dat gaoron zat (Sz), d'r nog con daggion bi5 ankneupon
zo in do kneupe, daj'thaost niet loskricgon bijv. aan een korte logeerpartij (Nbk), (mit
konnon was een verward geheel met muuito) do aontios an mokoor kneupen
knopen (alg., Pe-Dbi), El touw zit in do (kunnonj Hij Joan do aonties mot an
knoupo (Nbk), eon voter uut do kneupe mokoor kneupen (Ma), Thy hot d'r warkmit
haolon (Nbk), in do knoop taken (Spa), It om do aentios an mekoor to knoupon (Np,
Vorkoor zit in do kneup (Ow), Jo lain om Nbk), Zo boovon ot wark niot om do ontios
miy in do kneup wion de pot op (verspr., an mokero to kneupen ze kunnen zich wel
Obk), Do gimmostiok zit wat in do knoupo redden in uinaneieei opzicht, daarvoor
de gymnastiekvereniging draait niet good hoeven ze dat work niet to hebben (Dho),
(s: Obk) 2. knoop in een das As do et in do oron knoupon (b, Np) 2. door to
mannon ot strik your hobbon mooton, komt knopen vervaardigen als handwork Jo kim
d'r eon platte knoup in (Nbk) 3. verwarde, eon kliod kneupen (Ow), Die man is an
moeilijke situatie 'k Zat d'r aorig mit in do kiotios kneupen (Np)
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kneupies - kni'jbak

Die man is eon groffo knevel, bi5 weegt d'r
wat in (Op), Wat eon knevel van een karol

kneupies z. knopien
kneupiesdoek z. knoupdoek

kneupiesjak z. knopiesjak
kneupiesschoe z. knopicsschoe
kneuplecrze (Pe-Dbl) ['k...] - knooplaars
kneupsgat z. knoopsgat
kneupzeel (Ste) et ['kn&:ps:I] 1. bretols
kneusappel (Bdie, Dhau, El, Ma, Nbk, Nt,
01-NI, Ow, Wol) Ook kwetsappel (El) de;
-s; -tien ['knt:s...I'kwets...] 1. appel die
gekneusd is, veelal door het van de boom
vallen Knousappels bin vacke goedkoper,
want d'r mekeert wat an (Nbk), Een
kneusappol kan niet lange duren, die gaot
gauw rotten (Dhau), vandaar Kneusappels
Sen wij aided in de smots (01-NI)
kneusd z. gekneusd

(Bdie, Dho) 3. (van eon man) dwarsligger
of gemone kerel (Ow) 4. kinketting van
paard (Ma) It Peerd had do knevel an (Ma)
5. stuk hout op do neus van het paard, met
touw om aan to draaien, praam: gebruikt
om hot paard rustig to houdon (Bu), Do
merrie krigt vacko do knevel op 'c neuzo as
die onder do hingst moot, dan ku/rn beter
in bedwang holen; ok bij otpoordebeslaon
wodde do knovei we] bruukt (Bu)
knevelbaand (Obk) de; ...banen; ...baan-

tien ['k...] 1. knieband gebruikt bij hot
kniepoten Eon koe die d'r vaeke uut brak
die zetten ze in do knevelbaand (Obk)
knevelen (Bu, Dfo, El, Np) zw. ww.;
overg.; knevelde, hot knovold ['knt:w1i,
... v ...] 1. vastbindon, door vast to bindon

kneusien (Bu, Db, Diz, Ma) et; knousios
[knA:sin] 1. door kneuzen boschadigd
oxemplaar (Db, Diz, Ma) Tussen de eier vasthouden Die hebben ze ok aorig
zatten een peer kneusics (Ma), Die auto is knovold (Dfo), Vroegon woddon do kalvor
anredon, et is con kneusion (Ma), Die knoveld wordon do vier pootjos bijeon
appel is van do boom valen, et is een gobonden met hot oog op hat vervoor (Bu),
kneusien (Diz) 2. door knakken ontstaan een koe kneveien plat loggen en houdon,
doukje in eon oi (Bu) een oi mit eon ni. voor onderzook of behandeling (El) 2.
hotz. als .frossolen (Bu), z. aldaar
kneusien (Bu)
kneusplak (Np) ['kn&:sp1ak] - knousplek kni'jbaand (verspr.) Ook kni'jband (Spa,
Sz), kni'jebaand (Dhau, 01-NI) do;
D'r zitten knousplakken an die appel (Np)
kneusstro (Sz) at ['ka&:stro:] 1. goknousde ...banon; ...baantion ['k...] 1. knieband
korenhalmon (ook op hot land), gekneusd gebruikt bij hot kniepoton Do knijband
kwam onder do knijo vast on om de
stro
horons, kick zo lange oat bi5 nog we]
kneuter z. knoeter
lopen kon mar d'rniet uutnaaion (Sz), Eon
kneuteren z. knoeteren
koe die d'r vaoko uut brak, die zotten ze in
kneuterig z. knoeterig
kneuzen ['knA:zI] - kneuzen (iett.) Mit do kniybaand (Obk) 2. knioband van eon
hadde wiend va/en die appols allemaoi ondorbroek (Op) 3. bandage om eon knio
naor ben eden on kneuzen verschrikkeiik bij wodstrijdsporton, mot name koribal
(Diz, Dho, Np, Ld, Obk, Bu), Eier moej' (Wol)
vourzicbtig mit ommegaon, want ie kni'jbaankien (Np) et; ...baankios ['k...] 1.
kneuzen ze gauw (Ma, Obk, Op), 147 bad bankje in do rooms-katholioke kerk waardo aann aorig kneusd (Ld, Ma, Db), AJ' do op goknield wordt, knielbank
ribbon kneuzen kan et slim zoer doen (Np, kni'jbak (Bdie, Dfo, Dho, El, Nbk, Np,
Pa- Dbl, Spa), je aankels kneuzen mit sport Nw, Op, Ow, Ste, Sz, b: in) do; -ken;
(El, Wol, Np), in hot bijzonder: bowerken -kion ['krnjbak (Bdie, oost.), ...cj... (Np,
door slaande to verdolon c.d., in: niais Op)] 1. snijbak, snijbank: houten toestel
kneuzen (Bdie), ribben kneuzen tot twee mot behuip waarvan men stro hakselde
(bostaande oil eon balk met aan
stukken maken (Np)
knevel (vorspr.) do; -s; -tion ['krn:wl, woerszijdon schotjes, plankon, waartussen
... v ...] 1. snor (voolal groot) (Bu, Db, Dfo, procios eon bos stro paste, en mat aan de
Dhau, El, Ld, Nbk, Np, Nt, Po-Dbi) Die voorzijdo pootjes; mot z'n knie sehoofmon
karol bet ok een hiole knevel onder do eon bos stro naar do gieuf waar hot mos in
neuze hangen (Bu, Dfo) 2. eon grote, snoed, dat aan do one kant eon dwarsstaand
zwaro persoon of dior (Bdie, Dho, El, Op) (om to drukken) on aan do andoro kant
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kni'jbakkcmes - kni'je
eon rechtstaand handvat had (am eon
snijdende beweging te maken); do knijbak
word ook gebruikt om net to snij den (Nw))
kni'jbakkemes (Ste) et; -son; -sien ['kntj
bakomes] 1. mes waarmee men stro
hakselt, behorend bij on jets breder dan de
kuibak (Ste)
kni'jband z. knibaand
kni'jbongel (Ld) do; -s; -tien ['kntjboi]j}
1. kluistor aan een knie van eon paard
kni'jbroek (Bdie, Dhau, El, Np, Pe-Dbl,
Wol) Ook kniebroelc (Bu, Db, Diz, Np,
Op, Owl, Sz) ['k ... J - knjebroek
kni'jc do; -n; knijgion [kntjo (OS, WS:
zuid. van do Londe), ... a (WS noord. van
do Londe, elders spor.] 1. knie (van mens
of dier) HiJ vu] maf op 'a knife (Np), 1k
kwam to stroffe]en on bezeerde de knije
(Sz), Th3f badde can dik/ce knie eon
opgezette knio (Wol), Mit 't va/en had de
jonge de kni5c wit ?pottien (Pe-Dbl), de
knie zeer va/en (B die), 'k Kwam te valen
on bezeerde de knije (Sz), Mo eke on
kiender kroepen op Fe knijen bi et
bak/cien nl. bij do mars van do marskramer
(Nbk), Doe 'k to p/ak was, ha 1- 't d'r year
de kniyen dan ok baost dear d.i. hot
regenwater kwam door het gedeelte van de
broekspijpon vóór do knieen (b), Hi5 slat
'n op 'e knijen van p/ezier (ba, Bu), ?
Kleine kiend zat even bij heft op 'e knije
bij z'n vader op do knie (Nbk), Veerder as
boven de kni5e moth ten we vroeger niet
kommen as we een meld hadden di.
inzake hot aanrakon, knuffelen (Obk), iene
een knijgien geven een duw, stoot met do
knie togen lomands onderlichaam (Nbk),
(bijv. gezegd wannoor men met z'n laarzen
aan in eon sloot met water staat:) It Waeter
staot mean de knien toe (Ld), ook fig.: 1k
moot hoognodig urinoren (Ste), God op
b/ote knien daanken zich zeer golukkig
pnijzen dat do uitkomst, afloop gunstig is
gowoest (Np), zo ook Hi)' mag God op
zien b/ote knijen bidden dat et zo good
year hem oJiopen is (Wol), iene over de
kni)'e nemen (Db, El, Ow), zo ook ...over
de kni)'e leggen (Ma, Np), Die niksn utter
liar over de knije moeten (b), Hi)' gaot
even op 'e kni)'e liggen in eon bop.
zithouding: zittend op do Mel van hot been
dat vanaf do knie op do grond ligt torwijl
de andore knie omhoog stoekt; nl. om even

eon praatje te makon, en/of om nit to
rusten of lets to drinken, bijv. tijdens do
hooioogst (Bu), vandaar Jonges, koffiedrin/cen, even op Fe kni)'e (Bu), zo ook We
gaon even op 'e kni)'e id. (Ma, Np), ook
gezegd wannoor men op do gowono wijzo
gaat zitten uitrusten, even eon pauze houdt
tijdons hot work (Ma), Ze gaon even op 'e
kni)'en kniolon (om to bidden) (Bu), op Fe
kni)'en liggen (gaon) goknield (gaan)
liggen (vorspr.): op Fe kni5en Jiggen year at
a/taar (Wol), Glen zegen year him die de
kni)'e niet buugt (b), 'k Gao d!r even op Fe
kni5en bi)' liggen (Diz), even dear de
kni5en moeten oven mooton knielen (Dho,
Sz), zo ook Ze mossen nag we] even op Fe
kni5en op één of twee knjoen gaan,
knielon, ook: nedorig vragon, gedwoo z'n
ongolijk orkennen e.d. (Dfo, Nbk), op Fe
/cni)'en gaon id. (Dhau), dear de knijen
zakken gaan kniolen, op één of twee
knieën gaan (Nt), zo ook dew- de kni)'en
gaon lett., maar vooral fig.: toch toogoven
(vorspr.), year iene op Fe knijen gaon
lomand nodorig vragon, gedweo toegevon
(Db, Ld, Nbk): k Gao niet year him op Fe
knijen donk maar niet dat 1k hem zal
smoken, me onderdanig aan hem zal tonen
(Nbk, Ld), Ic boeven niet year me op Fe
kni5en to gaon je hooft je niet als do
mindero op to
stellen (gezegd bijv.
wanneer men z'n verontschuldigingon
aanbiedt) (Np, Nbk), year iene op Fe
knijen hjgen zich ondordanig godragen,
zich als do mindero opstellen, iomand
smoken om eon gunst e.d. (Nbk, Op): 1k
gao yearjow niet op Fe kni5en liggen denk
maar niet dat 1k je zal smeken (Op),
...valen (El), Ze kriegen him we/ op Fe
knijen ze zullen hem wel dwingon, klein
krijgen (Nbk, Np), de kni5e stiefho/en hot
been stijf houden (Op), (van eon paard of
eon persoon) Hi)' hae]t at d'r op Fe kni5en
dew- spant zich or zo bij in dat hij er bijna
bij noorvalt (s), We moeFe d'r mar even
weer op Feknijen yew- op do knieen liggen
to werken, bij hot wieden, aardappelrooion e.d. (Ma), We macFe Ft mar wear
op Fe knijen verbaelen id. (Sz, Ma), Hi)'
moot et op Fe kni)'en verhae]en hij moot or
erg veel mooito voor doen, hot is erg zwaar
work voor horn, hot spant erom of hot hem
lukt (Dhau, Diz, Np, Obk, 01-NI, Spa,

kni'jebaand - knichen

Ow),zo ook Datwarlcza'kdoon, alzalet
ok op 'e knijen vorbaeJon ik zal hat hoe
dan ook klaar krijgen (Nbk), 'top 'oknien
vorbaoion het erg druk habben (Ow), Hi5
wil It wol op 'a knien vorbaclon hij wil
alias hebban (Np), 'k Mos et op do knien
of baelen dat karwei was zo zwaar, dat ik
bijna door mn knieen ging (Dfo), onder do
kniye hebbern Die badde dat wark zoinar
onder do knijo (Obk), zo ook 't onder do
knio kriegcn hot gaan behearsan, hat
leren, er slag van krijgen (Db, Nbk) 2. deal
van de broekspijp of kous vóór de knie
Mien gala is con mesestor pak, mit tRio
doursloton knion (ba), Thy bet do knijo
uut do bokse (Np), Now ho.!' do Jcnio al
weer uut do brook! (Op, Db), gatton in do
kni5on nl. van een broek (Nbk)
kni'jebaand z. kniybaand
kni'jebcscharmer (1) - kniebesehermar
kni'jegewricht (Ld, Np, 01-NI, Op) Ook
kni'jgewricht (Bdie, Db, Dhau, El, Np, Nt,
Ow, Sz, Wol), kniegewricht (spor.) ['k...}
- kniegewrioht
kni'jehalstcr z. kni7oholstor
kni'jehelster (Dhau) Ook kni'jhelster
(Wol), kni 'jehaister (Db), kni'jhalster
(Dho, El) at; -5; -tien ['k ...h€lstr/... / ...a...]
1. kniaband gebruikt bij hat kniepoten
kni'jeholtc (Db) Ook kni'jholte (Bu, El,
Op, Wol) de; -n, -s ['k...] 1. knieholte
kni'jelappc z. knilappo
kni'jeschieten (Nbk) onbep. w. ['kntjQ
ski:t] 1. bep. spalletje waarbij do één op
do grond lag mat z'n benen omhoog;
daarop kwam do ander to liggen, waarna
daze varvolgens zo var mogelijk ward
'weggeschoten'
kni'jgewricht z. kni5ogewricht
kni'jhalster z. kniyohelster
kni'jhelster z. knijobeistor
kni'jhokse z. bokso
kni'jholte z. kniyobolto
kni'jkouse (Bdie, Np, Op, Wol) Ook
kniekouse (verspr.) - kniekous: kous tot
do knie reikend
kni'jlappe Ook kni'jelappe (Df'o, 01-NI)
- knielap Eon knijolappo nij it d'r op,
vow- ct kroopon en valon biy kionder ( Dfo),
Knijiappics bin loren lappios mit eon
gospo aachtcr do knie; zo vullon do
kiondor gion gattcn in do hozen (Bu)
kni'jleerzc (Bdie, Dhau, Obk) ['k...] -

knielaars
kni'joksel (Pe-Dbl) de; -5; -tien ['k...] 1.

knieholte
kni'jpanne (Op) de; -n; -gien ['k...] 1.

knieschijf
kni'jscliieve (Op) Ook knieschijf (Diz, Op,

Spa) ['kncjski:wo, ...val...} - knieschijf

kni'jstok (Np) et; -ken; -kien ['knejstok]

1. lap ter bescherming van de knie
iolcstickon kniystokkon (Np)
kni'jvaI (Np) Ook knieval (Nbk, Sz) de;

-len ['k... 1. knievaiDaor ail biy we] eon
knijval your doen (Np)
knibbel (Nt, Spa) de; -s; -tien ['kntbj] 1.
(af an too gebmikt, naast kni5e) knia 2. z.
kniopol
knibbelen zw. ww.; ovarg., onoverg.;
knibbelde, het knibbeld ['kntbji] 1.
afdingen op do prijs van jots Hi)' lcnibbelt
d'r altiod con botion ofdingt af op de prijs
(Diz, Dho), zo ook MY bet d'r wat of
knibbcld (Nbk) an MY knibbolt we! es wat
om d'r wat of to kriegon rd. van de prijs
(Dfo), knibbelen op do koopsom (Ow) 2.
knagend van jets athalen, knabbelan (Ld,
Op) Do goit knibbolt do blioke kaol (Ld),
D'r bet eon moos an do kozo zitton to
knibbelen (Op)
knibbeltien (Bdie) at; -ties ['knibltin] 1.
can klein baatje, een klain stukje een
knibboltion brood (Bdie)
knich (Ow) Ook knuch (Sz) do; -en; -ien
[krnx/knAx] 1. lichte, korte kuch D'r zit
eon Hein knichion in hij kucht lioht (Ow),
Hi)' hot ton drougo knucb over 'm (Sz)
knichclderi'je (Nbk) Ook knuchelderi'je
(Ste) do [knlxjdo'rtj3/...A...] 1. hat
voortdurend lieht hoesten
knichelen (Db, Diz, Ma, Nbk, Obk, Op)
zw. ww.; onoverg. ['kntx1, 'knix(o)ln
(Dfo)] 1. lieht an kort kuchen, soms bij
voortduring (Db, Diz, Ma, Nbk, Obk, Op)
2. (inzake zwaar work) hard werken (Dho)
Zo moo'n baddo knicholon vow- eon stok
brood (Dho)
knichen (varspr. OS, Dho, Np, Op, Ste,
Spa, Wol) Ook knechen (Bu), knudsen
(Sz) zw. ww.; onoverg.; knichta, hat knicht
['kntxfl/... c ... / ...A... ] 1. iicht on kort kuchan,
iicht hoastan Hi)' knicbto eon betien (Nbk),
Aj' vorkolon binnen on in do waarmto
kommcn, dan begin io to knichen (Obk),
Bij' wat scbrom [enigszins hees]? Jo

knicherig - knieneberg

knichen wad (Np), Now; it bin aorig an
knieben (Spa), ? Feerd knicbte ten bet/en
(Ld), Do bigge knucht an ion stok dour

hoest aan één stuk door (Sz)
kniclicrig (Nbk) Ook knucherig (Sz),
knuchelig (Spa) bn., bw.; -er; -at

['knixpx, ...xrox/...A...f...xj.... ...xi...] 1.
voordurend iicht kuchend 1k bin weer wat
knucherij (Sz)
knichhocst (Dhau, Np) de ['knixhust] 1.
aanhoudende Iichte hoest, ook kriebelhoest
kniebrock z. kni)'broek
kniecht (ho: Op) de, et? [knixt] 1. bindweefsei tussen vices (waardoor dit van
mindere kwaliteit is) 2. z. kniester
knieft et, ook de (spor.); -en [knift] 1.
groot zakmes, (groot) knipmes, ook
doikmes (Dho, Obk) of kleiner vouwmes,
zakmes; bij vergehjking ook wel gezegd
van andere typen mes (spor.) Aj' mit vet

['kniftmss] - zakmes, klein vouwmes
knicgcwricht z. kni)'ogowricbt
kniekouse z. kni)'kouse
kniel z. kenoei
knielbaankc (Ow, Ste) de; -n; ...baankien
['knilba:ijko] 1. knielbanlc (in kerk)
kniclbeschuut z. keneeibescbuut
knicicn (Bu, Diz, Op, Pe-DbI, Sz) ['kniI]
- knielen De katteiieken knit/tn op It
bidkusstntien (Bu, Pe-Dbl), Friezen
knicien aiiienig veur God (Op)
Knielis (b) de; -sen ['kni(:)los] I.
voornaam van mannen: Cornelis
knielkussen (spor.) - knielkussen
knien Ook kniene (Spa) de, et (Nt, Wol);
-en, -egien ['knin(a)] I. konijn (bekend
knaagdier) Et bin bier aliemaoi knienen er
zijn hier erg veel konijnen (flu), It moe'n
good op 'e knien en passen ze geed
verzorgen (Nbk), 't Is bij de knienen of
dat gezin is wel erg kinderrijk, ze krijgen
wel erg veel kinderen achter elkaar (Oho,
Nbk, Np, Ow), De knienen springen zowat
nut et ho/c/ce die vrouw heeft wel een héé1
dun jurkje aan (Wol), Zciszomaeger, ze

omznegaon, macf' a/tied ten knit/I in do
bust bebben (Obk), 1k zaife an 't knit/I
stikken! (Np), Aj'je bek niet bolen, dan
drok ik jow ten knit/I tussen de ribbon
(Wol), ...in do ribben (Wol), Gooi dat
oolde knit/I mar vot, daor kuf' tocb gien ka.n we) mit do knienen uut 't ii! eten
podde meer mit viiien (Op), een hide (Nw), vandaar eon icnien van een vrommes
knit/I een groot zakmes (Obk)
een klein en mager vrouwtje (Dfo) 2. klein
kniefterig (Op) bn., bw.; -er, -at
['kniftçox, ...tQrox] 1. overdreven zuinig,
gierig Soms het hi)' ten royaie bide, mar
hi)' kan ok knieftorig wezen (Op)
knieftig bn, bw.; -er, -at ['kniftox] 1.
handig en funk, soms ook: fUnk en enigszins vernuftig (verspr.) Dat is ten knieftig
mannegien, hi)' is a/tied in de weer (Obk),

Wat is die man nog knit/hg naordat hi)' a)
zo ooidis (Pc-Oh!), Dat hej'knieftig daon

(Np) 2. proper en keurig gekleed, soms
ook enigszins parmantig of wijsneuzig
(veeial toch zonder negatieve bijgedachte)
of met een kaarsreehte houding (flu, Dfo,
Ow, Dho, El, Ma, 01-NI, Ste, b: in) Wat
zicbt dat macgien d'r knieftig uu4 do
kieren mekeert niks an! (flu), Dat staotje
knieft van kieding: keurig, good, mooi
(Bu, Dfo, Ste), Hi)' bet ten iaiieftig ho etien
op (Dfo), Hi)' bet de witto bore omme, hi)'
staot d'r mar knieftig op (Dfo, Dho, Ma,
El), ten knieftig ding can enigszins
parmantig meisje (01-N!), ten knieftig
boompien een mooi, recht boompje (Dfo)
knicftmes (Bdie, Dhau, Nt, Obk, Sz)

en dun vrouwtje (alg.), ook wel van can
kind gezegd, vooral van een meisje (Dfo,
Dhau, Np, Obk) Die man is groat on
zwaor, en zion vrouw is mar ten knien

(flu, Op), Wat mar een knienegien, dat
maegien! (Dfo) 3. zuinige persoon (Dhau)
* Af' knienen bebben bef' ok kouteis bij
aile goeie dingen die men heeft zijn ook
wel kleine tekortkomingen, zijn ook wel
vervelende bijkomstigheden (Ma, Nt, Obk,
Pe-DbI, Spa), heb je yea, draag er dan de
zorg ook voor (01-N!)
knienc z. knien
knicnebaarg(e) z. knionebarg
kniencbarg (Diz, Ma, Ow, Wol) Ook
knienebuarge
(Obk), knienebaarg
(Pc-Oh!), knieneberg (Sz) ['kninabar(Q)x
/...a:...] - konijnenberg; ook gezegd van
een natuurlijke heuvel waarin konijnen
veel holen hebben gegraven
knienebek de; -ken; -kien ['k...] 1. bek
van eon konijn 2. (van een mans) hoofd
met een vorm die aan do bek van eon
konijn doet denken (01-Ni)
knieneberg z. knienebarg

MM

knieneblad - knienerit
knieneblad et; ...blaodon, ...bladen (WH);
...blattion ['k...] 1. (veelal my. of verz.)
blad van do paardebloem Do twin zit, vol
mit knieneblaeden (El), knioneblaeden
zulcen your do knienon (Wol), (verz.) P/ok
even wat knieneblad (Bu), Knieneb/ad bin
do knien en gek op (Dho) 2. grote
woogbree, smalle weegbroo (f)
knicncboer (Nt) do; -en; -tion ['k...] 1.
konijnenhouder
knienebulte z. knieneheu vol
knicnefokker ['kninofokç] - konijnenfokkor
kniencfokkeri'je (spor.) [...'r...; z. - i'jo] konijnenfokkerij
knienegaankien (Np) Ook knienegang
(Bdie) et; ...gaankies ['k...] 1. klein paadje,
kleine doorgang in eon houtwal, in eon
bos, ontstaan doordat or op die plek steeds
konijnen langs gaan
knienegang z. knienegaankicn

knienegrös (Nbk, Op) Ook knienegrus

(Diz) et ['k...] 1. gras gesehikt als voor
voor konijnen 'k Zal do loop eon meter of
wat verzetten, want daor staot mooi
lcnionogros (Nbk), Gaoj' mit om nog wat
mooi knienegros to plo/c/con? (Nbk)
knienegrus z. knienegrös

knienebaor ['k...] - konijnehaar
knieneheuvel (vorspr.) Ook knienebulte

(Db) ['k...] - konijnenberg
knienehoekien (Sz) et; ...hoekies ['knino
hukin] 1. hookje in eon konijnehok waar
hot konijn z'n behoeften doet
knienehokkc ['kninohok] - konijnehok
knienehol et; -len; -legion ['kninohol] 1.
ondergronds hol van één of meet konijnen
knienehoolder (Nt) do; -s ['k...] 1.
konijnenhouder
lcnienejacht ['k...] - konijnejacht
knienekappe (Np) do; -n; ...kappien ['k...]
I. deels overkapto ron voor konijnen of
alleen do kap ervan En d'r wodden Jcnienen
ondor do knienekappen wegbaeld en kiop on
wit do kiepehokken (Np)
knienekeuring (Nt) do; -s, -en;

...kourinkion ['k...} 1. keuring van
konijnen, waarbij men eon eorsto, twoede
of derdo prijs kan behalon voor eon bep.
exomplaar of een zogehoten eorvolle
vormelding
knienekeutel ['k...] - konijnekeutel
knienekiompe (Dfo) do; -n; ...klompien

['kninaklompo] 1. houten klomp zonder
kap, dionend als drinkbakje voor tamino
konijnen
knieneknuppelen (OS, Bdie, Bu, Np,
Pe-Dbl) Ook knieneslaon (El), knienemeppen (Spa) onbop. w. ['kninakit&pji
/ ... sl5: nJ...mspip] 1. doodknuppelen van
in hot wild levonde konijnen (voor do
opbrongst of om zelf op to eton) As d'r eon
botion sni] ligt, dan kuj' do knionen sporen
on dan kuj' we] to kniene/cnuppelen; ze
zitten dan one/er do bole/c on snij (Dfo),
D'r lag sni et was Are/c weer om to
knieneknuppelen; dan kof' an de Jocbtgattios van do neuze zion waor lone zat on
dan woddo hi] doodloiuppeld(Bu)

knienekop do; -pen; -pien ['kninkop] 1.

kop van eon konijn 2. (van een mens)
hoofd zodanig dat hot aan do kop van eon
konijn doet donken (01-NI) Wat hot die
eon aorig
(01-Nl)
knienekouwe (Ld, Ma, Nbk, Np, Ow) do;
-n; ...kouwgien ['kninokoMa] 1. ron met
eon hok of eon eenvoudige kap voor
konijnen
knienekrabbe (Np, Obk) do; -n; -gien
['knin3kraba] I. plek waar eon konijn op
do grond heeft gokrabd
knieneloop (Nbk, Np, Nt, Obk, Op, Ow,
Spa, Ste) do; ...lopon; ...lopion ['kninolo:p]
1. ren voor konijnen (Nbk, Np, Nt, Obk,
Op, Ow, Spa) 2. (vaak vorkl.) wildpaadje
van konijn(en) (Nbk, Np, Ste)
knienemark (Ste) do; -en; -ien ['k...] 1.
markt waarop men konijnen vorhandelt
knienemeppen z. knienoknuppolon
knienemes (Ste) do ['kninomcs] 1. most,
uitwerpselon van één of moor konijnen
knienenust (Bdie, Nbk) ['k...] konijnenest
knienepad (Nbk, Np, Obk) et; ...paoden;
...pattion ['knino...] 1. paadjo ontstaan
doordat één of moor konijnen steeds
dozolfde wog kiezen door bos of hoi
knienepest (Obk) do ['k...] 1. bep. ziokte
ondor konijnen: myxomatose
knieneplaog do; -en ['kninoplo:x] I.
konijnenplaag
knienepote - konijnopoot
knieneram (Db) do; -men; -megien
['kninram] 1. mannelijk konijn
knieneras - konijneras
knienerit (Bu, Nw) do; -ton; -tien
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knieneslaon - kniepen
['kninorit] 1. vast spoor, wildpaadje van
eon konijn
knieneslaon z. knienekauppelon
knienesnute - konijnesnuit
knienespoor (Nbk, Np, Spa) et; ...sporen;
-tien ['k...] 1. spoor van eon konijn, met

bb:ara] 1. blauw aangelopen blaar
kniephiok (Obk) et; -ken ['kniblok] 1.
groot b!ok eikenhout waarin do klompenmaker de klompen in wording vastzette om
ze verder te bowerken, in het bijzonder het
schuine deel waarin de klompen werden
name in do snocuw vasse knienosporon in geklemd (Obk)
do sniy (Nbk)
kniepbrille (Obk, 01-N!, Spa) ['knibrth]
knienestaand (1) - konijnenstand
- knijpbril
knienestrik (Bdie, Nbk) ['k...] - konijne- kniepe z. kniep
strik
kniepen at. ww.; overg., onoverg.; hot
knienestront do ['k...} 1. uitwerpselen, knepen ['knipip] 1. in iots knijpen Hi)'
most van één of meet konijnen
knoep rn in do aazm n!. ter waarschuwing
knienevangst - konijnevangst
(Spa), (ter !ioticozing:) Hi)' kneop etkleino
knienevel ['k...] - konijnevel
maogion es in de wango (Nbk), AJ' vow
knieneyleis - konijnevleos
Jowbuus now nog bondordduzendkriegen,
knienevlo (Obk) - (doorgaans my.) maJ' Jow we] in de vingors kniepen zeor
konijnevlo
tovreden zijn, van geluk spreken (Op) 2.
knienevoer - konijnevoer
eon persoon of dier in eon Iichaamsdoel
knieneziekte - konijneziekte
knijpen om pijn to doon, voor straf maar
kniep Ook kniepe (bet. 3: Ld, bet. 6: Dfo, ook om to plagen 1k zal Joe in t gat
Ma) de; -en; -len ['knip(a)] 1. daad van kniopon! (Bdio), Jo moe'n mi)' nict zo
éénmaal knijpen Diejongo kroog con gooio kniepen (Spa), Do Jitter [Juffrouw op
kniep in do aann (Dfo), 1k ref Jo eon school] kon kniepen daJ' d'r blauwe
boste kniep aJ' met opholon to donder- plakkon van kregon (Pe-DbI), Th7 kneep
jaogon (El), Hij gafme daor eon kniop in him op 'o doeme hij was in z'n nopjes, nI.
do kant! (Dfo) 2. iemands kraeht, omdat hij voordeel had behaald (Dfo), do
vermogon om te knijpen (Np, Obk, Op, katte in donkor kniepen (verspr.) 3.
Wol) Die kerel is zo stark, die bet good (onovorg.) ten knijponde beweging maken
kniop in do banon (Obk), ...die bet aori
anderszins (Sz), vgl. (van eon morrie:)
kniop in do banon (Np), Thy gaf me do MoeJ' os zion hoe as hi)' nag blikt, hi)' is
haand, mar ik zoo: Wool mar op, jow doon nog zo willig as do pest, hi)' doet niks as
me zeer, Jo hobbon we! kniop in do vinger? kniepen mit do kutto maakt eon knijpendo

(Wol, Op) 3. groot blok hout waarin do
klompenmakor de klompen in wording
vastzette om zo verder te beworken, in hot
bijzonder het lagero deel waarin de
klompen worden geklemd (El, Ld, Obk) AJ'

bewoging met hot uitwondig geslachtsdoe!
(Sz) 4. (onovorg.) to nauw zijn van
kioding, schoenon (Bu, Ste, vo) Do brook
krnjo, dio is to nauw (Ste), Daor knipt do
schoe we! es fig.: daar wringt do schoen
do klompen uutboren gaon, zet ie ze in do wol eons (vo) 5. (ovorg.) met één of meet
kniop (Obk) 4. een klein beetje, nI. zovoel wasknijpers e.d. vastzotton (01-N!, Op) k
als een toegeknepen hand bevat (Obk, Spa) Zal mien wasse nog gauw even op de
Vroeger in do bakkerio dodon ze ergens
een Vein laiiepienzoutin(Spa) 5. in hide
kniep weg stiekempjes, in het geniep (Spa)
6. in in do kniep zitton in de knijpor zitten
(Dfo, Ma, Sz): Co 't wiede van Ft TJonger
he 1- nog we! es in do !cniep zeton mit eon
dikko stony (Sz), Hij zit aorii in de
kniepe, want hij moot betae!en on hij bet
gien gold (Dfo)
kniep-of (Np) de [kni'pof] 1. cichoroi eon
paantion mit kniep-of(Np)

kniepblaore de; -n; ...b!aortien ['kni

lionde kniepen (Op), Jow kim et wasgood
d'r now wel an kniepen, mar daor zit weer
eon bufio en dan macf et Cr weer of
kniopon (Op), Kniopon Jaw mar es de
hooidorties veur do keersios an do
kastboom (01-N!) 6. in d'r tussenuut
kniopon weggaan, wog!open, veola! stiokompjos: Kiek, bi)'knijo Cr tussenuut (Bu,

Nbk, Ste), ook (enigszins ruw): komon to
ovorlijdon (Bu, Np): Die is Cr tussenuut
knopon, d'r uut kniepen woglopen,
weggaan, veola! stiekompjes: Waor is hi)'
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knieper - kniepertien
toch bieven? Th3f is d'r werompol wit persoon, vrek, inhaiig iemand die eon
knopen! (01-Ni), Veurdat 't beddogaons- andor niets gunt eon zunige knieper (Nbk,
tied was, mocbten do kiender d'r nag we) Dfo), Dat is een verrekte icniopord (Spa) 2.
es wit kniepen (Obk), Hiy moot d'r mar out in In do knieperd zitten grote zorgon
Jcniepen, dan is hi)' van aBcs of (Dho), d.i. hebben am iets, in de rats zitten (vorspr.):
ook (enigszins ruw): komon to ovorlijden Hi)' zit aan'g in de knieperd (Bu), as
(Dho, Nbk, Ste, Wol), vgl. Hi)' is d'r nut knieperd an board komt ais or redon is om
knepen, hew- is overlodon (Wol), d'r vow 'em to knijpen, ais hot er ocht op aan komt,
weg kniepon zich aan een task onttrokken ais hot gebrek nijpend wordt (Bu, Ld, Ma,
(Nbk, bo: Np, Op), 'm kniepon hem Nbk, Np, Pe-Dbi, Ow): As knieperd an
knijpen, in do rats zitten Hi)'knoep n we) board komt, is hi)' nargens knijpt hij or
(Diz), Th3 kn(pt 'm (Np), waarnaast tussen nit, is hij laf, biedt hij geen enkele
(wederlc) 1k knoep me we) even, hoe as woorstand, geeft hij aisnog too of wii
dat kommon zof (Dhau) en Th/ kn4, 'm as aisnog we! iuisteren (Nbk, Np), As
eon diet (Nt) 7. (van eon voortuig; kniepordan board komt dan za!lc nag we)
onoverg.) moeizaam gaan door persendo, even boipon (Ld), zo ook As knieper...
wogzakkonde wielen (b) Op 't Iaand was (Nbk, Obk), As do knieper an board komt,
za) ikje toch nog he)pen (Bu, Nt, Sz, Wol,
't nap.l paesig en do waogon kneop d'r
ommeraek dour (b) 8. (onovorg.) hoog El), As doknioperan board komt, is etkot

proberen te zingen, maar do allor- hoogste
tonen niet good kunnen haion (Nbk, Wol)
9. (onpers.) erom spannen, oropaan komen
(Bu, Dfo, Np, Sun-0t) ? Hot d'r knopen
dat wi)' dat vourmokoor kregon (Dfo), Ft
kn4ot d'r omme of 1k gaoren gonoog bob
vow disso sokko (Np, Sun- Ot, Bu), Dat
knoop d'r aorig (Np) 10. (onpers.) flunk
vriezen Ft begint d'r aorig in to kniepon
(Nbk), Ft Knijot d'r in (Nbk, Bu), Ft kniept
aorig (01-Ni), It Het d'r vannaacht aorig in
knepon (Nt)

knieper do; -5; -tien ['knip} 1. wasknijpor

dag is er weinig tijd am nog iots to doen
(Bu, Db), As do kniopor an board komt
van 't winter, bobbon we aided nag wat
aachtor do haand In de diepvries (01-Ni),
MY bet now eon groat woord, mar as de
knieper an board komt is hi)' nargens to
vionon (Bdio, Bu, Db, Dho, Diz, Op), As
do knieper an board komt bin do vrouw)udcn baos (Spa, Obk), As de knieper op 'e
schono komt.. (Obk) on As do knieper
good am do bock komt, now dan wi)'? we)
!aoton (Dfo)
knieperen (Ld, Ma, Nbk) zw. ww.; overg.;

kniepordo, hot knieperd ['knipyr)] 1. met
wasknijpors o.d. vastzetten Ft good [wasgoed] knicperen we an do Jionde (Ld, Ma)
knieperhoolt (spor.) et ['knipçho:lt] 1. hout
bestomd of goschikt voor wasknijpers
knieperig (verspr.) bn., bw.; -er, -at
[knippx, 'kniporax] 1. overdreven zuinig,
vuur na aan do schonon loggon, do wacht gierig 2. (bn.) in toonomondo mate vorstig,
aanzeggen (Dho, El, Ld, 01-Ni, Spa): Zo met scherpe vrieskou (Nbk, Obk) ? Wodt
maggen hem do knieper we) op 'o neuze wat knieperig (Nbk), le moe'n Jo mar good
zotton (Dho), do knieper op 'o nouzo antrokken, want et is knioperig koald
kriegon eon mislukking te verwerken (Obk)
krijgon, eon zeer bolemmerende tegen- knieperighied (Bdie, El, Nbk, 01-Ni, Op,
working ondervinden (Bu, Dfo, Np, Spa) Voor -heid z. -hied do ['k...] 1. het
Po-Dbi): Hi)' kroog aorig do knieper op 'o overdreven zuinig, gierig zijn Uut
neuze(Pe-DbI), Now, bi)'kroeg dckniepor knieperighied doen ze zoks met (Nbk), Dat
Do ooidorwotsc knieper was een stokicion
hoalt mit eon kleuvo, an et aende daor van
zat can noosto, aors sprang de knieper wit
mokaor; zoo'n knieper stak Ic acniik op de
)iondo (Ste), Ft stinkt bier zo, 10 meugen
we] een knieper op 'e neuze zotten (Nbk)
2. in lone do !ciiepor op 'e neuze zetten her

veurgoed op 'e neuze mit do koop van die
koe (Dfo) 3. z. knieperd

knieperd Ook knieper (bet. 1: Dfo, Nbk,
bet. 2: vorspr. in verb.) do; -s; kniepertien
['knipç(t)] 1. eon overdreven zuinige

is knioperigheid van hour, ze govon
nargens vow (El), Wat eon )aiieporigboid
van die vent! (01-Ni)

kniepertien et; knieperties ['knipçtin] 1.
knijpkoekjo, knijportjo Mit odd- en
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knicpertiesbakker - kniepsighied

niyjaor gaon wiy wel kniepertics bakken
mit et kniepertiesiezer (Dfo), Dc knieperties wo'n ba/ct in et kniepertiesiezer en
waann oprold mit do haand (Nw),
Knieperties kuj' tot rollegics oprollen wit
ni7jaor, mar vroegcrrolden we ze nooit op

Ste, Wol) ['k...] - bop. zaklantaarn: knijplamp In do oorlogstied bad baost icdericne
can kniepkattc (Spa)
kniepkeutel (Dho, Ma) do; -s; -tion
['knipkA:tj] 1. een overdroven zuinig
iem and can dikke kniepkeutel een wel erg
(Ste) 2. (my.) tintolingen in do vingors zuinig iomand (Ma)
(Spa, Sz) 'k Hebbe do kniepertics in do kniepkonten (Np, bo: Np) onbep. w.
vingers (Sz)
['knipkontii] 1. zich enorm inspannen bij
kniepertiesbakker (verspr.) de; -s; -lien zwaar werk 1k mos d'r aorig tegen
['kniprtizbakc] 1. iemand die knijpertjes, kniepkonten (Np) 2. in angst verkeren (bo:
knijpkoekjes bakt, wafolbakker
Np) Ze zitten te knicpkonten zo zitten in
kniepertiesheslag et ['k...] 1. beslag voor angst (bo: Np)
hot bakken van knijpertjes, ni. knijpkoekjes knieplaampe (Op) ['Ic...] - knijplamp
kniepertiesiezer (Bu, Dhau, Nbk, Nw, Ste, knieplaoge (Dhau) Ook kniplage (Spa) do;
b) ['k ... i:zr} - wafelijzer (om knijpertjes -n; ...laogion ['kniplo:ga/'kntpla:yo] 1.
moe to bakken)
(veelal york!.) harde laag in hot veon (die
kniepertiestrommeltien (Sz) et; ...ties hot water niot doorliot) (Dhau), laag
['k...tromjtin] 1. trommol, blikken doos knipgrond (Spa) Aj'ecn knijniageinjcland
voor hot bewaren van knijpkoekjes, bebben, wil etregenwaterslccbt weg(Spa)
knijpertjes
knieplatte (Op, Po-Dbl, Sz) de; -nkniepgarre (b: lm) do; -n; -gion ...lattien ['kniplato] I. bep. gereodschap
['knipgaro] 1. dunne, taaio tak om moo to van do riotdokker: lat over hot riot
slaan
geplaatst om hot op z'n plek to houden Dc
kniephaand (OS, Dho, Diz, Np, Op, Spa, knioplatte woddc vaastesteukon mit vier
Wol) de; ...hanen; ...haantien ['kniphà:nt] haokon, om at net to holen (Op), Ze
1. (vaak york!.) kloine handvol, oigenlijk: bruulcten eon knieplatte om It flat cerst
eon toegeknopen hand met lets, vandaar vaaste te leggen (Pe-Dbl)
ook: zoer weinig Aj'mit eon Icniepbaand do kniepmes z. knipmes
kiepen voeren, dan kriegen ze niet te yule kniepmussien (Dhau) et; ...mussios
(El), We doen een Vein kniephaantien ['knipnt&sin] 1. bep. zwarte, gladdo muts
zoolt op 'e ecipels (Dhau, Dho, Obk, Spa, met achter eon bandje erin
Wol), Aj'een fooigcven willen, dan docj' kniepnaegels (01-NI, Wol) my. ['k...] 1.
dat vaekc mit eon kniephaanticn (Dfo), 'k koude vingers 'kHadde dekniepnaegels d'r
Gaf de jongen can peer pcpomcuten mit in had pijnlijke tintelingen als gevolg van
een kniephaantien (Dfo), ten knicphaantien kou, met name in do handen (01-N!)
droppies veur eon cent (Ow), bij verge- kniepogen z. lcmoogen
lijking: Die boor hadde zoe'n betien buj kniepoog z knivoog
dat hi)' mit eon kniophaantien zion koenen kniepplaanke (Op, Po-Db!) do; -n
voeren mos (Op)
['knip!ä:k] 1. plank aan hot ondereind
kniephaanticnvol (Diz, Ld, Np, Obk) Ook van hot rioton dak, tussen riot on muur De
kniepvol (Obk) et; kniephaantiesvol ['knip kniepplaa.nke wodt an do muurplaete
hâ:ntinf'ol/'knipfol] 1. zoveel als eon spickerd om at flat to steunen (Op), Eon
toegoknepen hand bevat Wi)' gooiden d'r knicpplaan/ce wodde anbrocbt om de ecrste
can kniephaantien vol stikstof over (Ld), laoge riot to karen d.i. togon to houden
We doen can klein kniephaantien vol zoolt (Po-Dbl)
op 'a eeipels (Obk), (bij vorgelijking) Th3 knieps (Bu, Dfo, Dhau, Np, Ow) bn., bw;
gel? do koenen mar can kniephaantienvol - or [knips] 1. erg zuinig (Bu, Dfo, Dhau,
buj(Np)
Ow) Die is ok zo knieps! (Ow) 2. stiekom
Kniephuzen (Ow) ['kniphy:zi] 1. quasi- boramond, bekokstovond (Np) Dat hebben
plaatsnaam, in van Kniephuzen kommen ze zo knieps daon (Np)
ovordreven zuinig zijn (Ow)
kniepsighied (Dhau) Voor -heid z. -hied
kniepkatte (Bu, Dhau, Nbk, Np, Po-DbI, do ['knipsoxhit] 1. hot ovordroven zuinig

kniepstattende - knik

zijn Dc zunighied is van hew of to lezen,
wat hcj' an zoe'n kniepsighied (Dhau)
kniepstattende (Np) bw. ['knipstaida] 1.
stiekempjes, bedeesd lopend, druipstaartend Die hond leup kniepstattende vet (Np)
kniepstuver (Bu, Db, Dfo, Dho, El, Ld,
Ma, Obk, Pe-Dbl, Sz, Wol) de; -s; -tien
['knipstywç, ...v ... ] 1. gierig iemand (Bu,
Dfo, El, Ma, Obk, Wol) 2. een hoeveelheid
geld, veelal: eon bedrag aan geld dat men
nog aehter de hand heeft of kan houden
(Db, Dho, Ld, Sz) Gelokkig datiknog ten
kniepstuver heb veur Sunterklaos (Db), 'k
Kan d'r CCII kniepstu vet an verdien en
(Dho), d'r een kniapstuver bi)' verdienen
(Sz) 3. heel weinig geld (Ld, Po-Dbl) It
Kost mar can Icniepstuvcr hot kost niet zo
veel (Ld), Hi)' maekte 'm d'r mit can
knicpstuver of hi)' was to zwng cm twit to
geven (Pc- Dbl)
knicptange do; -n; ...tangien, ...tangegien
['kniptaijo] 1. nijptang 2. oorwurm (OS,
verspr. WS)
kniepvol z. kniepbaantien vol
knicpzak (Ld) ['knipsak], in in de
kniepzak zitten in de rats zitten, 'em
knijpen (Ld)
kniere (verspr. OS, Bdie, Dho, Np) de; -n
['kni:oro] 1. scharnier An deuren en racmcn
zet de tirninerman knieren an (Obk), Dc
knierenpiepen, d'rmoet wat eu/ia op (Ma),
Die kniere die knast go, die meet can
betien vet hebben (Dhau)
knieschijf z. knijschicve
kniesker z. kniester
knicst(e) z. kniester
kniester (Bdie, Dho, Op, Pe-Obi, Wol)
Ook kniesker (Wol), kniest (Op, Wol),
do
knieste (Wol), knieciit (bo: Op)
['knistç/'kniskr/knist()/knixt] 1. kraakbeen
kniesterbonkien (Diz, Pe-Dbl) Ook
knassebonkien (Sz) et; ...bonkies
['knistç ... ] 1. stukje kraakbeen
kniesteren z. knisteren
kniesterig (Bdie) bit.; -er, -at ['knistpx,
...tarax] 1. met veel kraakbeen 't Vleis is
kniesterig (Bdie)
kniet z. keniet
knieval z. kni)'val
kniezebieter (Nt) do; -s; -tien ['kni:zobitç]
1. iemand die voortdurend om een ander
grijnst (Nt)
kniezcbikker (Np, Nt, n, b: In) Ook

kniezebikkerd (bet. 2: Nt) do; -5; -tien
['kni:zobtkç(t)] 1. kleine stem, zwarte stem
(Np, n, b: lit) 2. iemand die voortdurend
om een ander grijnst (Nt)
kniezebikkerd z. kniezebikker
kniezen (verspr. WS, Db, Ld, Nbk, Obk)
st./onregelm. ww.; onoverg.; hot knezen
['kni:zii] 1. in ziehzelf gekeerd, boos zijn,
slechtgehumeurd zijn, somber en treurig
kijken, zwartgallig zijn (verspr. WS, Db,
Obk) Hi)' zit mar wat saggerjjnig in tan
hockien, hi)' zit mar wat to kniezen (Nw),
D'r zit niet wile ]even in die man, hi)' zit
liefst mar wat thuas te kniezen (Op) 2. met
tegenzin op z'n stool zitten en niet of
nauwelijks eten (van kinderen) (Ld, Obk)
Zit niet go veur jow bod to kniezen!
Opeten hew! (Obk), Die jonge zat veur
aten ta kniezen (Ld) 3. overdreven zuinig
zijn (Nbk) 4. z. gniezen
kniezer z. kniezerd
kniezerd (verspr. WS, Db, El, Ld, Ma,
Nbk) Ook kniezer (Bdie, Db, El, Mon,
Nbk, Op. Ow), gniezer (bet. 2: Ow, b) do;
-s ['kni:z(t)/'gn ... ] 1. zuurpruim, chagrijnig iemand (Bdie, Db, El) 2. gierigaard
(verspr.) can oolde kniezer (Nbk), Bacl d'r
toch gian auto's bi)' [ni. hier: voor de
begrafenis die zal plaatsvinden] veur die
ooldc gniezer (b) 3. z. gniezerd
kniffelen z. gniffelen
knigge (Ow) de; -n; kniggien ['kntgo] 1.
inkeping
knijp (Bdie) [knsjp], in Datis 'in deknija
dat is no de kunst, ni. om jets to kunnen
knik Ook knikke (bet. 6: Op) do; -ken;
-kien ['knik(a)] 1. hoekige bocht Waor can
kink in de wag zit, vligt d'r nag we] es
iene mit de auto uut dc bocbt (Db, Dho,
Diz, Obk), D'r zit can knik in de sleet
(Bu), Zahebban in Spangboak [Spanga] de
knikken uut de weg baeld (Spa), can knik
in dc inure (Nbk), Disse stok is nict
helamsole recht, d'r zit op It cinde ean
kleine knik in (Op) 2. knak, gedeeltelijke
breuk (or hoeft nog niet van een scheur
sprake to zijn) Ut ho can knik in zitten,
dan is t nag nict scheurd (Nbk), ITt zit
can knik in do staele van de bloama (Bdie,
Dhau, Spa, Dho), De vorkcstcic bet can
bela knik had (Nt), In 't stuur van mien
Bets zit eon kleine talk (Db), D'r zit can
knik in do tuunslange (Nbk, Np, Wol), It
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knikke - knikkcr
Fietswioi sllngerdo, omdat d'r eon knik in
do veiling zat (Diz, Pe-Dbl), Even eon
knik geven, dan kan 'k 'm d'r zo bi5 bugon

weer kaif nl. eon koe die voortdurend
tochtig blijft (Dhau), zo ook Die koo is
silks moor weerd, die hot gien banen moor

(El) 3. knakkend, schokkend gevoel (soms an do kont (Nt)
pijnlijk en enige tijd blijvend) AJ' zwaor knikkc z. bilk
tiilen, kuj' eon knik in do rogge kriegen knikkebollen (Nw, Ste) ['kntkoboli7] (Obk), 't Kwam wat verkeerd an, 1k kreeg knikkebollen Hij zit mar to knikkebollen
eon knikin de rogge (Nbk), MIt rieden bzj' (Ste)
eon bilk in do rogge kriegen d.i. bij het knikkcn Ook nikken (bet. 1: Dhau, Nbk,
schaatsen (Nbk) 4. kleine barst, klein Np, Nw) overg, onoverg; knikte, het knikt
breukj e Dat ci kan glen koken linden, want ['kntlqj/'n ... ] 1. (onoverg.) knikken met hot
d'r zit eon bilk in do doppe (Obk) 5. hoofd Hiy nikte tagen hour (Dhau) Zioj'
knikkende beweging met het hoofd, ter dat we!? Die meonsken knikkon naor oons
begroeting of insteniming Th3 groetto mlj (Bu), Hi5 zit mar mIt 't hould te kmidcen,
mit eon bilk (Op), 'k Kreeg eon at is him allied woi good (El), Hi5 knikte
booghattlge bilk van hour (01-Nl) 6. van ja (Nbk), ja knikken, Bz eon ververzakking in een straat, hoekige ver- koping kun do gegaodiden dour buikkon
zakking in een dak e4. (verspr.) Jo moe'n or hod vorbogen (Ow, Obk) 2. half breken,
oppassen, d'r zit daor eon beste bilk In do knakken, in eon hoekige, buigende vorm
straote, datkomt omdat do boomwottois d'r
onder dear gruuien (Dho, Ow, Dhau), ...in
? iaand (Np), ..in at dak (Dhau, Db, El,
Ma), As do mallen onder do straote graven,
krloj' eon kink (Obk), Bly die kink in 't
laand daor is do schoiding (Obk), D'r zat
eon kink In do wal om Dons iaand (Nbk) 7.
in eon kink op 'a baand nl. van een koe:

toestand waarbij de band (een bep. spier
bij de staart) niet meer omhoog komt (en
waardoor voortdurende tochtigheid kan
ontstaan) (Bu, Dfo, Diz, Nt, Obk, Wol):

Vew- en nao or kalven bet eon koe we! as
een bilk op do baand (Nt, Obk), As do koe
eon bilk op do baand krlgt is et eon token
dat or met lange moor duw-t dat biy kalft
(Bu, Dfo), As do banen nao or kalven met
good stovig weer woddon, niet in hour
ooido doen konimon, dan zit d'r eon bilk
op 'a baand (Wol), Die koe hot zoe'n bilk
op 'e baand, dat kan wel as met good
koinmon, dat wodt eon bruller een koe die
voortdurend tochtig blijft (Db), Die koehet
dour et kalven eon kink op 'c baandhullcn;
't zit 'm zncorst in ooldere koenon (Np), zo
ook eon kink op 'a banen (Dhau, El, Ma,
Nbk, Np, Op): Die koe bet eon bilk op 'e
banen: vow- 't kalven kuj' zion dat de koe
kalven gaot, dan bin do banen vat (01- NI,
Dhau) en Die koc zal wel gauw kalven,
want hljbet al eon aorigoknlkop 'ebanen
(Op), As do banen met uinaai omhogens
kommon, dan h ethij kink op 'o banen; dan
b-iej' eon bruiler, on dan kriag Ic ze met

zijn Giadlolen bin weimooiebioomen, mar
bij eon betlen badde wiendgaon zegauw
knilien (Op), Pas op daj' die bloemon met
bilk/con (Dho), Jk zol die takke van do
boom broken, mar bijbulkte (Ld, Dfo), Do
siaacbter knikto ze d. i. verdeelde de ribben
in twee stukken (El), Do balmon knikton
van 't zaod (Ow), Do aoron bin knikt (El),
Gaaste [nl. gerst] moot vow- ot rope
woddon eerst knik/con, Ia zion do aaron dan
naor benedon bangen (Db), As do rogge
begint to niopen beginnen do aaron to
knlkken (Ld, Dfo), Do rogge knikte
(Dhau), KnIkt stro is stro dat bi)gileks
baifweg knikt is (Ow), eon wilgetaicke
knik/con (Spa), eon draod knlkken (Bdie),
Eon el daor eon deukien In zlt, is knikt
(Dhau), 'k Heb ot oortien van at koppien
,knikt, mar 't zit d'r nag an 'k heb er een

barst in doen ontstaan zonder dat het
afgebroken is (Dhau), It knikken van It dak
het vertonen van een hoekige doorzakking
of eon tot de konstruktie behorende knik
(Pe-Dbl), mitknlkkendoAnlyen(Nbk Wol)
3. in percolen boolt knikken bep. bomen
merken zodat duidelijk is wat eon perceel
is dat gekoeht wordt om to hakken (Op)
knikkei- de; -5; -tien ['kntkç] L knikker
(inzake kinderspel) We baddon bilk/cars
van 11cm, stien ofgias (Np), een poodegien
knikkers (Nbk), Et gaot am do knilckors
om het financleel gewin (Nbk), Daor zit
stront an do knikker er is jets loos (Nt),
ook D'r is... (Nbk), Un is niks an de
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knilckerbule - knip
knikkor er is niets loos, or is niets aan de
hand (01-Ni) 2. hoofd, met name in eon
kaele knikker een kaal hoofd, zo ook HJ
is aorik kaci op do knifcfcer (Dho) en D'r is
wat mis mit do knikker bet is mis met z'n

hoofd, hij is niet helemaal bij z'n verstand,
is enigszins overspannen (Dfo)
knikkcrbule z. knikkorbuaf
knikkerbuul (Bdie, Bu, Dho, Diz, Np, Op,
Pe-Dbl, Ste, Sz, Wol) Ook knikkerbule
bu1en; ...buultien
(El, Obk, Nt) de;
['kntkçbyl(a)] 1. knikkerzak
knikkeren zw. ww.; overg., onoverg.;
knikkerde, bet knikkerd ['knikpi] 1.
knikkeren met knikkers 'k Ho vet!euron mit
Vaait niot mit om do
knikkoron ( Spa),
knikkers in et koologion to knikkoren ni. in
bet knikkerkuiltje (Op), eon pottion
knikkoren (Bu) 2. abrupt vailen, doen
vaHen of werpen alsof bet spelen met
It

knikkers betrof Thy Icnikkcrdo d'r zomar
bonne (Bu, Ma), 1k wodde zo dwiol, datik
d'r wel zo bonne knikkeron kon (Op), Mir
't oiorzukon knikkerde do jonge wit do
boom (Diz, Ow), zo ook wit do boom weg
knikicoron (Spa), van do fodder knikkoren
(Np), 1k zof zofs die pannen niot op 't dat
foggen, ik zol d'r mar nicE of knikkoren
(Db), over do kop knikkoren (Bdie, Aj'
nicE oppasson zak je van do trappo of
knikkoren (Wol), 1k bob m do doure uut
knikkord (Wol), Ze hebbon him wit et
bestuur knikkcrd (Nbk)

knikkerflessien (Ste) ['k...] - kogeiflesje
knikkerkoele Ook knikkerkule (Wil, Nt)
de; -n; -gien ['k...kuio/...kyia] 1. knikkerkuiitje
knikkerkule z. knikkerkoeic
knikkcrpoede (Bu, Db, Dhau, El, Nbk,
Obk, 01-Ni, Ow) de; -n; -gien ['k...pucb]
1. knikkerzak
knikkcrpong (OS, Np, b) Ook
knikkerponge (Bu, Dfo, Diz, Nbk, Nt,
01-Ni, Ow, Spa, Sz) de; -en; -ion,
...poongien (Np), -egien ['kntkjpoij(o)] 1.
kleine zak waarin knikkers worden
bewaard
knikkcrponge z. knikkeipong
knikkerpot (Bdie, Np, Obk, 01-Ni,
Pe-Dbl) de; -ten; -tien ['kntkrpot] 1.
knikkerpotj e, knikkerkuiitje
knikkerspel z. knikkorspuf
knikkerspul (Bdie, Op, Wol) Ook

knikkerspel (Db, Ld) ['kspAlJ...spe1] -

knikkerspel
knikkcrtegel (Wol) de; -s ['k.] 1.
betontegei met knikkerkuil
knikkertied (Db, Obk, Spa) - knikkertijd
knikkerzak (Bdie, Dfo, Nbk, Nt, 01-NI,
Op) - knikkerzak
knikkig (Dhau) bn. ['krnkax] 1. geknikt,
met een knik knikkig stro (Dhau)
knikpote (El) de; -n; ...potien ['kink
po:oto] 1. been, poot met een knik, een
scheve kromming
knikslag (WS, verspr. OS) Ook knipsiag
(Bdie, Bu, Diz, Ma, Np, Nt, 01-Ni, Spa,
Ste, Sz, Wol) de; ...siaegen; ...siaggien
['kniksiax/'kntp...] 1. langwerpige kuil,
diep moddergat in zandpad of weg, met
name in wagensporen, in het bijzonder: gat
waarin bet wagenwiel wel niet geheei
wegzakte maar dat kon veroorzaken dat de
wagon uit het evenwicht raakte en
omsioeg; met name wanneer bet wiei
ernaast in net zo'n gat kwam er min of
meer schuin tegenover (Dhau, 01-NI), vgl.
In do waegonsporon van de zaandpaoden
zatten kniksfaogon; die za Iten niot veinmokoor over, dan krooj' dat do waegon
kiopon kon (Dhau), Daonk d'rommo, daor
zit eon knikslag in do reed, dan kan do
waegen zuver eon kfap kriogon as hi d'r
dour gaot (Bu), Vroogor mit do gewono
boerowaogens mochton we nooit naost do
dissof fopen, want d'r zatten van die maflo
kniksfaogon in do reden (01-NI)

knip I Ook knippe (bet. 2: Bdie) de; -pen;
-pien ['kntp(o)] 1. bet geluid 'knip' 2. de
handeling van éénmaal knippen met z'n
vingers eon kniv mit do vingers (Nbk),
knijo op 'o doom de schaapjes op het droge
(hebbend), z'n zaakjes voor eikaar
(hebbend) (Dhau), gion kr4o vow do nouzo

woord wozon nergens voor deugen, een
nietsnut zijn, niets voorstellen: Die vent is
gien knip vow do neuze weord (Bu, El),
Zokko praoties bin mi5 gion knip vow- do
nouze weord (Op), ook ...gion kin), your do
kontwoordid. (Op), Hiyis nog gionkni),

vow- do nouze woord hij is nog lang niet op
krachten (na een bep. ziekte) (Bu) 3. bet
effekt van éónmaal knippen met een schaar
e.d. (Dfo, Nbk) D'rzit con kin), in do stat,
as mark waor io fangs kni),pon kwinon
(Dfo), Do konduictour gal' eon kin) in et
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knip - knippel
kaorticn(Nbk) 4. in eon kn,o gaorcn 100 knippe Ook knip (bet. 1: Dhau, Nbk, Ow,
gram (Bu, Ma) 5. knipgrond (Sz) 6. hatz. bet. 3: Dhau) de; -n; knippien ['krnp(a)] 1.
als knipbrood, z. aldaar (Nbk) Moef' can knip, grendeltje op een daur, luik enz. can
bogc of can bii? (Nbk)
kmjope op 'a daurc Haj' da laijppa we] op
knip II tw. [kntp] 1. knip
'a dome daon? (Diz, Sz, Dhau), Docj' do
knipaurtien (Np) et; ...ties ['kntpo:artin} 1. doure even op 'ekn4?(Nbk) 2. knip: bep.
halfwassen roggaaar
sluiting van een beurs of tas, ronde haakknipbolle (Dho, Ma) de; -n; -gien vormiga baugal mat knippende sluiting:
['kntbolo] 1. knipbrood
ook als onderdeal van een draaischalm, of
knipbrood (Db, Dfo, Dhau, Diz, Nbk, die draaischalm zeif do knjppa van cia
Obk, Sz, Wol) at ['kntbro:ot] 1. knipbrood, pottamanoc (Dfo), vandaar ía moa'n do
ook gezegd van een soortgelijk brood met doeme op 'a kn4,pe (van de betas) bolen
slechts één inkeping bovan in hat middan (Dfo), Jo moe'n de baand... (Pa-Dbl), Et
Moej' een krnobrood hobbon of con hoge
baola? (Dhau)

knipeerde (Bdie) - knipgrond, rivierklei
knipgrond (Np, Spa) - knipgrond
knipklei (Np, Nt) ['k...] - knipklei
kniplage z. knioplaogc
kniples (Nbk) - kniplas
kniplocht (Dho, El, Pa-Dbl) at; ...lochias
['kniploxt] 1. zaklantaarn 'k Heb et
knioiochien in do buse (Oho) 2. knijplamp
(Pa- Dbl)
knipmes (verspr.) Ook kniepmes (verspr.)
['kntp... / ... i ... ] - knipmes Ban lcnicft is con
groot knipmes (Spa), bugen as can
1n4omas zich zaer onderdanig gedragen,
zich zear onderdanig voordoen, ook ...as
krnomessan (Np)
knipmusse (Bu) de; -n; ...mussien
['knipni&s] 1. bep. witte muts met bandjas
onder de kin door
knipoge z. knipoog
knipogen Ook kniepogen (Bu, Dhau, Nbk)
zw. ww.; onoverg.; knipoogda, hat
knipoogd [kntpo:g/'knip...] 1. tegen
iemand knipogen HIy zat naor hour do
knipogen (Nbk), I kn4000gde I toe (Np),
tcgen W (b) 2. knipparan met de
oogleden, met name door to fel licht As cia
zunna fal schiant, kuf' daor tagan lcnioogan

(Obk)
knipoog Ook knipoge (Bdie), kniepoog
(Dhau) de; ...ogan; ...ogian ['kntp... / ... i ... ]
1. (vaak varki.) knipoog 'k Gaf him can
knijiwgien (Nbk), Hij gal can knfpogien
wag (Ld), 'k Kraag can knivogion van
(Bu), 'k Waog d'r con knijnogien an (Ma),
Ban knipoog kay hid wat zaggan (Np),
Somunigan babban an ian knipoog gonoeg

begrijpen ni. snal wat ja denkt, wat de
badoaling is (Ow)

touw wodtmit can Jcninpc an do bolstering
daon ( Dhau), can knijopc an 'ticida (Dhau),
Ben knijopc mit con yore an can katton is
con dricr (Nbk), eon knivpa mit can

drijwattol mat een draaischalm (Dfo), Dc
bond moat even van It kctten, mack do
knijvpa mar even Jos (Ma, Op), Dc gait
stan an de knopa (Db), Mit can kniopc zit
at Jaide an at rinkien van do gebitstange
(Dhau), can zulveren kniope rd. bap. slotja

op een kerkboek (Sz, Ste), zo ook Dc
kn4opa is stokkan ni. van hat kerkboek
(Oho), Laeter haj' eon soort baand van
illcstick mit knijnpon om de kouscn benno
(Bu) 3. baurs 'k Bob do kni),pc ok lacg
(Dhau), D'r zit nict zovule moor in 't
knijopien (Nbk) 4. oud, varvaHan gabouw,
veelal van een huis gezegd (Bu, Dho, El,

Np, Nt, Obk, 01-Ni, Op, Ow, Pe-Dbl, Spa,
Ste, Woi) Wat is dat can ouwa kniopc, Jo

(Spa), eon oold knijopien (Ste); ook wai
gezegd van een ouda auto (Ste): Za ridt
nog in eon oold lcmopian van can auto

(Ste) 5. stilie kroeg (Dfo, El, Ld, Ma,
Ow), ook: hoerenkast, veelal min of meer
gaheim (Bdie, Dfo, Ld, Np, Sz), vandaar
veelal in de verb. stifle kni)pe Vroagarzat
bier on daor we] con stille knicpa (Np) 6.
groot stuk brood, koek e.d. (Np) can dik/ca
kn4opc brood een dik stuk brood (Np) 7.
molleknip (Np) S. z. knijn I
knippel Ook knThbel (Spa), knuppel
(spot.) de; -s; -tien ['kntpv...b... /...A ...] 1.
talhoutje of iets langar an/of dikker stuk
tak, knuppelvormig stuk brandhout (uit
bosarbeid bakand mat eon lengte van 33
cm (n: 00), ook: langer en dun; vgl. Ban

lanjr'pal is can thkacbtii, ongaklauld
talboolt (Obk), Eon kmopei is kot; as bi
wat to difle was, wodde hi) nog

knippdiltoolt - knipwark

deunnidden kloofd (Sz, Op), Mit ccii
knopcl [van plm. 50 cm] sleugen we do
hoepel (Wol), In eon ooldorwotso kolomkachel wodden vroogor naost aandor hook,
zoas gekapte stobbegies, vacko icken
kn;),pelties on veural ok tail stook (Op),
oven wat knibbels uuttroflcix dikke

stukken hout van pim. een meter, ni. uit
eon takkenbos (Spa), Eon gocic takkcbos
heart eon knuppel in ni. van eon meter, en
ongeveer drie tot vier cm dik (Ma)
knippeihoolt (Nbk, Np, Obk, 01-Ni) Ook
knippeihout (Sz), knuppeffioolt (El, Obk,
Op) et; -en; -ion ['k...] 1. talhout, hout
bestaande uit knijopols of evt. geschikt om
kniopels van to maken, uit dunne
stammetj es of takken gezaagd hout Et
kmopolhoolt mos schold wodden (Np)
knippeihout z. kniopelhoolt
knippeltien (Np) et; ...ties ['kntptin] 1.
stokje
knippen zw. ww.; overg., onoverg.; knipte,
het knipt ['kntpip] 1. in jets knippen Af'
uut con lappo good con 17i5c jurk maeken
willon, kuj' d'r niot zomar in knippen (Op),
et uut mekeer knippen (Nbk), popior

Jcniopon 2. (overg.) jets ergons af, uit
knippen con stokkion uut do kraantc
knrpon, con stokkion van ccii draod
knippen, eon stok avE con film kn4,pen
(Nbk), Eon rogge- of haeverbulte knijoton

zo weJ d.i. door do uitstekende haimen
weg te knippen glad maken (Bdie, Po-Dbl)
3. korter maken door to knippen, afknippen
Do kappor komt nog biy versehoidon
meonskon an huus to knippen (Obk), 10
mougon Jo haor we] es kniopen laoten
(Nbk, Db), lone knippen Nbk), Gaoj' to

lanopcn ga je je haar iaten knippen? (Nbk),
do naogols knippen, tic mangols Jcn4opon

met de vingers knippen Now kuj' op 'o
doom knippen je knot tevreden zijn: je
hebt de zaken goed year mekaar,je hebtje
schaapjes op hot droge (Np) 9. knipperen
met de ogen (Nbk) Wat zit io toch mit do
ogen to knijopon? (Nbk)
knipperbolle (spor.) ['krnpfb3la] - knipperbol: bij oversteekplaatsen
knipperen ['kntpp] - knipperen: met de
ogen, met of van lichten 1k zat in do zunno
on bogon algauwmit do ogen to knipperen
(Op), Hi31 sebrok, hij kn4oporde mit do
ogen (Dfo) Hij knioperdo con ogonblik
togen et scharpo locbt van do oloktrischo
laampe (ha), Jo moo'n oven mit do loebton
kn4percn (Dho), Et rooio Jocbt bogon to
knioperon (v)
knipperig (Nbk) bn., bw.; -er, -at
[knppx, ...prox] 1. met kleine barstjes in
do hujd die moeilijk helen Do banon bin
me woE lcr4operig (Nbk)
knipperlocht ['kntpçloxt] - knipperlicht
knippertien (Bu, Np, n) ['knpçtin], in eon
kn4opertien doon eon dutj e doen, met name
na hot eten
knippetroon (spor.) ['kntpotrö: 5n] - knippatroon
knippien et; knippies ['krnpin] 1. kleine
knipe) in diverse bet. 2. bep. antiek
beursje (b, p)
knippiesniusse (Nw) do; -n ['krnpis...] 1.
hop. vrouwenmuts met plooien (zonder het
oorijzer gedragen)
knipplaete (spor.) - knipplaat
knipschere (spor.) - knipschaar
knipsel ['knipsi] - knipsel Doe baddon do

kiendor van ot ddip aflemaolo knijosoJs
maokt uitgeknipte figuren (1), 1k heb d'r
nog eon poor k74osofs over uut do kraanto
(Nbk), D'r lag allomaolknijoscl op 'egrond

afval door knippen ontstaan, vooral van
papier (Nbk)
knipselalbum (spor.) - knipsolalbum
knipselarehief (spor.) - knipselarchief
knipseldienst (1) - knipseldienst
knipsclkraante (spor.) - knipselkrant
mougolifthied om et zwaairzen tegen to knipsiag z. kniksfag
gaon is om do vlcugoltios van do knipsiot (spor.) - knipslot
kewiingunno to knippen (bs) 6. tot eon bep. knipstoete (Np. Nt, 01-NI, Op)
vonn knippen Had do koper mar uut do ['kntpstuto] - knipbrood
kaasto, dan za'k do kielo knippen (Diz), kniptange (Ow) - kniptang: voor
con knoopsgat in dojasse knippen (Np) 7. ijzerwerk e.d.
knippen geven in jets kaorties knippen 8. knipwark (spor.) - knipwerk: werk dat in

jemands amandelen knippen, do amandelen
laten knippen (Nbk), (bij de kapper:)
knipon on schoron (Nbk) 4. kortwieken
We bebbon do Jciepcn knijot (Np) 5. (bij
bij en) hetz. ais moereknijvpen (bs: Dfo,
Obk, Op, Ow), z. aldaar, vgl. Eon
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knirpen - knobbelzwaan
knippen bestaat: fraaie figuurtjes e.d. door
knippen vervaardigd
knirpen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; knirpte,
bet knirpt ['kntrpm] 1. Licht knerpen, door
bijv. het schuren van broekspijpen van een
brook van manchester 2. z. knarpen
knisbakkien (Obk) et; ...bakkies ['kntz
bakin] 1. timmermansgereedschap met
behulp waarvan men aan latten e.d.
gemakkelijk een hoek van 45 graden kan
zagen
knishaoke (Obk) de; -n ['kntsho:ko] 1. dat
onderdeel van een winkelhaak van een
timmerman waarmee men hoeken van 45
graden aftekent
knishocke (Obk) de; -n ['kntshuka] 1.
hoek van 45 graden aan het eind van een
lat e.d., on tegen eenzelfde hoek van een
andere lat e.d. to plaatsen
knisperen (Dhau, Ma, Np, 01-Nl, Wol)
zw. ww.; onoverg.; knisperde, het knisperd
['kntsprn] 1. knisteren As de beschuten vas
binnen,' knisperen zo d'r over (Wol), 't
Good dat knisperde (Ma), Hoe dreuger et
pepier is, des te meer as 't knispert (Np),
De snij knisperde oons onder do voeten

knix (spor.) - knix eon knix macken (Nbk)
knobbe (Bdie, Nbk, Np, Sz) de; -n; -gien
['knoba] 1. uitstekend stuk, verdikking aan
een boom, paal, tak (Nbk, Np, Sz) D'r zit
een dikke knobbe an de stamme van do
boom (Np) 2. dikke persoon (Bdie) een
dikke knobbe (Bdie)

knobbel de; -s; -tien ['knob[] 1. knobbel,
verdikking op, van iets Deur 't
klompelopen kuj'soms wel een knobbel an
do voeten kriegen nl. van Belt (Obk), k
Hob last van mien schildklier, en dan zit
d'r soms een hole knobbel an mien keel
(Sz), Die vrouw het een knobbeltien in do
bost (O1-Ni), Die vent had een dikke
knobbel an de haand (Nbk), ...een dikke
knobbel op It beufd (Dho), As an kool of
korapen een dikke knobbel kwam, haj'
knolziekte (Dfo), een knobbel an een boom
(Ma), D'r zitten allemaole knobbels op 't
his (Wol) 2. bijzondere aanleg die iemand
voor iets heeft Die jonge het een
technische knobbel (Np, 01-Nl, Spa),
...een knobbel veur wiskunde (Obk), ...veer
taelen (Obk) 3. z. knorre

knobbelen (spor.) ['knobji7] - knobelen:
(O1-NI)
intensief nadenken over een bep. oplossing
knissen (Obk) zw. ww.; overg.; kniste, het Hi)' zat tioden to knobbelen mar hi)' kwam
knisd ['kntsn] 1. een hoek van 45 graden d'r niet uut (Nbk)
aan het eind van een lat e.d. zagen, om knobbelente (1) - knobbeleend
doze tegen eenzelfde hoek van een andere knobbelgaanze (Bdie, Bu, Diz, Ld, Ow,
lat te zetten en vast to maken (Obk) eon Wol) - knobbelgans
liste knissen (Obk)
knobbelpote (Bu, Nt, Op) Ook knobknisteren (OS, Bdie, Bu, Dho, Np, 01-Nl, belvoete (Pe-Dbl) de; -n; ...potion ['knob!
Op, Nt) Ook kniesteren (Spa) ['kntstlr} po:ata/...futa] 1. balpoot, bolpoot aan tafel,
/...i...] - knisteren De eupen heerd begint stool of kast (Nt, Op) De taofel mit
to knisteren (Db), (van vuurwerk:) Mit knobbelpoten staot op 'e zoolder (Nt) 2.
sisterde on knisterde de eerste pielke de horrelvoet (Bu, Pe-Dbl)
locht in (b), Kionties kun in de thee knobbeirit (Spa) Ook knobelrit (spor.)
knisteren (Nbk), Knassebot kniestert je ['knoblrtt/...o:...I - knobelrit
onder de tanen (Spa), As d'r snij ligt en et knobbelvoete (Ld) de; -n ['knob#futa] 1.
vrust, dan kan et zo knisteren onder do knolvoet aan een koolplant 2. z. knobbelklompen (Obk), De baegelkorrels knisteren pote
onder de klompen (Nt), Zulverpepier en knobbelziekte (ZW, El, Obk, Ow) de
vetvrij pepier kon knisteren (Dfo), As ['knob[sikta] 1. bep., niet gevaarlijke
pepier had is en twie blaeden gaon had aandoening bij biggen: ontsteking in de
overmekeer, dan knistert et (Nbk), Et vleis gewrichten van de achterpoten, soms ook
knistert in do panne (Nbk)
in de gewrichten van de voorpoten, zich
knisterpepier (Bdie, Dho, Obk, Sz) et uitend in de aanwezigheid van knobbels
['kntst}popi:ar] 1. papier dat knistert
(met als oorzaak een gebrek aan bep. miknistertien (Ow) et; ...ties ['kntstrtin] 1. neralen (El))
klein gaatje in (kleding)stof, of win- knobbelzwaan (Diz, Ld, Nt, Obk, Sz,
kelhaakje
Wol) Ook knobbelzwan (Np) - knobbel-692-

knohbelzwan - knocien
zwaan
knobbelzwan z. Jcnobbolzwaan
knobben z. gnobben II
knobeirit z. knobbofrit
knobes (Dfo, Ld, Ma, Nw, Obk, n) do
['kno:bas] 1. politic, het gerecht, in Th3
moot your cit knobos voor het gorecht, do
rechtbank (Dfo), ... vcur de knobos
vorschlenon bij do politic komen (Nw), zo
ook Himos vcurknoboskommen voor de
(hoge) heren verschijnen (Ld, Obk), ook
mimer: met de billen bloot, hij moest iets
opbiechten (Ma, n), examen doen (n)
knock-out [n&kDMt] - knock-out lone
knock- out slaon, H15 was knock-out (lNbk)
knodde z. knoiro
knodderig (8db, Ste) In.; -or, -st
[knodçox, ...dorax] 1. (van zandpaden of
andere zanderige oppervlaktes) met harde,
door bevriezing ontstane, evt. puntige
bobbols
knoedel (OS, verspr. WS) Ook *noel (bet.
1: Bu, El, Ma, Np, 01-NI, Pe-Dbl),
knoetel (bet. 2: Dhau) do; -s; -tien
['knudj/knut/ ... tj] 1. knot in bet haar Aj'
con knootion aachter an ? houfd bebben,
bof' ot opruuid(Bu), Schoolojuffers baddon
nog we] vacko ten knoodol in 't haor
(Obk), Vrooger aj' volwassen wodden, dan
mos 10 ? haor in de knoedel bebben, dat
was een taken daf mltdoon mochtcn (Dfo),
Die bet or haor op 'o knoedel (Dho), ...op
ten Jaioetlon (Np), Oonze tante badde eon
knoedoftien in do nekko (Np, Wol), ot haor
in ccii knoodef drogon (Op) 2. op een knot

of knoedel gelijkende vorm, vormeloze
hoop, warwinkel (Dhau, Np, Obk, 01-NI,
Op, Sz) 1k drijdo zo lange mit do
buusdoek omme totdat k d'r een
knoodoltion van baddo (Np), Mien maantol
lag op eon knoedel onder de kapstok (Op),
Die zak felt in eon Jcnooteltlon (Dhau), ifly
smeet zien moolejasso as eon Jcnocdcf op
do grond (Op), Do kieron laggon as lent
knoodol op do vlooro (Sz), Ft Gaoron zatln
do tiozo, or was lone knoedel (Obk) 3.
(my.) tweede of derde kwaliteit net (Bu)
knoedelbos z. kotbos
knoci de [knuj] 1. knak, kneuzing, harde
kiap, ernstige verzwakking in lichamelijk

peerd vul (Dfo), MY hot mit die zlckto con
hicle knoel bad (Bu, Db, Ow), ...kregen
(Diz), ...00n rore knoel badid., ook gezegd
inzake eon ongeluk (Nbk), eon plaanke ccii
knool goven (Ow), lent een knoel geven
(Ow, 01-Ni, Wol), Hl)'hetoengoeloknool
had hem is eon harde slag, kiap
toegebracht, bijv. als gevoig van een
ongeluk of door een ernstige ziekte; ook in
psychische zin (Diz, Dhau), Mien auto bet
con beste knool had (Pe-DbI) 2. in In de
Jazoel in do penanie, in grote moeilijkheden
MIt die bougen to verteffen bet hi)' hlmzels
aorlg In do knool brocht (Op), In do knool
zitten (Bu, Dho, El, Np, Ow, Spa, Sz): HI)'
zit good In do kneel (Sz), zo ook argcns
mit In do Jaioei zitten (Db), lone uut de
knool holpen (Nbk, b)
knoeiboel ['knujbul] - knoeiboel: smeerboo!
knocien Ook !cnuien (01-N!) zw. ww.;
overg., onoveng.; knocide, hot knoeid
['knujiJtnj] 1. (oveng.) door weinig
zachtzinnig aan to pakken beschadigen,
letsel teweegbrengen, kwellen Zo bobbon
!rn 11111k knoeld hij heeft zodanig slaag
gehad dat hij letsel heeft opgelopen (Nbk),
ook gezegd van een lichamelijk onderzoek
dat nogal pijnlijk was (Nbk), Die bioeme is
blobomaol knoold, d'r is eon stengof of
knakt (Dhau, Dho, Spa, El), Pas op, straks
knool 10 mien bboomon In do tuun (01-N!),
Die Jongos meugon mekaor graog knoolon
nI. bij her stoeien (Diz), zo ook Jo mooFn
ophobon me zo to kniepen, ft laiooien me

(Wol, 01-NI), 1k zab Jo fcnoolcn! (Np), Hi)'
her rn zols knooldheeft to hard gewerkt, is
onvoorzichtig geweest met z'n lichaam, z'n
gestel en ondervindt daarvan nu do
nadelige gevolgen, bijv. inzake overbelaste
spieren, nugpijn, verkoudheid, overspannenheid (El, Np, Nbk), vandaar Af to
zwaor tillen, kuf jozofs web mit knoolon

(Obk), Die zlokto knooit him ommoraok
(Np) 2. morsen Die jonge zit mar mit do
varvo to knooion (Nbk, Db), Th3 knooido
do taofol d'r ondor (Nbk) 3. (onoverg.)
prutsend, knoeiend bezig zijn (El, Np,
01-N!) Diojongon knoolon graog mit kfoI
(01-N!), DIe jonge zat daor mar te knooion
opzicht Hi)' Is van do fodder va/en on doe mit zion sommen (El), Zit toch niot zels
bet hI)' ten rere knool Jargon (El, Obk), mit die auto to Jcnoolon, gao tech naor do
Die bet eon hicle knool had doe hi)' van It gorago! (Nbk), It doon niks aandors as
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knoeier - knoerhiete

knoeien on zeuren treuzelen en zeuren
(Np) 4. (onoverg.) steeds ziek zijn (Db)
Die knocit ok wat of (Db) 5. (onoverg.)

knoekelen (Bu, Dhau, Nbk, Obk) Ook

(Dho, Db, Nbk, Op) zw. ww.;
onoverg.; knoekeide, is knoekeid
oneerlijk to work gaan (inzake bezit, ['knukj1J ...A:... ] 1. kreukeiig worden Dat
financiele verantwoording e.d.) Dc akicer good knoekelt zo, d'r zitten allema of
was kicinder as hi)' west was, dus mos d'r knoekels in (Bu), Aj' een overjasse aacbter
we] iene an It fcnoeien west hebben (b), Ze op 'e Bets burinen mit een riempien, dan
hebben in de boeken knoeid (Nbk), zo ook kon hi)' slim knoekelen (Obk), Do stof van
Ze hebben mit tie jaorstokken knoeid ditpaldciegaotnogalgauw kneukelen (Op)
(Nbk)
knoekelig (Dhau, Ma, Nbk, Obk, Ow) Ook
knoeier (Bdie, Dfo, Dhau, Diz, Nbk, Np, kneukelig (Ld, Np, Ow) bn.; -or, -st
Nw, Obk, Ow, Pe-Dbi, Spa, Sz) Ook ['knukiox, ...koiox] 1. met kreukeis 't Good
knocierd (Ste) de; -s; -tien ['knujr(t)] 1. is knoekelig bijv. inzake gedroogd wasiemand die niet opsehiet, die prutsend good (Ld, Nbk), eon knookelige scbdlk
werkt en nauwelijks vordert Dat is ccxi (Nbk)
grate knoeicr, die icomt naait deur zion knoekeren z. lenoeteren
wark (Obk) 2. iemand die niorst
knoekerig z. knoeterig
knocierd z. knoeier
knoer- versterkend voorvoegsei [knu:or] 1.
knoeieri'je (Nbk) Ook knuieri'je (01-Ni) zeer, in hoge mate, in woorden van het
[knujo'rtjo/...'rej] - knoeierij: het type knoerbiete zeer warm, erg hoot,
prutsend, morsend of niet eoriijk to work knoerbadde zeer luid (Obk)
gaan
knoeren (Dfo) zw. ww.; onoverg.;
knoeierig (spor.) [tnujrox, ...jorox] - knoerde, is knoerd ['knu:orii] 1. zich zeer
knoeierig Mit die vleklcen, dat staot zo snel verpiaatsen Ze bin d'r good badde
knoeierig (Nbk)
langes knoerd (Dfo)
knoeihanncs (n) do; -en; -ion ['knujhanos] knoergek (Np) bn. ['k...] 1. stapelgek, door
1. knoeier
het done been Th7 wodde d'rknoorgok van
knocikont (Bdie, Bu, Db, Dhau, Dho, Diz, (Np)
Np, Ow, Pe-Dbl) Ook knoeikonte (Dho, knoerhad (Bdie, Dfo, Dhau, Dho, Diz, El,
Op, Pe-Dbl, Sz), knuikont (Wol) do; -en; Ld, Ma, Np, Nt, Ow, Spa, Sz, Wol) Ook
-ion ['knujkont(a)/kncrj... J 1. iemand die knoerhadde (bet. 2: Db) bn., bw. ['knu:or
niet opsohiet, die prutsend, knoeiend werkt hat/...ha4a; aks. wisseit] 1. niet (moo-)
en/of nauweiijks vordert
verend, niet kneedbaar of buigbaar e.d.
knoeikonte z. knocikont
(Dfo, Dho, Diz, Ld, Ow, Sz, Wol) Die
knocipot (Nbk, Np) do; -ten; -tien fiotsbaand is knoerbad (Spa, Ow), Hi)'
['knujpDt] 1. iemand die niet opschiet, die gooide mi)' mit eon knoerbadde sni5balle
prutsend, knoeiend werkt en/of nauweiijks your 'tbeufd(Dfo, Ld, Wol, Diz), Do tuun
vordert
is baost niet re spitten, de grond is
knoeiwark (Nbk) - knoeiwerk
knoerbad (Sz) 2. zeer hard aankomend,
knocizak (Np) de; -ken; -kien ['knujsak] met grote kracht (Bdie, Db, El, Ma, Nt,
1. iemand die niet opsehiet, en/of die Ow) Hi)' kreeg eon knoerbadde trap tegen
prutsend, knoeiend werkt
de bienen (El), eon knoerbad schot lossen
knoekel (Bu, Dhau, Nbk, Obk) Ook (Nt, Ma), bier of daor knoerbad tegenop
kneukel (Np, b: im), knukel (p) de; -5;
vliegen (Ow), Die snijballe die J. gooide,
-tien ['knukv... : ... ... y ... ] 1. kreuk, kreu- kwam knoerhadde an (Db) 3. bikkeihard,
kel, valse vouw Mien jurk zit vol knoekels keihard van karakter (Np) 4. z. knoerbadde
(Dhau), Dat good knoekelt zo, d'r zitten knoerhadde Ook knoerhad (bet. 1: Dhau)
allexnaol knoekels in (Bu) 2. z. lcnokkel
bn., bw. ['knu:orhado/...hat] 1. (bw.) zich
knoekeiblad (Nbk) et; ...biaeden; ...biattien zeer hard verplaatsend Hi)' gong knoer['knukb1at] I. biad van do hondsdraf, badde (Nbk) 2. zeer luid (Obk) Dejongen
eerder veel als medicijn gebruikt op van do bitten hebben do radio allied
zweren e.d. 2. (verz.) do plant hondsdraf lcnoerbadde anstaon (Obk) 3. z. knoerhad
(Nbk, Obk)
knoerhiete (Db, Dfo, Dhau, Nbk, 01-Ni,
kneukelen

sin'

knoert - knoeterig
Op, Pe-Dbl) bn. ['k...] 1. zeer heet,
gloeiend Do oron van do vloispanno tin
soms knoorbiote wezen (Pe-Dbl)

knoert (Bu, Nbk, Np, 01-Ni, Wol) de; -en
['knu:rt] 1. groot exemplaar Zo bobbon
ten knoort van een kaaste in buus (Bu),
Die oorappol dat was eon knoort, daor van
bobbon we an eon paor we] gonoeg (01-NI)
2. groot dolkmes (Np) Wat bob ie daor eon
grote knoort (Np)
knoest z. knoeste

van eon kerel 2. groot exempiaar, gezegd
van o.m. een dikke appel (Sz)
knoesterig (Bdie, Db, Dho, Diz, El, Ld,
Np, Obk, Op, Sz) Ook knoestig ( Dfo,
Dhau, Np, Nt, 01-Ni, Nt) ['knustçox,
...thrx/'knustox] - knoesterig ten
lcnoostono boom (Dhau, Ld, Diz), eon
knoesterig stok boolt (Bdie), Die paolon
woron zo knoestig, die bebbon we wat
bekaant (Dfo), knoesterig boolt (Dho, El),
vandaar een knoestorige veenstorbaank
(Db), een knoester%e kerel eon grote,

knoeste Ook knoest (Dhau, Dho, Nbk,
Pe-Dbl, b), knuust (bet. 2: Sz) de; -n; grofgebouwde man (Sz)
knoesien ['knust, ...u:... (Np)/knustlknyst] knoestig z. knoesterig
1. grove hand, knuist, vuist; als verki. knoet de [knut] 1. knoet: bep.
vooral: knuistje van con kind Hi) had ccn strafwerktuig, in Dat wiy cons onder 't
dikke segare in de knoeste (Dfo), MY stak Dautse Jok your knoet en onrecbt beugen
mij zien grote knoeste toe (b), fe moe'n 't keihard bewind (b), onder de knoet zitteff
good in do knoeste bolon good vasthouden, Eon slofien zit vaoks ondor do knoet (Ste),
niet laten valien (Nbk), zo ook ...in Jo (-) die van Ic/end of an onder do knoet
knoeston bolon (Nbk), As die man Jew in Joven (b) 2. z. knoodo]
Zion knoesten krigt, mien jonge, dan big' knoetel z. knoedol
nog nietjaorig (Wol, Op), zo ook As die Jo knoeter (Bdie, Db, Dfo, Dhau, Dho, Diz,
in de knoest bigt.. (b, Dho), eon zwaore Nbk, Np, 01-Ni, Pe-Dbi) Ook kneuter
knoeste (Bdie), Die kerel bet grote (Bdie, Np, Nt, 01-NI, Spa, Ste), knitter
knoesten (01-Ni), ...eon paer groffe (Dho, 01-Ni) do; -s; -tien ['knutç/ ...A:...
knoesten een paar grove handen (Spa, /...y...] 1. kreuk, kreukei, vouw die er niet

Diz), Hi5 bet eon paer stevige knoesten an in hoort D'r zitten allemaol knoeters in do
't lie! (Diz), Sommigen bebben badde jasse (Bdie, Dfo, Nbk, Dho), eon va/se
knoesten (Nt, Ow), ...starko knoesten (Ma), kneutor eon valse vouw (Spa), Dat
MY bet knoesten van banen (Db), Die bet kledingstok zit in do knutors is nogal
we] wat in do knoesten is erg stork (in z'n gekreukeld (01-Ni) 2. (my.) in in de
handen, armen) (Np, Spa), Wat bet die kneuters zitten totaal vernieid, zwaar
vent eon kracbt in do knoesten wat heeft beschadigd, total loss (Nt) Die auto zat ok
hij sterke handen, hij beschikt over veel aonk in de knouters (Nt)
spierkracht (El, Nbk, 01-Ni), Et knocteren (Db, Dfo, Dho, Diz, El, Ld,
sokkestoppen gong vroeger over de Nbk, Obk) Ook knuteren (Bdie, El, Nbk,
knoeste, ie staicken do baand dan in de 01-NI, 0p, Spa, Ste, Wol), kneuteren
sokke (Obk), 't Kiond bet do knoesies zo (Ma, Nbk, Nw, Op, 01-NI, Wol),
vies (Bu) Dat Heine poppien bet et knoekeren (Db) zw. ww.; overg., onoverg.;
Jaekontion a] in zion kieino knoosien (Db), knoeterde, is/hot knoeterd ['knutp/ ... y...
...Jag op zion knoosion to sabbelen (Wol) 2. I ... :... /'knukp] 1. (overg.) iets doen
knoest aan eon boom, stam, tak, in eon kreukelen Dit pakpepier moo'n Jim met
stuk hout Wat can aorige knoeste zit d'r an kneuteren, dan kan et nog es weer bruukt
die boom (Bu), D'r zat eon knoeste an 't woddon (Op) 2. (onoverg.) kreukeien,
ta/boolt(Np), ...in etboolt(Nw) * (Iett. op kreuken krijgen (Db, El, Ld, Ma, Obk,
te vatten:) Eon boom mitknoesten geft eon Wol) le moe'n eon betion knap opJeJurk
plaan/ce mit noesten (Ow)
zitten gaon, want hij moot met knoeteren
knoester z. knoostord
(El, Obk), Do stof van mien niyo Jurk
knoesterd (Dho, Diz, El, Op, Pe-Dbl, Sz) knoekert slim (Db), Doe ot Jassien oven
Ook knoester (spot. west.) de; -s uut, aandors knoutert ot zo (Wol)

['knustr(t)] 1. grote, grove manspersoon
(Dho, Diz, El, Op, Pe- DbI) eon knoesterd

knocterig (Bu, Dfo, Dhau, Dho, Diz, El,
Ma, Nbk, Np, Obk, Op, Ow, bo: Nw) Ook
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knotTel - knoffelig
knuterig (Db,

Diz, Nbk, Sz), kneuterig
(Bdie, Dho, Diz, Np, Nt, Op, 01-NI, PeDbl, Spa, Ste, Sz, Wol), knoekerig (Db,
Dhau, Ow) In., bw.; -or, -st [knutpx,
... .......knuk...] 1. (van kbding, gordijnen e.d.) enigszins gekreukeld

Wat was mien Jurk toch knoeterig doe hi)'
wit de koffer kwazn (Bu), 1k had mien rok
zo knoeteril (El), flat is glen pepier om
wat in to pakken, dat is vet,l to kneuten
(Op), Dc was is knoeterik opdreugd (Diz),
Bi)' N bangen do gedienen zo !aioeterig
veur de raemen (Db)

(onoverg.) op ongelukkige wijze valben of
baton vallen (Nbk, Np, Nt, 01-NI, Op, Spa,
b: bm) Hi)' is d'r henna knoffeid (be: Np;
Nbk), Hi)' knoffelde d'r rear henne viol op
ongelukkige wijze (Nw), Doe ik an 't
ofwassen was, knoffelde me con koppien
uut de baand (01-NI), 1k Iaot flog we! es
wat knoffelen (Spa) 3. aanhoudend op

ongelukkige wijze jots uitvoeren en veolab
daarbij besehadigen, kneuzen, vernielen,
laten valien Wat bi)" toch an 't knoffelen

(Np), 1k knoffelde gister mit otwassen nog
een glas (01-NI), 1k bin op 'ties va/en, en
knoffel (Db, Dho, Nbk, Op) do; -s ['knofj] doe he'k mien poolse knoffeid (01-NI) 4.
1. vuist, grote hand (Dho, Op) Doe hi)' (overg.) iemand hardhandig aanpakken, to
kwaod wodde gat' hi)' de aander eon klap pakkon nemen en daarbij funk pijn doen of
wit zion knoffel, dat zien neuze begon d'r zebfs onig betsel, zoals eon ontwrichting,
van to bloeden (Op), Wat het hi)' toch vorrekking, kneuzing toebrengen (Bu,
smerige Jcnoffels (Dho) 2. iemand die op Dhau, Ma, Nbk, Np, Op, Ow) Za'kJe even
eon ongelukkige, onhandige manier met goedknoffeien! (Nbk), Jonges, Jim meugen
jets bezig is of zich aldus beweegt, we! frosselen mar Jim sneugen mekaere
stuntelig iemand (Db, Nbk) Sommien dat met knoffelen (Op), Hi)' bet 'm reer
bin van the /cnoffe!s, die iaoten aRes valen knoffeid (Dhau) 5. (overg.) Iiefkozend
(Nbk)
knuffoben (verspr.) Eon klein kiendmag d'r
knoffelbaand (Bu, Np, Nt, Obk, 01-NI, p, vaeke we! over, daJ' ze even knoffelen
b: in, im, bo: Nw) do, et (abs stofnaam); (Obk), Ze kun do kicinkiender zo letter
...baanties ['knoulbA:nt] 1. (ook als stof- even knufFe/en (01-Nl, Sz, We!, Diz), Eon
naam) verband dat stevigheid moest geven peerd of bond knoffel ie we! as (Dt'o)
cm eon arm die men had verrekt, cm eon knoffelhakke (Db, Nbk, b: Im) do; -n;
verstuikte pobs e.d. of cm het verstuiken ...hakkien ['knoflhakQ] 1. iemand die zich
tegen to gaan (soms van gewoon verband, op ongoiukkig wijze voortbeweegt, die
later voorab van leer, met gesp (Bu, veeb dingen baat vaibon, stuntelig iemand
01-Nb)) Hi)' bet last van knaip in do poise, Hi)' is een knoffelbakke mit rieden ub. bij
daoromme het hi)' can knoffelbaand omme het schaatsen (Nbk)
(Np), Vroegerhaj'knoffelbaandleggers; die knoffelig Ookgnoffelig (Op) In., bw.; -or,
legden et knoffeibaand d'r omme benne -st ['knofjox, ...falox/'xno...] 1. (bn.) stijf
(Bu), knoffelbaand om depoise ho)en (Nt) van kou, verkbeumd, met name inzake
knoffelbaandlegger (Bu) de; -s ['kn...] 1. handen en voeten, zodat men weinig kan
iemand die knoffelbaand aanbegde, eon doen 'k Had do ban en zo knoffehg, ik kon
bep. verband veer de stevigheid van do niks beetkriegen (Pe-Dbb, Dfo), It Was
pals Vroeger baJ' knoffelbaandleggers; die koold, ik kreeg de banen knoffelig (Diz),
legden at knoffelbaand d'r omme henne

AJ' de banen knoffelig bebben, dan kin ze

(Bu)
knoffelen (alg.; bet. 5: Db, Die, Dho, Ld,
Nbk, Obk, Op, Ow) Ook knuffelen (bet. 5:
verspr. cost. van Op, west, van Op: aig.)
zw. ww.; overg., onoverg.; knoffelde,
is/hot (niet bet. 2) knoffebd ['knofjn/...A... ]
1. (onoverg.) zich op eon ongelukkige,
gebrekkige manier voortbewegen (Nbk,

ft laeter zo kieperen nl. stork tinteben

Np, 01-NI, Sz) Die knoffelt d'r ok aorig
bonne (Nbk, Np), ...reer bonne (01-NI,
Nbk), ...is d'r mal langes knoffeld (Np) 2.

(Obk), 1k zal de waanten antrekken, de
haven bin me knoffelig (01-Nl), knoffeiige
haven (Nbk, Nw) 2. zich stuntelig
bewegend, onhandig bezig zijnd SomsbeJ'
van die daegen daJ' met deur It wark
komrnen kunnen, dan hi)" zo knoffelig
(Dfo, Obk), Die man wodt al wat ooldei
hi)' wodt wat knoffelig (Dfo, Dho, Dhau),
Zie ston d'r weer zo knoffelig hi)' (Mun),
Dat beast staot knoffelig op 'epoten (Diz),

knotTelkont - knolle
1k bin zo knoffe/ig van da ego ik last
voortdurend (bijna) jets vallen, ik ben
onhandig en stuntelig bezig (Spa, Nw), zo

(Bdie, Bu, Dfo, Dhau, Dho, El, Ma, Np,
Ow), knukkel (Diz, Sz) do; -5; -tien
['knok] (verspr.), ...o... (Db, Dhau, Diz,
ook Doe toch niot zo knoffe/ig mit dat Ma, Nbk, Np, Obk, Op, Spa, Sz)/...u...
breokboro spu/ (Wol), Knoffo/ig bif' ok / ... : ... ... A... ] 1. knokkei (van de vingers)
wozen op 'ogiaddo op een giadde weg e.d. Do knokkols van do vingors kim soms zo
(Ow) 3. (bn.) moeiiijk te bewerken of om knappon aj' ze bewegon (Obk), Hi7 tikto
mee om te gaan: nI. van klein, fijn werk mit do knok/ceis op 'o ruto (Wol), As we do
dat niet zo gemakkelijk lukt omdat men rocbtorwiosvingor niot recbtuut op do
snel een verkeerde beweging maakt, bijv. griffo/ haddon, gal ze [ni. de schooldoordat men door kou verstijfde handen juifrouw] cons mit eon /iniaa/ can tiklcion
heeft (Nbk) Et wil niot best, ? is ok zok op 'o knokko/ (Op), k Heb gister mien
Jcnoffeiig war/c (Nbk)
knukkei brand an dokacbol(Sz), '/cHeb de
knoffelkont (Db, Dfo, Dhau) Ook knott/co/s kopot (Bu), Wat had hi)' difle
knoffelkonte (Np) do; -en; -ien ['knofj... ] knok/cois op Zion baand (01-Ni), Mien
1. iemand die op een ongelukkige, moodor hot wat last van rimmotiok, do
onhandige manier met iets bezig is of zich kno/cke/s van bout banen wooden ho/omaoi
aldus beweegt, stuntelig iemand Da's ok ditto (01-NI) 2. knokel (Dfo) As ka/vor
eon oofde knoffe//cont! (Dfo)
maeger binnen, kuf' do kno/cke/s zion (Dfo)
knoffelkonte z. knoffe/kont
knokkelig z. knokkerig
knoffeiwark et; -ion ['knoll...] 1. klein, knokker Ook knokkerd (Bdie) ['knokr(t)]
fijn werk of werk anderszins waarbij men - knokker: vechtersbaas, iemand zich tot
gemakkeiijk een verkeerde beweging het uiterste ergens voor inspant
maakt, moeizaam vordert (Bu, Dfo, Dhau, knokkerd (Db, Op. Sz) de; -s ['knokçt] 1.
El, Ld, Np, Obk, 01-Ni) Af' do p/inton sterke kerel (Op, Sz) Die kisto kan I vast
varvon mooten, is dat nogal /cnoffolwar/c

we] ti//en, want dat is eon star/co knokkerd

(Obk), 't Sc/rot ni/cs op mit 't borduron, 't is
c/c zoo 'n knoffe/warkion (Dfo), Oonze I. is

(Op) 2. oud paard (Db) Do mo//criodor had

tegon worrik an 'I foguurzacgon, dat is
knoffoiwark! (01-Ni) 2. werk dat kenneiijk
stuntelig is verricht (Op) Zion wark is nog
niot vu/c, ot is nog mar knoffoiwark (Op)

bi)' vourkour eon co/do knokkerd van eon
poord your do mo/kwaogon (Db) 3. z.
knokker

knokkerig (Bdie, Db, Dho, El, Ma, Nbk,
Nt, Pe-Dbi, Sz, Wol) Ook knokerig (Sz),
knokkelig (Dfo, Np), knaokig (Bdie) bn.;
-er, -st ['kriokrax, ...korox/... o: .../'knokjax,
...oioxl'kno:kox] 1. knokkelig, knokelig Dat

3. klein work, knutselwerk, nI. in de
hobbysfeer (Ma, Ow) 4. work dat gebeurt
terwijl men last heeft van de kou, waarbij
de ledematen stijf zijn van do kou (Dhau, moonso is zo /aiokkorig, daft do botton
Dho, El, Nbk, Np) Vroogor, af' do ovoral uut sd/c/con zion (Pe-Dbi), Bi)' 't
/appebaidcon buton hadden bij 't vowjaor, oo/d wooden kriogon do mcerste moons/con
was 't/c;offolwk(Dho) Mit knoffoi war/c knok/corigo banen (Wol, Db), eon oo/d,
kuf' do warmto niot be war/con (Dhau), knokicorigpoord knokelig (Bdie, El)
War/c daor aj' do waarmto niot bi ho/on knol (Dhau, Dho, El, Ld, Nbk, Np, Obk,
kunnen, is knoffoiwark, zoas redens Spa) Ook knolle (Wol), knol (Dfo, Dhau)
onderbienen (Np)
[knol()/kn&] - knol: oud, niet meer zo
knoffeizak (Np) de; -ken; -kien goed paard eon ooldo knol een oud paard
['knoflsak] 1. iemand die op een (verspr.): Moef' die ouwe knol 05 Zion
ongelukkige, onhandige manier met iets v/iegen (Spa), Hij hot eon oo/do kno//o
bezig is of zich aldus beweegt, stuntelig your do kane (Wol)
iemand
knolakker z. /cno//oakkor

knoflook de, et ['knoflo:k] 1. knoflook
naor knoflook roe/con (Nbk)
knofvanalles z. knop- van-dies
knokerig z. knofleng

knokkel Ook knoekel (Dfo, Sz), kneukel

Imolbegonia (Nbk, fp) - knolbegonia
knolle de; -n; -glen ['knob] 1. zandraap,
herfstknol go/c/arc//oid. (Db, 01-Ni), Niet
zo lange loden zoien wi)' him effon tot do
knoion (b), In do baast kriegen oonzo
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knollcakker - Icnollclaand
koenen knollen; dat is et gruan en de
knolle zels (Diz), in de knollen zitten ni.

stiekem op een aicker zijn om knollen te
halen en te eten (Bdie, Nbk), ook: de
knollen oogsten We moss en vroeger
knollen ploldcen (El), We verbouwen a/Ic
jaoren nag gele knollegies ow to stoven
(Dho, Diz), Aj' knollen eten, hoef' nooit

naor de dokter knollen heten nl. gezond te
zijn (El),

't

recbt vein- de knollen zeggen

recht voor de raap (1), (gien,) knollen vei.zr
citro en en verkopen, Dat is lot zonder
knollen dat zijn praatjes van niks (Op) 2.
z. kiwI * Wie knollen eidet moot met

koeien hebben gegeten Vroeger kof an de
botter wel pruven wat de koenen atten,
biv. knolfebotter (Bu)

knollebouw (Bdio, Obk, Op, vo) de
['knolaboM] 1. akker(s) waar men knollen
vorbouwt (Bdie, Obk, Op) Vroeger wodde
naodat de rogge van ? laand was, de dong
over de knollebouw brocht (Obk), et schol
ploegen van de knollebouw (Bdie) 2. het
verbouwen van knollen (vo) Doe de haever
binnen was, de bouw an kaant, temeensen
de sparre- en knollebouw (.) (vo)

knollebouwen (Dfo, Ld, Np) zw. ww.,
onovorg.; all. onbep. w. on volt. deelw.
ommekieken nI. in verband met het lelijke ['k...] 1. pboegen en do vordere handelingen
effekt van de omgewerkte grond; dit oggen bij het verbouwen van knollen Mit 'ii
gobeurt wanneer de planten zo'n vier eersten gaon we an It knollebouwen (Ld)
blaadjes laten zion (Ow), Die knollen wil knoflebulte (Bdie, Bu, Nw, Obk, Op) do;
eten moet Sint-Laurens [10 augustus] met -n; ...bultien ['k...] 1. (vaak verkl.) hoopje
vergeten rond die tijd ni. moeten do knol- knollen, rapen Af an et knolleplokken
len gezaaid (verspr. OS, Np, Nt, Pe-Dbl, weren, gooide ie ze op knollebulten (nicE
Ste), Wie vroeg knollen wil eten... (Op), zo thkke!), dan kwam de waegen d'r laeter
Knollen in 't laand, zieken an de kaant in langes en dan stak le ze an de vorke op de
do tijd van do knollen zijn er weinig waegen. BiJ baus kwammen ze in ccxi
zieken, m.a.w.: hot eten van knollen is langwazpie bulte, dan konnen ze nicE
gozond (k: Ste), (n.a.v. hot last hebben van bruuien, knollen wo 'ii eers zo gauw
winden i.v.m. het eten van knollen:) Ret ic slickcr% (Nw)
knollen/Daorkan de bock van bollen/Eet ie knofleeten (Nbk) onbep. w. ['k...] 1. het
een pannevol/Dan sebict ic ccii wanne vol

(Obk), Knollen die in de bock rollen/Die
mit geweldTot etgat autsnelt/Al cet ie ok
een panne vol/As et gat zegt van prut/Bin
de knollen vut (Nbk), ...die in de bock
hollen... (Nbk), Knollen kuj' van drollen
(Dho), Knollen die de bock langes
rollen/Bi5 iedere beet een scheet (Dho),
Knollen in de boek/Wiend in de broek
(Ow), Knollen kqf in de bock nicE bolen
(Db, Ow), zo ook Knollen kwijoe de bock
nicE bollen (Bdie), As ? gat zeg van
flat/Bin vIle knollen vat (Bdie)
knollcakker (El, Obk) Ook knolakker

(Obk) ['knoloakr/'knolakr, ...'akr] - knollonakker Dc knolakker moot nog even
zwatmaekt wodden (Obk) * (schertsend)
Schuin over schieve bij beppe over de
knolleakker (El)
knollebien z. knollevoete

knollebicte (Bdie, Bu, Dho) do; -n;
...bietien ['knolobite (Bu, Dho), ...bi:to
(Bdie)] 1. rode biot, bietekroot
knollebotter de ['knob...] 1. knollenboter,
boter die smaakt naar de knollen die de

eten van knollen As koenen an de wiend
weren, kwam dat vaeke van Ft knolleöten

(Nbk)
knolleflattien (Np) et; ...fbatties ['knob
flatin] 1. klein buitjo dat net van pas komt
voor de knollen die men verbouwt
knollegruuin z. knollegruun
knollegruun (verspr.) Ook knollegruuin
(Nbk, Obk) et ['k...] 1. knollonboof (Bu,
Dho, Ma, Nbk, Ow, Spa) 2. stoppelknollen
(inklusief loot) (Bdie, Dhau, Nbk, Op, Ow,
Pe-Dbl) k Hebbe nog wat knollegruun to
voeren (Pe-Dbl), ccii voer knollegruun
ophaelen (Dhau) * (gezongen op do wijs
'Able eendjes zwemmen in het water') Ft
Knollegruun van Jouk Haansen is bidemaol bevreuren, talderalderiere, faldervidenre(Nbk), zo ook Aacbter op 'e Fochtel
[Fochteboo] is Ft knollegruun bevreuren,
falderalderiere, falderalderare (Dfo, Dhau,
Ld), soms gevobgd door En alit boeren
treuren (Ow)

knollehaelen (Ste) onbep. w. ['knobohc:lil]
1. g000gsto knollen van het land halen
knollelaand (Db, 01-NI, Pe-Dbl) et
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knollelof - knop-van-alles
['knob...] 1. knoilenakker Haeverstoppefen ['knolostj(d);] 1. knolzaad zaaien Af'
knollelaand wodt zwatmaekt ondiep A27oiezi5en moej' eon goeie meter hebben,
geploegd (Db)
mar aj' tarwe of zo ziyon dan hej' we] twie
knollelof (Bdie, Bu, Np, Op) ['knolalof] - meter gaankd.i. de breedte van eon strook
icnollenloof staznppot mit knollelof(Np)
waarover men lopend werpt (Ste)
knollepere (s: Obk) de; -n; ...peertien knolpote Z. knollevocte
['knolopcoro] 1. bep. soort harde peer
knolselderie (01-NI, Spa) - knolselderie
knolleplokken (Bdie, Dfo, Ma, Nbk, Np, knolswaegentien (El, Obk) [...'w...], in Hi)'
Obk, Op) Ook gruunplokken (Db) zw. is mit It knolswaegentien an do loop hij
ww.; onoverg.; knolleplokte, het knolie- heeft diarree (El)
plokt ['k...plokjj]] 1. handmatig uit de knolvoct (Db, Nbk, Np) de ['knoltIi:t] 1.
grond trekken van knollen, rapen Haastmis knolvoet: bep. ziekte bij koolrapen of kool
dan mossen wi)' knolleplokken (Dfo), We (Np) on bij aardappelen (Db)
moe'n to knolleplokken (Ma)
knolvoete z. knollevoete
knolleplokker (Obk, Op) de; -s; -tien knolziekte (Dfo) ['k...] - knolziekte As an
['k...plok1] 1. iemand die bezig is met het koo] of kompen eon thkkc ]cnobbel kwazn,
knolleplokken
baj' kno]ziokte (Dfo)
knolleplokkerstied (Db) de [k...tit] 1. de knoop [kno:p], in do bfauw knoop
tijd waarin men de knollen, rapen nit de (verspr.), ook ...knope (1) 2. z. knope,
grond haalt (handmatig) Haastmis is kneupe
knollcplokkcrsticd ( Db)
knoopdoek z. kncupdoc]c
knollepoot z. knollevoete
knoopleerze z. knope]eerze
knollepote z. knollevoete
knooppunt (spot.) - knooppunt: van
knollesehelle - knollesehil
wagon
knolletied de ['knolotit] 1. tijd van het knoopsgat Ook kneupsgat ( 01-Ni, Ste) zaaien of oogsten van knollen, rapen In do knoopsgat eon knoopsgat kniopen (Nbk),
cerste helte van augustus is et do knolletied een lintien in et knoopsgat hebben ( Nbk),
(Np), In do knolletied bin d'r weinig zieke Die har do baord zo lang, die bong op 't
meensen (gee do dokter we]) (El, Pe-Dbl) dadde knoopsgat (Dfo), do ]iope op 't
knolletuun (Obk, 01-NI, Op, Pe-Dbl) de; dadde knoopsgat bebben eon zuur gezicht
...tnnen; ...tunegien ['knolotyn] 1. zetten, pruilerig doen, zich zielig voordoen
knollentuin, vooral in Th3f is now in zion (Nbk, Np, Ste, b)
knolletuun (01-Ni, Op)
knoopsgatillestiek (Obk) - knoopsgatenknollevoeren (Bdie) onbep. w. ['knob elastiek
fb:açi] 1. stoppelknoilen voederen
knoopsgatschere (Nbk, Obk) [k...] knollevoet z. knollevoete
knoopsgatenschaar
knollevoete (Bdie, Dfo, Dho, Diz, El, Ma, knoopshaokien (Bu) at; ...haokies
Nbk, Obk, Pe-Dbl, Sz) Ook knollebien ['kno:psho:kin] 1. knopehaakje voor
(Bdie), knoliepoot ( El, 01-NI, Sz, Wo1), schoenen die men dicht moot knopen
knollepote (Nbk, Np, Nt, Obk, Spa, Wol), (soort haakpen met handvatje)
knolpote (Nbk), knolvoete (Dfo, Nw, Ow), knoopsiuting (Bu, Diz) ['k...] - knoopknollevoet (Dhau, Ma) ['k...] - mismaakte sluiting
voet, horrelvoet Hi)' is mit eon knoopwark (Diz) ['k... J - knoopwerk:
knollovootion geboren (Dho), ook gezegd werk gemaakt door te knopen
van een misvonnde poot van eon koe (ni. knop z. knoppe
in geval van de vorm knollepote (Spa))
knop-van-al z. knop- van-alles
knollezaod at ['knolaso:otj 1. knollenzaad knop-van-alles (Bu, Dfo, Np, Ow, fp) Ook
Aj' ]cnoiezi)'en moej' eon goeie meter knop-van-al (Pe-Dbl), knop-van-als
hebben, mar af' tarwe of go zi)'en dan hej' (Dho), knofvanalles (Ow) do [knop
we] twie motor gaank; knoiezaod is fa'nalos/...'nal/...'nats/knofa'nalos] - alsem:
Bender, dan hej' mar twie strokies (Ste) 2. bep. plant of blad en/of stelen ervan die
koolzaad (Bdie)
werden gebruikt om eon geneeskrachtig
knollezi'jen (Ste, vo, bo: Nw) onbep. w. aftreksel te maken, ook dit aftreksel zelf
MUM

knop-van-alics-poflc - knoppe
flop- van-a/leg wodde bruuict as soort
modesien, .ze koch ten die van 't Stappester
boertien; daor gingen ze honne en die ha)
zitting (Np), flop- van-al daor zetton zo
vroeger we) thee van (Pe-Dbl), Mit de
grootste zelsbeheersing hot bij Zion
slokkien knop- van-alles opdronken (Dfo),
knop- van- ailes en lubbestok van allos
door elkaar, al. inzake eten: 0c4 war bob
ie daor toeb in daon? [met als antwoord:]
Knop- van- al/es en labbestok ( Bu)

knop-van-alles-polic (Ow) do; -n [...'al...]
1. bep. plant: alsem
knop-van-als z. knop-van-alles
knophok (Bu) do; -ken; -kien ['knobok] 1.
j onge hertebok met knopvormige aanzet tot
eon gewei As een boklcien niet gezond is,
krigt bij glen gewei mar all/end knoppies
(eon knopbok) (Bu)
knope Oak knoop (spar.: fp: in verb.),
kneupe (Bdie, 01-NI, Ste) de; -a; knopien

['kno:p(o)/...A: ...] 1. knoop van eon
kledingstuk W had gister omtrent de
knope van dejasse (Obk), Wiy bosterden
vroeger oni kn op en (Ma), Do gatbaand was
vaastenijd an beide kaan ten, on mitknopo
en knoopsgat vaastedaon (Obk), 'k Zal
even eon knope nien (Dhau), ...anzetton
(Dhau, Np), ...annien (Ste), ...d'r an zetten
(Nbk, Sz), 'tEten achter de knopen bebbon

zn maa!tijd genoten hebben (Nbk, Spa), zo
oak We hebbon 't acbter de knopen (Dho),
Th5 bet gion knope meet an do jasse is
armiastig, berooid (Bdie), zo ook Hi5 bet
gien brook ow de kont en gien knope an
de jasso (Ma), (schertsend:) eon blauwe
knope een agent van politie, een

veldwachter (Op), ook: bep plant: blauwe
knoop (Np, fp) 2. z. knoop, knoupo
knope-anzcttcn (Nw) onbep. w.
['kno:po9ssti2] I. éón of moor knopen aan
eon kledingstuk zetton
knopebussc (Nbk, Np) de; -n; ...bussien
['k...] 1. bus waarin men knopen bewaart
knopcdcuzc (Op) ['k...] - knopendoos
knopedri'jen (Nt) Oak kneupedri'jen (St e)
onbep. w. ['k...] 1. vloeken Bliksom, wat
kan buff knopedriffen (Nt)
knopcdri'jer (Bdie, Dho, Nt, Ow, Spa, Sz)
Oak kneupedri'jer (Wa!) do; -s ['k...] 1.
iemand die voortdurend vloekt (Bdie, Dho,
Nt, Spa, Sz, Wa!) 2. iemand die zich
vorveelt (Ow)

knopciccrzc (Obk) Oak knoopleerze (Dfo,
01-Ni) ['kno:po...] - (vaak verkL) knooplaars
knopen z. kneupen
knopersnaalde (ko: Nt) de; -n; ...naaltien
['kno:pfsna:ldQ] 1. bep. naald am mutsen
op eon bep. wijze mee to hakon
knopheide (Nbk) de ['knop...] 1. (verz.)
bep. plant: blauwe knoop
knopien Oak kneupies (my., bet. 2: Ste)
et; knopies ['kno:pinl...A:...] 1. kleine
knope in div. betekenissen 2. (my.)
boerenwormkruid (Np, Ste, fp), oak in gob
knopies id. (Nbk, Np, fp), oak: bep.
tuinplant: knoopjeskamille (Nbk) 3, (my.)
sehubkamille (fp), kamille (fp) 4.
zandblauwtje (fp: my.), oak blauwo knopien (Wol) S. in 't blauwo knopien bep.
plant: blauwe knoop (Nbk, Nw), oak: bep.
tuinpiant, nl. loverbalsem (Nbk)
knopieshaokien (Bdie, Db) ['kno:pis...] knopohaak
knopiesjak (Bdie) Oak kneupiesjak
(Bdie) et; -ken; -kien [knopisjak/..s:...} 1.
damesbloes, jak: met knoopsluiting
knopieskaorte (Bdie) do; -n; ...kaortien
['kno:pisk...] 1. stuk karton o.d. waarop eon
aantai niouwe knopen zijn vastgezot en dat
als gehoel wordt verkocht
knopicsknsud (Wa!) et ['kno:piskryt] 1.
bep. plant: kleefkruid
knopiessehoc (Nbk) Oak kneupiesschoe
(Op) ['k..] - knoopsehoen, met name vastgemaakt d.m.v. een bandje met eon gaatjo
over do sehoen dat vast kwam to zitten aan
een knoop: Eon knopiesscboe kwam vaaste
mit ion (of twio) knopios, mit oen baand
over do voete ow die knopies d'r dear to
baeben; daor koj' eon scboebaokien year
bruken, dat was krok eon haoknaaldo (Nbk)

knopklavier (Obk) et; -en; -tien ['knop
klawi:or, ...f...] 1. toetsenbord met knopvonnigo toetsen op eon akkordeon of
trokharmonica, i.t.t. pianaklavier
knopkruud (Dfo) ['knopkryt] - knopkruid
knoppe Oak knop (bet. 5 in verb.: Diz,
Nbk, Spa; bet. 4: Nbk) do; -n; knoppien
['knop(a)] 1. knop als uitstoeksel aan eon
voorwerp of aan hard materiaal anderszins
eon knoppien op eon theepot (Dhau), do
knoppe van eon spelde (Nbk), ... van de
vlaggestok(Nbk), een knoppo op een stoel

(Nbk), D'r bin van die wandobstokken mit
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knoppen - knorre
eon bole mooio knoppe (Op), do knoppo
van do dew-c deurkruk (Ma, Nbk), do
knoppen van do kapstolc, Bi zulveren
ooriczars weren happen van zulvor, bi
goolden van goold knoppen ter weerzij den

van een oorzijzer (Nbk) 2. drukknop,
knopsehakelaar e.d. op 'o lenoppo drokkcn
bijv. van een be!, eon knoppion indrokkon
(Np), an con knoppion M5cn, do knoppe
ommodrien, ook fig.: z'n zorgen, gedachten aan kant weten te zetten om zich
met andere dingen bezig to houden (spor.),
zo ook do icooppe ommezetton (Nbk),
aacbtor do knoppen zitten (spor.), (bij
doorverbinden of voor een ander opnemen
van de telefoon:) lone onder do knoppo
bobbon (spor.) 3. oorknopje (Dho) Zo hot
mooio Icioppios in et oorlel (Dho) 4. (bij
bep. dieren) knopvormige aanzet tot een

ok (El)
knopschoe (Ld) de; -nen; -gien ['knopsku]
1. schoen waarvan de veters achter knopjes
langs kwamen bij het vastmaken
knopspelde (verspr.) de; -n; ...spe!tien
['knopspddo] 1. sierspeld met grote knop,
ook we! oorijzerspe!d Vrooger hadden do
vrouwluden eon knopspoldo in do hoed

(Np, Obk), Zobaddon vroogorknopspcldon
dour do hoed on do knoedel honno (Nt),
...in at ooriezor (Db), ... bij do ooriezors
hinges (Db), An iedere kaant van or
ooriezer zat eon knopspolde (Op), Die
knopspolde hoolt niet good moor (Bu) 2. z.
kopspelde

knopstoel ['knop...] - knopstoei
knopzadel (Ow) et; -s; -tien ['knopsa:dj]
1. zadel voor eon paard, met knoppen
knopzetten (Nbk, Obk) zw. ww.; onoverg.;
zette knop, het knopzet I'knnpsst;] 1.

gewei (Bu) As eon bokkien niet gozond is,
lait lily glen gowe4 mar aiiend knoppies knoppen krijgen G. hour azalea begint alto
(Bu) 5. bloemknop, knop van eon blad Et knopzotton (Obk)
is december, do knoppen zitten a! weer an knor (Nt, Sz) de; -ren; -regien [knor] 1.
mien poreboom, mar ze slaopen nog (Sz), varken
D'r zit eon mooie knoppo in die bloeme knorre (bet. 1-5: verspr. WS; Dfo, Dhau,
(Dho, El, Wol), Do bomen kommen al El, Nbk, b: In) Ook knone (bet. I: OS, Bu,
mooi in do knop (Diz, Nbk), ...kriegen Diz, Np, b, bo: Nw, bet. 5: Dfo, Np),
knoppen (Ow), Do bloorno staot in do knop knodde (bet. 1: Bdie, Nbk, Ow, Ste, bet.
(Nbk, Spa), ...zit in do knoppo (Nt), Do 6), knobbel (Nw: bet. 1) de; -n; -glen
bloemon schioton in de hop (Nbk), Do ['knoro, ...o... (Bdie)/'knoto (verspr. OS,
rozen boginnon a] "op te zetten krijgen al Nw), ...o... (Bu, Diz, Ma, Nbk, Np)

bloemknoppen (Nbk) 6. zaaddoos van /'knodo/ ... ] 1. door bevriezing keihard en
spurrie (Nbk, Ow) 7. dikke neus (Dho) eon puntig, bobbelig geworden stuk modder of
thkke knoppo (Dho) 8. in naor do knoppen sneeuw Over die reed is haost niot to
gaon (verspr.), Iekwi am mien pat naor do lop en, et bin ailcmaol baddo knorren
knoppen lopen hot lazarus krijgen (Ld)
(01-Ni), Wiy mosson over do knotten to
knoppen (Edie, Dho, Ma, Np, Obk, 01-NI, scharrelen (Ma), 't Loup min op die
Sz, Wol) zw. ww.; onoverg.; knopte, het knotten (b), Watbottolon die waegens over
knopt {knopqi} 1. knoppen krijgen, in do knotten (Dhau), D'r waeron allomaol
knoppen schieten Do bloomen boginnon knozren op 't void (Wol), 1k hadde eon
mooi to knoppen (Wol), War knoppon do dikke knorro an do klompo (Sz), 'k Hob
rozon all (01-N!)
knotten onder de klompon, die willen d'r
knoppeschaekelder (spor.) [knopsks: min onder wog k!eine bevroren stukjes
kId1] - knopschakelaar
sneeuw of ijs (Dhau, Dho, Ld, Nbk) 2.
knoprude z. knopruud
groot en hard geworden deel van jets, ook
knopruud (Bu, El, Nbk) Ook knoprude gezegd van een groot en/of hard stuk of
(Nbk) de ['knpryt/ ... rydo] 1. bep. groot geheel anderszins, bijv. van een stuk
huidziekte bij vee die een zeer sterke jeuk hout (b: in) of van een dikke stronk (Np)
veroorzaakt: knobbelschurft Do ko en en D'r zit a! eon boste knorre ios in do sloot
bebbon kn opniud (El), Biicnopruuddeden (Sz), eon poor dikke knorron huj (El), n
zo d'r soms vorlopon oulie op, dan was 't biolo knorre snij (Nbk), Wat oen knorre
vot; oolde boeren hacldon do bossom dour van eon stobbo! een dikke stronk (Np),
dejarro on stroken d'r dan over, dat bulp War oct ie daor eon knorre roggobrood een
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knorreknepen - knot

groot en dik stuk (01-Ni), ccii knoire bolic
een funk stuk brood (Np), een beste knorre
koeke een dik stuk (Np) 3. dikke persoon
(Np, 01-Ni, Sz) con knorre van eon vent
(01-NI, Sz) 4. in ccii knojre geld can boel
geld (Dhau) 5. verdikking aan het
ondereind van een paai of stok (Dfo, Np)
6. stuk neusvuil (Wol)
knorrckncpen (Np) my. ['kuoroknt:pip] 1.
streken, fratsen 't Bin knorrckncpcnl (Np)
knorrekont
(Db) de; -en; -ion
rknorokont] t. knorrepot
knorrelen (Wol) zw. ww.; onpers.;
knorrelde, het knorreld ['knoçji] 1.
romnielen in maag, buik 't Knorrelde mij
zo in do bock (Wol)
knorren I (Obk) my. ['knott?] I.
berispende, knorrige opmerkingen As
kiender ondeugend binnen, kricgen ze
knorren worden ze berispt (Obk)
knorren II zw. ww.; onovcrg.; knorde, het

knord ['knott?] 1. knorren door can varken
De varkens Jiggen zo gezellij to knorren

(Nbk), As et varken beg/nt te knorren dan
komp et zag d'r an (Ste), Eon matte die
!jt te voeren kan dan zo rnooi knorren

(Pe-Dbl, Obk), bij vergelijking: As cen
k/end zocgt, knott et ok we! (Nbk) 2.
snurken op een wijze die aan knorren in
bet. 1 doet denken (Spa) Eon klein poppien
kan in de wiege tevreden liggen to knorren

(Spa) 3. (niet zelden als Ned. ervaren) z'n
misnoegen uiten, berispen, mopperen (Db,
Np, Obk, 01-Ni, Op, Wol) Die man is
nooit tevreden, hi bet alt/cd wel war te
knorren (Op), Knot toch n/ct zo op de
kiender (01-N!) 4. knorren van de maag
Do macge knort me (Diz, El, Ma, Wol)

knorrepot (verspr.) ['kno...] - knorrepot
knorrig (Bu, Bdie, Dfo, Dim, El, Nbk,
Obk, 01-NI, Spa, bet. 1: Nt, Op, Pe-Dbl,
Wol) Oak knotterig (bet. 2: Db, Dhau,
Diz, El, Nbk, Np, Obk, Op), knottelig
(bet. 2: Dho) bn., bw.; -or, -st ['knonx
(bet. 1)I... o... (bet. 2)/'knotpx, ...tanx (z.
onder knorre, ni. bij knotte)/...tj.... ...thIn]
1. (van personen) knorrig, mopperig Ic
znoe'n n/ct zo knoj7ig wezen tegen die
k/en der (Bu), PatS meensken bin morgens
we! es wat knorrig (Obk) 2. (bn.) met

harde stukken grond, niet egaai opgevroren
en daardoor hobbelig of zelfs puntig Et is
ma! !open op de reed, hiy is knotterig deur

de yost (Op, Obk)
knot de; -ten; -tien [knot] 1. (cost. vaak

als Ned. ervaren, i.t.t. root) knot, strong
garen k Heb een knot gaorcn to rn/n (Diz),
Hoeveule gaoren zo'k nodig hebben veur
cen trui? 1k dacnk van wel ben knot
(01-Ni), Iekopen etgaorcn tcgcnwonan
do knot (Obk), Tegenwoordig ziej' n/ct
vuk knotton wale meer, et bin now baost
a!tieden bollen woRe (Db), Ben knot
gaorcn is ongeveer bonderd gram (Obk,

Ow, Spa) of evt. vijftig (Obk)
knots I do; -on; -ien [knots] 1. eon zeer
groat exemplaar van iets eon knots van eon
boom (Diz), een knots van can huus (Nbk)
knots II bn.; pred. [knots] 1. idioot,
stapeigek Do vent is gewoon knots, je!

(Nbk)
knotsgek (spor.) [knotsxck; aks. wisselt] knotsgek
knotte z. knorro
knottedoek (Dfo) de; -on; -ien ['knotoduk]
1. bep. dock als bruidskado gegeven in eon
zilveren kistje of doosje
knottelig z. knom
knotterig z. knorrig
knotwilg Oak knotwilge (Spa) ['knotwilx,
...wtlox (Wol)] - knotwi!g
knotwilge z. knotwii'g
know-how (spar., I) [noM'hoM] - knowhow
knuch z. knicb
knuchelderi'je z. knicbe!derije
knuchelig z. knicbcrig
knuchen z. knichen
knucherig z. knichorig
knuffel (spar.) ['knAfj] - knuffei:
knuffeldier van een kind
knuffelen z. knoffe!en
knuffelmure (1) - knuffeimuur
knuien z. knocien
knuieri'je z. knoeierle
knuikont z. knocikont
knukel z. knoekol
knukkel z. knokkel
knul de; -len; -legion [knAi] 1. suffige en
lompe vent, lummel Da 's eon dooie knu!!
eon sufferd (Bdie), Grote knu!! Daj' 't nog
n/ct weten!(Wol), War eon baifgebakken
knuf is dat! (Np), Die vent zit ok n/ct yule
bi5 et is ccii saaie knu! (Sz), 't Was con
knuf van eon vent, die wus van gien toeten

of b!aozen (Pe-DbI) 2. jongeman met een

-702-

knullig - knusseiwark
goad karakter, beste kerel (Bdie, Db, El,
Ld, Nbk, Obk), ook: een bijna te goedige
karat (Nbk), vooral in verb. als 't Is eon
gods knul (Bdie), Dat is eon fijne knul
(El)
knullig ['knAlax] - niet bep. vlot in z'n
doen en laten, knullig Doe n/ct zo 1cm u/Jig,
Is (Wol), Wat sen knullig gedoe is dat tack
(Ld), I'J kim soms zo knullig an de gang

ku/len (Op)

knuppelen kan, laat 1k or n/ct! (Sz)

wel zoe'n grate knusselkonte, die kamt d'r
noait dear nI. door z'n werk (Sz)
knusselkonte z. knusselkant

knuppeiriem (Ste) de; -en ['k...] 1. elk der
op zondag en bij bijzondere gelegenheden
gebruikte riemen waaraan can paard de
glaczen waegen (bep. koets) trok (i.p.v. de
gewone stringeiz strengen van touw)
knuppeistok (Ld) - knuppelstok
knuppelzaegen (Dho) onbep. w. ['kn&pj... ]
1. bet zagen van dikke takken tot stokken,
wezen, aj' bi'jglieks mit wark sen aende knappels of knippels
van buys et iene of aandere ark vergeten knus [knAs] - knus Ze wanen daar zo
(Ow)
knus in dat kleine bus/en (Nbk)
knuppel de; -s; -tien ['kn&N] 1. knuppel knusselder (Db, Dfo, Dhau, Diz, Ma, Np,
(geschikt/bedoeld om mae te slaan) do Op, Spa, Sz) Ook knusseler (Db, Dho, El,
knuppel in et hoenderbakke goo/en Obk, Op, Ow, Pe-Dbl), knu:selaar (spor.),
(Pe-Dbl, Sz), zo ook do knuppel in 't knutseler (Dho) de; -s ['kn.asldr, ...slor,
kiepehakke donderen (Ow) en de lcnuppei ...Sol... / --- ts.../...] 1. knutselaar Hij is zae'n
in et kiepebokke gao/sn (Diz, Ld) 2. Iciusseler, hiy lcrigt et alt/ed year mekeer
onvarsehillige of ondeugende (veelal grote) (El)
jongen, lompe en evt. enigszins sullige knusselen (verspr.) Ook knutselen (Dfo,
vent Daenk d'r ammo, ondeugonde knuppel Dhau, Dho, Diz, Ld, Ma, 01-NI, Ow, Wol)
aj' binnen! (01-Ni), Scbei tack vat, grate zw. ww.; overg., onoverg.; knussalda, hat
km app ci (Dho), TaoJe, grate knuppel, tilfe knusseld ['ka&sj9L..ts...] 1. knutselen Th
poten tach es op (01-NI), sen knuppel van zit de hole dag in 't bofle to lenusselen
sen vent (Ow), Jaw klein knuppeltien, ilc (Spa), Hi)knutselde et vaerbakkien netties
krieg je nag wel (Wol) 3. grote en/of in mekere (Ow, Ld), Dat bebben we maai
stevige jongen (Dhau, El, Nbk, Ste, Sz, mit mekaander year mekeer km uts old (Dfo)
Wol) Die fangs is sen grate, grauwe 2. niet opsehieten bij bet werk, ook: alleen
knuppel (Nbk, Sz, Dhau), Die fangs was maar kleine, onbelangrijke dingen doen en
sen h/sic knuppel wadden (El) 4. hat aigenlijke werk niet aanpakken (Bdie,
spoorstok aan can wagen, ploeg, rijtuig Dfo, Ld, Nbk, Op, Pe-Dbl, Spa) Die
(Ste, p, b: lm) 5. stuurknuppel (1) 6. z. timmerman is aarig an 't knusselen, bij
knijopel
schot n/ks op (Dfo), Now bin 'k do hele
knuppelbos (Np) de; -sen; -sian ['kn.&p
dag al an 't knusselen, en is kun nag niet
bos] 1. bos van bep. stukken bout uit zien da'k wat daon bebbe (Spa)
takken: knuppels, in dit geval: jets langer knusseler z. knusselder
clan taihout
knusselhoekc (1) - knutselhoek
knuppelen zw. ww.; overg.; knuppelde, knusselkont (Np, Obk, Op, Pe-Dbl) Ook
hat knuppeld ['kn.&pi] 1. knuppelen Ze knusselkonte (Bdie, Op, Spa, Sz))
badden zoe'n ruzie, de baas bet a/los d'r knutselkont (Dfo, Wol), knutselkonte
vat kn uppefd (Dfo), In de baastgangen we (Sz) de; - an; - ian ['k...} 1. iemand die niet
vaeke kestanfes van de kestanjsham en opschiet met z'n werk: doordat hij
knuppelen (Diz, Wol, Op) 2. doodknup- prutsend, knoejend bezig is, alleen de
pelen (Sz) A nag es eon dikke haeze kleine dingen aanpakt Mien baurman is

knuppelhoolt z. kniopelhaolt
knuppeljacht (ZW, Dho, Obk, Op) de; -en
{'k...} 1. drijfjacht op wild, waarbij man nI.
met knuppels tegen bomen an struiken

knusselpot (Nbk) de; -tan; -tien ['k...pot]
1. iemand die niet opsebiet met z'n werk:
slaat Ze halen sen knuppeijacbt op 'e doordat hij prutsend, knoeiend bezig is
knienon (Dho), In vroeger tieden wooden knusseiwark (Sz) Ook knusseiwerk (Spa)
d'r in de bass en tussen App elsche en at; g. my; ...warkias ['k...] 1. (niet onDiever knuppelJachten op wilds varkens gunstig) werkje verricht door te knutselen
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knusseiwerk - koddebeier
'k Bob thuus flog con niooi knusseiwaricien
(Sz)
knusselwerk z. kausseiwark

knusseizak (Bdie) de; -ken; -kjen ['k...] 1.
iemand die niet opsehiet met z'n work:
doordat hij pmtsend, knoeiend bezig is,
alleen de kleine dingen aanpakt
knussics (spar.) ['knAsis] - knusjes
knuter z. knoeter
knuteren z. knoctoron
knuterig z. knooterig
knutselaar z. knusselder
knutselen z. knussoJen
knutseler z. Jcnussoldcr
knutselkont(e) z. knussclkont
knuust z. knoeste
ko-assistent (1) [ko: ... ] - ko-assistent
koala(beer) (I) [koMa:la(:) ... ] - koala
koalisie (1) [koMa'lisi] - coalitie

(langer on met wijdere keelopening dan
knichen (Nbk)) Aj' van do waanno kacnior
in de kooldo slaopkaomor konnnen, begin
ic saws to kocholon (Obk), Naacbs Iigt hi
mar to kocholon (Nbk), Hij doct niks
aandors as kocholon (Wol), Jo bin ok aorig
an 'tkucbolcn (Spa) 2. m.b.v. kokkelbonen

via vangen (als streng verboden vonn van
stropen bekend) (El, Obk, 01-NI, Ow,
Pe- Dbl)
kochelig (Bdie, Dho, Nbk, Np, b: lm, bo:
Bu, Nw) Ook koclterig (Bdie), kuckelig
(Spa) In.; -or, -st ['koxjax, ...xoloxl ... xj...,
... xr ... / ...A... ] 1. aanhoudend hoestend con
kucbcfig hocsicn (Spa), Hi5 is aorig
kocbohghij moet veel hoesten, is kennelijk
erg verkouden gelet op z'n hoesten (Nbk)
kochen z. kocholen
kocherig z. kochelig
kodde (verspr.) do; -n; -gien ['kodo (ZW,

kobalt (spar.) [ko(:)'balt] - kobalt
kobbe (Ma, Np) do; -n; -gien ['kobo] 1.

Bu, Ma, 01-Ni, Ow, Spa, Ste; Np: bet. 2),
...o... (Obk, Spa, Wol; Nbk: bet. 5, Np:
bet. 1)] 1. korstje, korreitje aan de oogloden door het siapen ontstaan (ZW, Dho,
El, Ma, Np, Obk, 01-NI, 0p, Spa) MY had
eon koddogien in do ogen (Ma),

vetbult (aan het lichaam, vooral het hoofd)
(Ma) eon diflo kobbo (Ma) 2. meeuw (Np)
eon koppol kobben (Np)
Kobus ['ko:bos] - Kobus (mannennaam),
ook, niet met eon hoofdletter: (grote) neus
(Nbk)
koch (Bdie) Oak hick (Nt, Pe-Dbl)
[kox/lc&x] - kuch (van een mens) Die hot
con maiic koch over 'in (Bdie), ...can
dreugo kuch... (Pe- DbI)
kochel (Nbk, Obk) de; -5; -tien ['koxi] 1.

Jo botor waskon, ic bobbon do koddon nog
in do ogon (El) 2. stuk neusvuil (Bdie, Bu,

kuch (van een mens) Hi5 hot zoe'n drcugo
kocbol do hick winter (Obk), Jo bin aorig
an do kochel je boost nogal veel (Nbk)

neusvuil (Bdie) MY hot do kodden uut do
nouzo hangen (Diz) 3. dikke korst vuil,

kochelbone (Db, El, Nbk, Obk, 01-NI,
Pe-Dbl, Sz, Wol, b: In) de; -n; ...boontien
['kx ... ] 1. kokkelboon, kokkelkorrel
(vooral bekend door het gebruik om or vis
in het water mee te bedwelmen en zo te
vangen) AJ' kocholbonon izi't wactor
strijon dan kommon cvonpies Ia otor do
visson bovon, want dan bin ze flauw (Nbk,
Wol), Kocholbonon bruukton zo in stYstaond waotor on Heist eon botion wiend
(Sz)
kochelderi'je (Nbk, Ste) Oak kuckeleri'je

(Spa) de [koxldo'rijo/lc&xjo'rcjo, ...xol ... ] 1.
hot hoesten, het gehoest
kochelen Oak kuckelen (bet. 1: WH,
elders spar.), kocken (bet. 1: Bdie) zw.
ww.; onoverg.; kochelde, het kocheid
['koxlnl ...A ... ..kox] 1. aanhoudend kuchen

.koddegios in do ogon van do slaop

(01-NI), low kioken d'r nag zo slaoporig
uut, jaw bobbon do koddon nag in do ogen

(Op), oak als enkelvoudig begrip: Jo moo'n
Diz, Np, Nt, Ste), ook het geheel van
viezigheid, bijv. in een olielamp (Op)
Oonzo pieterouliolaampo walmt zo, daor
niag we] es eon nij kousien in, d'r zit eon
dikko koddo op (Op) 4. glad en rand

geworden uiteinde van een drevel, i.p.v.
hot kuiltj e daarin (Obk) Aj' eon ooldo
drove] hobbon, dan koint d'r mittortied eon
koddo op (Obk) 5. bult onder do hals van

een mens (Ow), koe (Nbk) of van een
schaap dat aan galligheid Iijdt (El, Nbk) 6.
in Jk stao daor nag in do koddo in de
schuld (Bu)
koddebeier (verspr.) do, -s, -tien ['kDdo
bcj1 (Nbk), ...o... (Nbk); voor mogelijke
var. z. oak koddo] 1. koddebeier: veldwachter, veelal zonder vaste aanstelling,
jachtopziener, stille oppasser, (evt. stille)
politieagent, ook boswachter Die kerel was
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koddelen - koe
mit de koddebeier in do slag (Np) 2.

nouspeuteraar (Dho)
koddelen (Nbk, b: im) Ook korrelen
(Nbk, Ow, b) zw. ww.; onoverg.; koddoide,
is koddeid ['kodjii, ...di5n I'kor... (Nbk),
...o... (Ow)] 1. onhandig voortbewogen, op
een wijze die doet denken aan slingeren of
rolion, moeizaam en langzaam rijden Hi
koddeldo d'r ok nuver benne Nbk), Hij
karrelde ? laand war out bijv. met eon
mestwagen, zo ook 1k bin daar wat an 't
korrelen mit do dong (Ow) 2. tuimelend

drijvon en ophaien om gomoiken to wordon
(El), Eon koo's eten hui was vier tat vunf
voor hui per koe in do winter (01-Ni), do
koenen naor vouron baclon achtor nit hot
land halen, met name om to meiken (Nt),
een veorskaif van de koe haelen helpen,
o.m. door to trekken, bij do goboorto van
eon vrouwohjk kaif nit eon koe (b), eon
beiligo koe iots dat niot voor vermindering
of kritiek vatbaar is, gozogd bijv. van hot
autobezit (Nbk, Ld), eon Ge/demo koe goit
(Db, Dfo, Ld, Nbk, Np, Op): UutNunspeet

vallen, dwarrelond vaflen van iichto kwammen vroogor iekscbelders, en dan
deeitJ es, bijv. snoeuwviokj es Hiy kaddoldo nainmon ze de geit mit, die nuwnden ze
bier do Goldorse kae (Dfo), 1k beb de
mit Hots en a] do sloot in (Nbk), Hi
Geldcrse koe your t huus staon (Db), zo
koddelde bi5 do hoogte dade (Nbk)
kodden (Nbk, b: In) [kadu, ...o...] onbep. ook eon Kompenijster koe goit [iott.: nit
w., in pongen en koddon op slordigo, ruwe De Komponije, d.i. Jubboga] (Dhau, Ma,
wijze naaiwork vorrichton, horstollon van Nbk), een Prusiscbe koe id. (Nbk) on do
koe van do arbeider(Dfo, Nt, Spa), aachter
kioding (Nbk, b: in)
kodderig (Nw) bn.; -er, -st [kodpx, do ko en en gaon in do bodstoo op do
kooionstal gaan slapon (Obk), do toe bi5
...dorox] 1. sieeht ter been zijnd
koddevreter (Np) do; -s; -tien ['kodo...] 1. do barons pakken (vorspr. WS, El, Obk),
vatton (Db, Dfo, Dhau, Ld, Sz), de koe
nouspouteraar
koddig (Nbk, Np) In.; -or, -st [kodox] 1. bi5 de kap pakken id. (Nt), do koegios op
grappig Thy /opt d'r zo koddig honno (Np), 't dreugo hobben niot vooi moor to vrozon
hebbon in financioel opzicht (Op), (gien)
eon koddig verbaol
koddighied (Nbk) Voor -heid z. -hied aa/de koenon out do sloot bae/en (vorspr.,
Wol), ook gien doaie koenen uut do sloot
['kodoxhit] - koddigheid (Nbk)
baclen id. (Np), over kaogios on kalfios
kode (spor.) ['ko:odo] - kode
kodeciefer (spor.) - kodeeijfer: eijfer in praoten (vorspr., Wol), Dan is d'r ok nag
gien koe am ha/s mocht hot gobouron, dan
eon bep. kode
is hot nog niot zo erg (Obk), D'r is gion
kodeletter (spor.) - kodolettor
too averstuur hot is ailomaai zo erg niot
kodenaeme (spor.) - kodenaam
(b), Wees mar stifle, d'r is gien koe overkodenommer (spor.) - kodenummer
stuur or is niets om Jo workolijk ongonist
koderen [ko:o'th:arii] - kodoren
over to makon (bo: Nw), letters as koenen
kodetael (1) - kodetaai
zoor groto letters (Nbk, El), zo ook mit
kodewoord (spor.) - kodewoord
kodificeren (1) [ko:odofosuoçnl...difi...] - koonen van letters scbrieven (Op), /eugens
kodificeren
as koonen groto iougens (Ste), eon waarbiod as eon koe (Bdio, Obk, Op, Ow, Nbk,
kodifikaosie (1) [...'ko:osi] - kodifikatio
koe I do; -non; -gien; vn. sand. zelden ze, Sz, Np), zo dam as et aacbteraonde van
ni. vanouds met hij [kulku: (Np)] I. koe- een too (OS, Db), ook zo stam as... (Dho),
boost, meestal: vrouwehjke koe die gokaifd zo dom as eon kac (vorspr.), ook zo stam
heeft Die koe wil kaJvon (Dhau), Die koe as eon koe (Diz, Nt), (van eon dronkaard:)
is vast ziok, zo hot van die ho/Ic ogen (Sz), MY zapt as eon toe (Np) 2. sufford (El,
Jim moe'n aacbter de koenon gaon aj'm zo Nbk, Np, Sz) Dat is tao/i zae'n koe (El),
ophaelen (El), Disse too moot gauw Eon grate toe is dat (Nbk), 1k bob nag
drouge, die geft mar zesdehalvo liter me/k naait grotor kao zion as joe (Sz) * Van
(Db), As con kao ba/s is, kan hij vacke aacbteren kick ic con toe in do kant het is
ommeraek beulen (Obk), onder eon koc gomakkolijk om achtoraf kommontaar to
zitten bezig zijn (handmatig) eon koe to govon (Ma, Np), ...ziej' eon kae in 'tgat id.
moikon (Nbk), do koonen anhaelen bijeen- (Nbk), Jo kun nooit weten hoc eon tao con
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koe - koegang
haeze vangt (Dhau, Dho, El, Op, Nbk), zo
ook Jo weten nook... (Bdie, Ld, Np,
Pa- Dbl), D'r is glen koo zo bont of d'r zit
we! ccii vlckkien an (El), ... eenpfakkien an
id. (Wol), zo ook D'r wodt glen koe bont
noemd of d'r zit we] eon v/ekkien an (Op),
.een wit viekicien an (Ste) en Zo nwnen
eon koe met bont of.. (Pe-Dbl), Ben
gnenendc koe krigt nog we! es wat iemand

die ergens om vraagt, zeurt, krij gt nog wel
eens iets gedaan, maar degene die zich niet
laat horen zakar niat (01-NI), vandaar ook
Ben grienende koe krigt nog wel es wat,
wat eon sti!zwiegcndc veurbi)gaot (Nbk),
Losto koe do hekke toe wie het laatst door

een hek of deur komt moet hem dichtdoen
(Nbk), soms gevolgd door Ja, mar do
cerste us dot 'vi Jos (bl), Do !este koe dot
et hckke toe id. (Man, Ste, Nbk), Kosters
koe mag we! op 'tkaarkhofweiden wie hat
dichtst bij het vuur zit, warmt zich hat
best, wie in een voordelige positie zit,
heaft soms een streepja voor (Obk, 01-NI,
Ow, Pa- Dbl), Do boste koe wodt op 'e staJ
zooM (Sz, Aj'p!oiten om con koe, geofJo
d'r iene toe wie een advokaat necmt bij

onenighaid over de koop van can koe,
moat daar wel zoveel voor betalen als can
koe waard is (Ste), zo ook, met dazelfda
strekking: Plait met om oen koe, mar goof
!ievor ieno toe (Ow), Pie toe, dat kostje
die koc gazagd wannear men can pie

vorrnde bij hat molanspel, zodat men van
can ander can knoop mocht nemen (Ste),
(schertsend, gazagd wanneer jets op is:) 't
buj open de koe dood(Bu)

koebont (01-NI, Ow) bn. [kubont; aks.
wisselt] 1. roodbont
koebossel (El, Ld, Ma, Np, Obk, Nt, bs)
do; -s; - tien ['k...] 1. platte borstal van
varkenshaar, gebruikt om de koeian schoon
an glad to krijgen Do korf wodt mit eon
badde koebosse!naobosso]dnl. de van stro
gevloehten bijankorf (bs)
koebrumze z. bremzc
koedek (varspr. WS, Db, Dhau, El, Nbk,
Obk) et; -ken; -kian ['kudck] 1. koedek
Ben koedek wodde vaoke bruuit-t bij do
baast, as ze niot goed woren (Nbk), We
maokton van jutezaicken we] koedckken;
dan tornden we do naoden Jos (Ste)

koedekkeni'jen (Np) onhep w. [kudek
ncjn] 1. hat naaien van een koedek (bijv.
door twee pulpzakkan tegan alkaar aan to
naaien)
koedrieven (Obk, Wol) onbep. w.
['kudri:brp] 1. koaian opdrijven
koedriever (Ow, Ste) de; -s ['k...] .1.
koaiandrijvar (Ste) Ben koedriever op 'o
mark brocbt veur geld do koe naor of van
do mark in do auto of zo (Ste) 2.

toazichthouder die arbaiders tot grote
spoad aanmaanda bij de warkverschaffing
in do j aran dertig (Ow)
koedruppelen (Bu) onbap. w. ['k ... ] 1.
koaian can hap. middal in de ogan
druppelan, ni. om na to gaan of za
tubaroulosa habban
koedulen () Ook dulen (fp) my.
['kudylçJdyh] 1. lisdodda
koefladde z. kooflatto
koeflatte Ook koefladde (Wol) de; -n;
...flattien ['kuflat/ ... flado] 1. platte an
slappa hoop uitwarpsalan van een koe

koe II tw. [ku)] 1. (macstal herhaald)
lokroap voor een duif
koebatte (Di; Nt) de; -n; ...battien Vroogor droogden zo do kodilatton op en
[kub ... ] 1. los houten bruggetja over de die stookton zo dan in do kache] (Spa),
mastgoot, vooral gebruikt achter een koe Onder eon kooflatte kun soms difle pieron
wannaar die ziek is an in de mestgoot zou zitten (Sz), kooflatton strien mat can york
kunnen vallen of bij hat kalven, zodat hat uitaanslaan over hat land (b), Bly him
kalf hierop kan komen to liggan om Jiggen do koeflatton ok niot in 't kammenet
weggehaald to worden
hij hcaft flunk geld (n, b)
koebeest (Op) ['kubi:st] - koebeest
koefoons (Op) - vaafonds (inzaka koeien)
koebelle de; -n; -gian ['kubela] 1. hal door koegaank(e) z. koegang
can koe om de hals gedragen
koegang (Bdie, Dhau, Dho, Diz, Nbk, Np,
koebeugel z. spanbeuge!
Nt, Obk, Ow) Ook koegaank (Ste), koekoebloempien (Nbk, Ow, bI, f, h, p, b: gaanke (Nt, Sz), koeganke (Spa, Sz) de;
Im) Ook koeblomme (Dfo) et; ...bloempies -an; ...gankien ['kugaij/ ... gä:ijk(a)
['kublumpin/ ... blomo] 1. madeliefja
/..gai]ka] 1. gangpad, doorloop achtar of
koeblomme z. koeb!oemplen
avt. ook vóór de koeian langs Do koegang
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koeganke - koegeltieshlauw
moet nog anveogd wooden (Dhau),
Vrocgcr strujdon zo zaand op 'o koogang
(Dho), Do koegang is nogal glad, we
hobben d'r winters a/tied stro op liggon
(Diz), de veuronsto on aachterste koogaanic
(Ste)
koegankc Z. koegang
koegel Ook kogel (Ma) do; -s; -tien
['ku:gI ... o:... ] 1. kogel voor kanon of ander
schietwapen Vour vossen on hatten bruken
ze 0011 koegel in It goweor (El), In do
oorlog viougon Jo biy Scbotorziel do
koegels ow do oren (Si), iene 0012 koegel
deur do kop Jagen (Spa), MY krceg eon
koegel dour do huud (Wol), Hi5 mos do
koegel bobben die vent moest worden
gestraft door hem dood te schioten (Nbk),
vandaar oak Hikreog do koegel (Nbk), le
kim wel eon koegel dour do kerk schieten,
dam raak io nog gien moons ni.: zo weinig
monson zijn or (Sz), Do koogel is dour do
karke (vorspr., Nbk), ...is dour do karke
jacbt Id. (Op), zo ook Do koegel moot now
mar es dour do karke or moot nu maar eons
eon bosluit worden genomen, handelend
worden opgetrodon (Dfo, Db), 't Is koegel
on strop er mag workelijk niets (Np, vo),
oak ? Is strop en koegel id. (Np) 2. dikke
bol, knikkor van ijzer of andor metaal
(Dhau, Op. Pe-Dbl, Spa, Ste, Si) In eon
koogellager kim do koegels rollen (Spa),
Die koegels daor koJ' fljn mit knikkoron,
want die waren good zwaor (Si), We
bosterdon wit eon koegel (Dhau) 3. glazen
kogel uit oen kogelflesje (Diz) Vroogor
zatten d'r koegels in do Jim onadoflosson on
die bruukton wij as stuitors mit knikkeron
(Diz) 4. één der ballon bij her kogolon
gebruikt (Dfo)
koegelen zw. ww.; overg., onoverg.;
koogolde, is (bet. 1, 3/hot (met bet. 3)
koegold ['ku:g] 1. (onoverg.) zeer snel,
mot grate kracht voortbewegen (El, Ma,
Np, Po-Dbl, Ste, Sz) Do bond koegoit d'r
langes (Ste), Do man kwam mit do fiots
van do hoogto of koegelen (Pe-Dbl), Et
waoter kwam daor toch order do dam dour
koegelen! (El), Et water koogolt dour de
sluus (Sz), Et wactor koogeit dour do
Lende, et kolkt over eon doursteulcon dam
bonne (Np) 2. hard gooion, eon eind van
zich werpen cen stien dour do ruten
koegelen (Ow), (bij vorgolijking, bijv. van

hot straten) We zulion de stionon d'r even
in koegelen do bestrating snol aanbrengen
(Nt, Nbk), As de soiy watplaicken wil, kuJ'
d'r mooi wit koegelen (Spa, Obk), vandaar
Zo koogolden me mit eon snijbaie ow do
oren (Pe-Dbl, Db) 3. (onoverg.) bij een
gaando boweging vallon, rollond vallen
(Nbk, 01-NI, Wol) Hi3ikoogoide daorreer
over de kop (Nbk), ... daor rear benno
(Nbk), We koogeiden van do dick of
(01-NI 4. (avorg.) hard schoppen, schioton
bij voetbal (Dho, Nbk, Op, Wol) Huff
koegoldo do ba/Jo over 't void (Nbk), Hiff
koegelde do belie in et not (Op), op 'e goal
koegelen (Wol) 5. (onoverg.) werpen om to
doen omvallon, am icts ergens af to doen
vallon (Diz, Op) 't Liekt 00125 niot 20
rnooilik toe om mit eon balle op die kegols
to koegelen (Op) 6. (onoverg.) min of moor
worpend knikkoren met stuiters door
kindoron tij dons hot lopon, vooral van en
naar school (01-NI) Wiff gingon vroegor
we] koegolondo van schoolo of naor huus
(01-NI)
koegelfiessien (Dho, El, Nbk, Np, Ow,
Spa, Ste) ['ku:g ... ] - kogolflesjo 1k hadde
dust, en doe he'k me eon koegelfiessien
bestoid (Np)
koegelgat ['ku:ggat] - kogelgat
koegellager (Spa, bs) [ku:gja:g] kagollager In eon koogellager kim do
koegels rollon (Spa)
koegelpetroon (Np) et; ...petronen ['k...) 1.
patroon met slechts één kogel, i.t.t. eon
hagolpatroon Ze woehton op eon gegeven
moment aflienig mar meer mit koogelpotronon op hatton scbieten (Np)
koegeirond (Nbk, Np) - kogoirond
koegels (Nbk, Np, 01-NI, Wol, j, p, b: lm)
Ook kogels (01-Nl, Sz) In., bw.; -or;
prod. {ku:gjs/'ko:gs] 1. zoer boos Oeman,
ik was koegels, hen! (Nbk), Van draank
kim de biffen koegels folk wooden U) do
koegels bike biffen U)
koegeistoten - kogelstoton Koogoistoten is
eon spul your groto meensken (Dfo)
koegeistoter (spar.) do; -s ['k ... sto:atr] 1.
kogelstoter

koegelsvaort (vo) do ['k..] 1. hoge
snelheid in koogolsvaort (vo)
koegeltiesblauw I (Obk) et [ku:gtiz'bloM]
1. indigoblauw, bop. blauwsel, in do vorm
van kogeltjes
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koegeltiesblauw - koejonge
koegeltieshlauw II (Obk) bn. 1. indigo-

blauw
koegelvanger (1) - kogelvanger
koegelvormig (1) ['k...] - kogelvormig
koegeivri'j (spor.) - kogelvrij

koegelwonde (1) - kogoiwond
koegeute (Spa) de; -n; ...geutien ['ku ... J 1.
hetz. als drinkgeutc ( voor koeien), z.

aldaar
koegier (Bdie, Nbk, Pe-Dbl) et; -en; -tien
['kugi:r] 1. uior van aen koe
koeglas (Ma, Nbk, Ste) Oak koeraem
(Ste) et; ...glaozen; ...glassies ['kuglas
I ... r:m] 1. (doorgaans york!.) raampje in
hot koehuis koegiassies teflon bij do keuze
van z'n levenspartner do grootte van het
bedrijf van de ouders flunk laten meewegen
(Ma, Nbk)
koegreppe z. koegr4ope
koegröppe (Bdie, Dfo, El, Ld, Nbk) Oak
koegreppe (Ste), koegruppe (Nw) do; -n;
...gröppien ['k ... J 1. mostgoot op stal,
aehter do koeien
koegruppe z. koegr4vpe
koehaandel (Nbk, Op) ['kuhã:ndj] koehandel: handel in koeien, oak fig. eon
koebaandelplegen (Op)
koehaffel z. kocnaffel
koehaor do, et (als verz.) ['kuho:ar] 1. haar
van eon koe
koeheister (Dhau, Diz, El, Nbk, 01-NI)
do, et; -s, -tien ['kuhelstç] 1. halster voor
een koe
koehilde (Dfo, Ma, Nbk, Np, Obk, Ste) do;
-n ['k...] 1. hilde boven koeiestal
koehoeden z. koehuden
koehoeder z. koebuder
koehoorn (Db, Dhau, Diz, Nbk, Ste, Sz,
bs: Dfo, El, Op) Oak koeiehoorn (Bdie)
de, et; -s; -tien ['ku.../kujo... ] i. koehoorn:

bijzonder als ring gobruikt bij hot makon
van bijenkorven e.d.: waardoor men do
bundel stro trekt am doze op dezelfde dikte
to houden (bs: Dfo, El, Op)
koehorzel (Db, Dho) do; -s; -tien 1.
runderharzel
koehuden (OS, ZW, Bu, Diz, Np, Op, bo:
Nw) Oak koelioeden (01-NI) zw. ww.;
onovorg.; koehuudde, hot koehudod
[kuhy:diJ...hudi] 1. hoeden, letten op de
koeien in niet afgerasterd land As ze
vroeger op et broeklaand in Bin]
koehuadden on ze gongen weer op huus
an, dan reupen do koebuders: Huui huuh
bikkc, do koenen bebben do bookies dik/ce!

(Bu)
koehuder (OS, Bu, b: Im) Oak koehoeder
(Spa, Sz) do; -s; ...tion [kuhy:d/...hud] I.
degene die do koeien haedt (vaak eon
sohaolkind of eon onderknochtje; do koeien
liopen to grazon in niet afgcrastord land,
veolal vor van do boerderij) Koobuders
wodden ok we] koejongon nuumd, mar
soms deden maegies ? ok (Nbk), Langs do
Staotendieke leupen do koenen Jos on d'r
stonnen gien bekken, do koeboeders
mossen dan zorgen dat do koenen in et
your hour bestemde stuk land bleven (Spa)

koehutte (verspr.) do; -n; ...huttion
['kuhitth] 1. hut in hot land waarin do
koeien kunnon schuilen 2. houton schuur
waar pinkon of koeien die draagstonden
waron ondergebracht, bokend uit Blankenham (Ov.) (Bdie)
koehuud (Bdie, Db, Pe-Dbl, Wal) kooiehuid
koel (Nbk, Np) tw. [kuj] 1. lokroop voor
koeien
koeiehoorn z. koehoorn
kocieletter (spar.) ['kujo...] - kaeioletter
hoorn van een koe Koehoorns die bruukten mit kociejetters scbrie von (Wa I)
vrooger do Duutse misers, mit vet om do koej z. koj
banden an do zendeboom smuj to hou won koejeneren (Bu, Dfo, Np, p, b: lm, In, bet.
(Sz), verder in het bijzonder bekend als 2: k: Ste) zw. ww.; overg.; koojeneordo,
hoorn van eon koe waarin men gaatjes hot kaojeneerd [kuj'nca] 1. pesten,
heeft geboord zodat de stengols van kaoioneren, kwalijk behandolen Higiet 'm
braamstruikon (die waren bestemd voor hot koejeneren (Dfo) 2. iomand pijn doen in
maken van bijenkorven e.d.) erdoor kunnen lichamelijk opzicht (Bu, k: Ste) Ze hebben
warden gohaald teneinde do stekels eraf to 'n wel zo koejeneerd eon flunk pak slaag
sehrapon (bs)
gegoven, als hot ware gemartold (Bu)
koehoorntien (Db, Dhau, Diz, Nbk, Sz, bs: koejonge (Nbk, Np, Ow) do; -n; ...jongien
Dfo, El, Op) et; ...ties ['kuha:orctin] 1. ['k...] 1. onderknechtjo dat op de koeien
kleine koehoorn, z. aldaar 2. id., in hot moest passen die, ver van do boorderij, in
IM

kook - koekeloeren
koekebakken (Op) onbep. w. ['k...] 1.
koekbakken
koekaif (Db, Dfo, Ld, Nbk, Obk, 01-Ni, koekebakker do; -s; -tien ['k...] 1. iemand
Up) ['k...] - koekaif (zo genoemd m.b.t. die jets onhandig doet, stumper, stuntehgo,
ietwat gekke porsoon Wat een vremde
hot eerste iovensjaar)
koekalveri'je de [...'r...] 1. hetzeifdo ais kockebakker ( Ste) 2. koekenbakker
kaJverie, z. aidaar Mit kockaJverie moej' koekebieter (Nbk, Np) do; -5; -tien
tocpalcken (Nbk), We badden kockalverije [kukobitç] 1. bijnaam voor iemand uit
Maickinge (Nbk, Np), ook wei voor iemand
(Nbk)
koekaon (Spa, Sz) de; -en; -tien uit Langedieke (Nbk), Makkingestcr
['kuk3: n] 1. (meestai verkl. of my.) kaan, kockebieter! (Nbk)
stukje uitgebraden, uitgesmoiten vet van de koekeblok (Db, Dfo, Dhau, Ld, Ma,
01-NI, Up) Ook koekblok (spor.) koe
koekblok
koekblok z. koekeblok
koeke Ook koek (in bep verb) de; -n; koekebreker (Ste) ['kJ - koekenbreker:
koekien [kuk(o)] 1. koek (voor menseiijke toostei om veekookon moe to breken
konsumptie) 't Was ccii Jekicer stokkien koekedeeg (Diz, Np, Obk, Up) et ['k...] 1.
koeke, hour! (Woi), Vroeger krcgen we koekdeeg
aiiend zwidags ccii stokkien koeke bij do koekedeuze do; -n; ...deusjen ['k...] 1.
koffie (Obk), De vrouw voerde oons vein-- kartonnen doos voor veekoeken
biy de weg effen ccii stokkien kocke en koekefebriek - koekfabriok
eon paantien koffie op, en doe mar weer an koekehappen (Bdio, Db, El, Man, Nbk,
't wark (b), (iett.) de koeke ansnicden Ow, Ste, Sz) Ook koekilappen (Ld, Np,
(Nbk), gevulde koeke, Aj' jaorig waeren Op. 01-NI) et, ook onbop. w. ['kuk(a)
krecj' vroeger eon kocke op 'e aarm haprji] 1. speiletje (speien) waarbij men
(bimnen); daor koj' dan zo now en dan van ken winnen door zonder gebruik te maken
of happen (Nbk, Np), stieve koeke van zn handen eon stuk van eon kook (aan
reepkoek (Nbk, Obk), Da 's aanderc koeke! eon lij n hangond) af to happen en
(Nbk), Jo moc'n niet alles vein- zute koeke vervoigens ais oorste over de eindstreep
slikken (Up), ...ann em en (Nbk), 't Is van eon bijbohorende baan to komon, of
allcmaol kook en ci dik voor elkaar, or zijn door ais oorsto on zonder gebruik to makon
goon problomen (Ow), Do beste tied is van zn handon, eon opgehangen koek van
veurbi'j do kook is op (Pe-Dbl), 't Gong oen lijn te happen (Nbk, Np)
d'r as koeke dear hot smaakte goed on koekehapper (Np) do; -s; -tien ['k...] 1.
werd met graagto gogeten 0), zo ook 't bijnaam voor iemand uit Makkungc
Giet d'r in as koeke, ook fig.: het werd met koekelezer (Db, Dfo, Ld, Ma, 01-Ni) Ook
graagte geaksepteerd, men steldo hot zeer koekeijzer (Sz) ['kukoi:zrPkukocjzr] op prijs (Nbk, Ow) 2. vookook koeke wafeiijzer, rd. cm wafels moe to bakken
vocrcn an de ko en en (Bdie), grunc koekeijzer z. koekefczer
kocke(n) raapkoekon, ni. uit raap- of koekekruden (Diz, Np) 'kukokrydi] koolzaad (vorspr.): Vrocgcr wodden do koekkruiden
koenen voord mit gnine koeke; tegen worig koekeloeren zw. ww.; onoverg.;
wodt die koeke niet moor mackt (01-NJ), kookeioorde, hot koekeloord [kuka'iu:orifl
Crane koekcn weren nogaigroot en moe'n 1. zitten of staan kij ken zonder iots to
d'r bij brokken oIbreuken wodden (Dhau), doen, of ovt. daarbij nieuwgierig uitkijken
niet afgerasterd land iiepen to grazen

koek z. koeke, koekien

Grime kocken weren your etjonge vee; ze
wodden in waetcr daon am ze zaachte te
kriegen. Ecrst sicug ic ze nut do bide
kepot, cii aj' reurden krcej' traonen in do
ogen, zo scbaip was et on stonk et, as
mosterd (Bu)

koekebak (Np, 0p, Ste) de; -ken ['k...] 1.
bak waarin veekooken werdon bezorgd

Toe je, Jo kim ok we] es een baand
uutstikkcn, Jo staon daor mar wat to
koekeloeren (Obk), Dc baron zitten do
bieJc dag aachter do gedion en to

koekeloeren to niksen en spiedend naar
buiten to kijken (Obk), Ze zatten do bieJe
dag to kockeloeren as d'r ok meensen naor

do baron gingen (Po-Dbi) 2. doelioos en
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koekemeule - koekoek
weinig met de buitenwereld in kontakt
staand, thuis zitten AJ' glen win-k bebben

koekewaeter (spor. OS) et ['k..] 1. water
waarin 's nachts gebroken veekoeken
en ic moc'n ma,- wat thuus zitten te kwamen, zodat er de volgende morgen een
koekelocren, da 's ok nict best (Nbk), N zit pap was ontstaan die werd gevoerd
in con gesticht to kockelocron (Ste) koekhappen z. koekebappen
koekemeule (verspr.) de; -n ['kukomA:l] koekien Ook koek (bet. 3: Sz) et; koekies
L molen om bep. harde koeken te malen ['kukin] 1. kleine koek Hiy krecg ccii
Die hadde koeken maektcn ze op 'c koekien van zion cigen dieg (Ma) 2. klein
kop era osie maci van mit do koekemevic koekje als versnapering Gee!mar even eon
(Nbk)
koekien bij de thee (Diz), We kriegen biy
koekepanne Ook koekpanne (Np) ['kuk(a) A. altied we] con koekien bi de koffie
pano] - bep. pan: koekepan
(Sz), rite koekies bakken hetz. als zoete
koekeplaanke Ook koekeplanke (Spa) broodjes bakken (Ow) 3. weefselkoekje in
['kuko...] - koekplank: plank waarop men de bek van een pasgeboren kalf of veulen,
koek snijdt
moederkoek op de tong van het kalf of
koekeplanke z. koekepisanke
veulen ter beseherming tegen het
koekerd (Nbk, p, b: lm, In) de; -s; vruchtwater (niet zelden nog aanwezig
koekertien ['kukrt] 1. iemand die suft direkt na de geboorte) (verspr.) El koekien
(Nbk) 2. in in do kockerd bebben in de bebben ze in de bek zofange as ze nog nict
gaten hebben (p, b: im, In)
uut de bock binnen; as et kalfkomt, gaot
koekeslaon (Bdie, Dho, Ma, Nbk, Obk, dat ding uutde bek (Nbk), Eon pasgeboren
Spa) et, ook onbep. w. [kukoslô:n] 1. kalfofvoolbetnogales cenkockien op 'c
bep. spelletje (spelen): vooral kermis- tonge (Bu, Dfo), 'I Koekien van eon
vermaak, waarbij men geblinddoekt de pasgeboren kaifien Jigt vaeke aachter de
koek van een lijn moest slaan met een koc (Ld), Mit 't voels kwaun d'r ok nag ccii
stok; ook bekend in een vorm waarbij men koekien out (Ma)
kon winnen door geblinddoekt, met een koekiesiezer (Dho, Np) ['kukisi:zj-] lange stok, de meeste koeken kapot te wafelijzer (om knijpertjes mee te bakken)
slaan (Spa)
koekiestromme (Db, Nbk, Np, Nw, 01-NI)
koeketromme (Diz, Nbk, Obk, Pe-Dbl) Ook koekiestronimel (Dho, Nbk) ['kukis
['kukotromo] - koektrommel
tromo] - koekjestrommel Ze moe'n van die
koeketrommel (Nbk) Ook koektrommel kockiestrommel a bliovon (Dho)
(Nt) ['kuk(o)tromi] - koektrommel
koekiestrommel z. koekiestromme
koeketten z. kocketting
kocklauwe (Bdie, Ste) ['k...] - koeklauw
koeketting (Dhau, Nbk) Ook koeketten kocklauwen bercddcn (Ste)
(Nbk) de, et; -5; ...kettinkien ['k...] 1. koekoek I de; -en, -s (bet. 4: spor.); -ien
ketting met behulp waarvan men een koe ['kukuk] 1. bep. in het wild voorkomende
vastzet
vogel: koekoek Nao dclangstcdagrop do
koekevoeren (Bdie) onbep. w. koekoek niet meer (Pe- Dbl), Dc koekoek
['kukofti:opfl 1. voeren van bep. koek aan is weer in 't laand, dan is ? weer gauw
de koeien
MiJdannstcrmaat (Dfo), As de koekockrop
koekevorm (Bu) de; -s; -pien ['k...] 1. komt d'r regen (verspr., Pe-Dbl), vandaar
vorin, figuur in een koekplank of die plank Dc koekock rop on regen (Dhau, Diz, El,
zelf (voor kleine koekjes)
Ld, Ow, Bdie), ...ropt am wacter (Dhau,
koekevreter (Ma, Nbk) de; -s; -tien Ld, Ma) en Do koekoek bet dust, we
['kukafn:tç] 1. schimpende benaming voor kriegcn gauw wee,- rogen (Np), zo oak Do
een inwoner van Maldcung4 vandaar oak koekoek hot do stat dreuge (Dhau),
Makkingestcrlco eke vrcters (Ma, Nbk), oak Koekoek, et is bij jaw allied et zelide
wel voor inwoners van Langedieke (Nbk) zankien (Op), Hij real do koekoek we] niet
koekewaegen (Np) de; -s f'kuko..j 1. weer beuren roepen hij is ernstig ziek en
wagen waarmee men fabrieksmatig redt het niet, vooral: hij zal het voorjaar
geproduceerd veevoer vervoerde (vooral: niet meer halen, zo ook Die heurt de
koeken voor vee)
koekoek ok niet wee,- (Np, Ow) 2. bep.
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koekoek - koel
soort bonte kip met verenkleed dat aan can
koekoek doet denken, z. ook kookockslciopo (Op, Pe- Dbl), Do Noordhollaanso
bfauwe koekook is con mooic zwa ore
slaachtkiepe (Nt) 3. domme persoon (Dho)
Wat bi5' toch con kookoek! (Dho) 4.
dakkapei oenkockookin 'tdak(Bdie), We
bobbon con niie kookook op 't dak krogon,
want do aandorc lckto as eon zi5c (Sz), Do
timmorman zaJ ccii nijo kockook op Ft dak
zotten (01-NI) S. vossegat, gemetselda put
voor een keider (Dho, Pe-Dbl) Mit con
kockook your do keldor krioj' daor moor
Jocbt in (Pe-DbI), D'r staot waotor in do
kookook (Dho) 6. ke!derraam dat naar
binnen draait op een horizontale as aan de
onderkant, met schuin toelopande plankjas
aan weerskanten (Obk) 7. in Vraog dat do
kookoek mar zoek hat maar nit, bekijk het
maar (Pe-Dbl), Dank jo do kookook dat
had je gedacht, daar begin ik niet aan, ik
rnoet er niks van hebben (Dho, El, Ld,
Nbk, Np, Obk, 01-Ni, Spa), zo oak 1k
dankje dekookook(Wol), Dat dankJoc do
kookook id. (Bdie), Dat danktjow... (Op)
en Dat bangtjo do kookook id. (Pe-Dbl),
zo ook Dat zal Jo do koekoek natson
(Obk), Dat haoltjo do koekoek (01-N!),
Loop naor do koekook bekijk het maar,
loop naar do duive! (Dfo, Ow) * Hob lode
kookook wol es in mole hourd roopon?
Nee? Dat dot buff ok nicE, lii5 ropt
kookook! (Nbk), In moi/Loggon aYe
voogols con of/B obal von do kookook on do
gnot/Dio loggon in do moiunaond niot (Dfo,
Db), ...Legt iedcro voogol zion ci... (Op),
(kinderrijmpj e:) KookookBrj7boolc/Slabbodook/Eot wat /Drink wat/Brong do voogoltics ok wat (Np), As do Zouvonsteorn
schiont, hot do kookook zion spraok vcrlouron (Obk)
koekoek II tw. - koekoek
koekoekkiepe z. kookookskiopo
kuekoeks (Nbk) bn.; attr. ['kukuks] 1. met
de k!euren van, gak!eurd als een koekoek
kookookso kiopon (Nbk), con kookooksc
kiour (Nbk)
koekoeksbloeme (Bu, Nbk, Nw, Ow, Ste,
fp) de; -n; ...b!oempien ['k...] 1. echte
koekoaksbloem of dagkoekoeksbloam
Kookooksbloomon baj' oon hoop in ? logo
laand (Ow), 0011 rooio kookooksbloomo
dagkoekoeksb!oem (Nbk), con witte koo-

kooksbloomo avondkoekoeksb!oem (Nbk),
tarnino kookooksbloomon dag- of avondkoekoeksb!oemen (Nbk), do wildo kockooksbloomo echte koekoaksb!oem (Bu,
Nbk)
koekoeksbrood (OS, Bu, Sz, h) Ook
koekoeksbroties (my.: Np), lampiesbrood
(Dfo), broties (my.: Ste, Bdie, h), puoskebrood (01-N!), paosbrood (h, fp), Liezen
(my.: 01-N!, fp), roggenbrood (fp),
roggenbroties (my.: Ste), tarwebrood (fp)
et [ ... /lampiz... / ... ] 1. bep. plant: veldbies
Vroogor atton we kookooksbrotios, dio
stonnon op aarzne grand (Np), Vrocgor
kauwdon ze op kookooksbrood (El)
koekoeksbroties z. kookoeksbrood
koekoeksjong (Bdie, Ld, Np) et; -an ['k...]
1. jUng van een koekoek eon kookooksjong
grootbrongcn ais man eon kind in huis
hebben en verzorgen dat van zn vrouw en
een andere man is (Np)
koekoekskiepe (El, Np, Nt, Obk, Ow, Ste,
Wa!) Ook koekoekkiepe (Bdie) de; -n;
...kiepien ['kukuk(sk)ipo] 1. bep. soort
(zwart)bonta kip met verenk!aed dat aan
can koekoek doet denken; veelal voor de
sier gehouden (Ste); oak een zodanig
getekenda iegkip, iets groter dan can
krieikip (Obk) of een bep. zware soort:
v!easkip met ge!ijksoortige tekening (Nt),
Kookookskiopen bin griosachtiggospikkold
on niot zo groot, wol weer grotor as
kriolkiopios (Ow, Obk)
koekoeksklokke - koakoekskiok
koekockspi'je z. poddospiffo
koekoeksvere (Dho, Op) do; -n; ...vaartien
['kukuksf...] 1. veer van een koekoek of
daaraan doen denkende veer Wehaddon ok
kiopon die we kookookon noomdon, mit
vaolzwatto on witto stijopon over et hole
voropak; die veren noomdon we
kookoeksvoron (Op)
koekoeksveren (Sz) bn.; attr. ['kukuks
fi:orn] 1. met veren a!s van can koekoak 't
Bin aio drio kookooksvorcn kiopon (Sz)
koekop de; -pen; -pien ['kukop] 1. kop
van eon koe 2. onwijs iamand (Ma)
koekpanne z. kockopanno
koektrommel z. koekotrommol
koel I z. kuil
koel H [kufl - koel, verkoe!end: vrij koud,
van de buitentemperatuur, van het weer,
van dranken ondor do koolo liondoboom
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koelapperaot - koellinusbotter
Q), Zet dat dthiicen now in de koldor, dan
bilft et temoonson ccii bet/en kool (Nbk),
koel weer
koelapperaot (1) - koelapparaat
koelbak (Nbk, k: Ste) do; -ken; -kien 1.
koolbak in div. toepassingen (Nbk), in het
bijzonder: bak met water gevuld, waarin in
de zomer de verse warme melk wordt
afgekoeld (k: Ste)
kocibox (spor.) ['kulboks] - koelbox
koelbuit Z. koolbuftc
kocibulte (Bu, Db, Dfo, Dho, Nw, Ste)
Ook koeThult (Dfo, Dho, Nbk, Ow),
koelebult (Nbk), kuiThulte (Diz, Nbk, Op,
Spa), kuilbub (Nbk), kuulbulte (Muri) do;
-n; ...bultien {'kul(a)/'kwjl.....Icyl....] 1.
hoop ingekuild gras, bestemd als veevoer
voor do winter, meestal viak achter of
naast do boerderij
koelcel (spor.) ['kuissi] - koelcel
koele Ook kule (Nt, Spa, Sz) de; -n; -gien
[ku:la (Dho, Nbk), ...u... (Nbk)/...y...] 1.
kuil in eon opperviak; in gegraven vorm
o.m. om aardappels in to bewaren (Ste),
vandaar eorpc!s in do koolo riedon (Ste),
D'r zatton koolon in do reed (Nbk), ten
koolo in do boide ondiepe veenpias, veelal
rorid (Ste), ook: gegraven gat om drinkwater, water voor hot bouwen van een huis
e.d. uit to halen (Nbk, Np), z. ook kooleglen; We dronkon vroeger uut do koelo
(Np), ? Waoter woddo uut do koelo haold
(Np), zo ook In wathogor ]sand zat vaeko
een koolo waor et vee zoomors wit drinken
kon (Ste. 0p) * (inzako eon valkuil:) Die
eon kook gre oft veur con aander, vaalt d'r
zois in (Dfo)
koelebult z. koelbulte
koelegien Ook kuiegfrn (Nt, Spa, Sz) et;
...koelegies ['kuiaxini... y ... ] i. kleine kuil
(aig.), in het bijzonder eon put met aan do
bovenkant een doorsnee van zo'n vijf
meter, waarin men langs do sehuine kant af
kon dalen om bij do bron water to halen
voor huiseiijk gebruik en voor hot boorenbedrijf (Ste) 2. knikkerkuiitje (verspr.
OS, Np, Nw, Op, Wol) Mack even con
koelegion klaor n1. in hot zand (Nbk), It
Vaait niet mit om do knikkers in or
koologien to Jcnikkoron (Op), koologion
rulon knikkeren naar een knikkerkuiltje
(Ma) 3. kuiitje in wang, kin of hand Th
hot eon kulogion in do kin (Nt), Die mold

her zokko mooio koologios in do wangon
(Nbk), Et poppien her koclogios in do
haantios (Bu) 4. kuiitj e aan het eind van
een meikader (Ste) 5. kuiitje aan het
boveneind van een oi (Np)
koelegienbosteren (01-Ni) onbep. w.
['k..•] 1. hetz. als kooiogienknikkoron
(d.w.z. gespeeid met stuiters, z. aidaar)
koelegiengooien z. koologionknikkoron
koelegienknikkeren (Dho, El, Nbk, Np,
Nw) Ook kulegienknikkeren (Spa, Sz),
potknikkeren (Bdie, Np, Nw), pottienknikkeren (Np, Woi), koeiegienpikken
(Obk), koelegiengooien (El) onbep. w.
['k.....pot(in)... / ...ptkp] 1. met knikkers
schieten, werpen of rollon naar eon knikkerkuiitje, in diverse varianten gespeeld
We gingon vroogor op sob oole
koelogionknikkoron; dan maokten we eta
koelegion mit de haicko van do kiompo on
dan mikton zo; wio or dichtsto bij was of
d'r in schout, die kroog de knikkers (Dho),
ook hetz. als pompon, z. aidaar (Woi)
koelegienpikken z. koelogienknikkeren
koelegienrollen z. koelegionrulon
koelegienrulen (Ma) Ook koelegienroilen
(Dhau), pottienrulen (Dfo) onbep. w.
['k...] 1. knikkeren (spei) waarbij men
knikkers naar eon knikkerkuiitje roit Mit
0011 knikkerspol gongen zo wel spa tton,
mar ok we! pottienrulon (Dfo), Wit thy t
koologionrolion do inoorsto knikkers in 't
koolegion roien kon, was winner (Dhau)
koelemmer (1) ['k...] - koelommer
koelen I (Nbk, Ow) ['kuhi] - koelen: koel
worden, koel doen worden, koel bewaren
Do iozeren boopo mos d'r zo bioto meugoIlk ommo [om het houten wagenwiei], on
dan in do bak mit koold waeter om gauw
to koelen, dan zatten do iezoron boopon d'r
vaaste omme (Ow), AYes wat bodarft,
moof' aenilk koelen (Ow), et iezer koolen
(Ow)
koelen II (Obk, Ste) Ook kuilen (Ma,
Nbk) onbep. w.; overg., onoverg.
['ku1nJ'kj1i7} 1. verwerken en inkuilen van
kuiigras We bin an 't kuilen (Nbk), grfis
kuilen (Ma)
koelgrös (Obk, Ste) Ook kuilgros (Nbk)
['k...] - kuilgras
koelhuus (spor.) ['kulhys] - koeihuis:
ruimte om bep. etenswaren koel te bewaren
koelhuusbotter (spor.) - koelhuisboter
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koelie - koepelorgenisaosie
koelie (spor.) - koelie: bep. iniandse
arb eider
koeling [kuinj, _5q] - koeling: van een
motor, ook koelcel: in

c/c koeling leggen

(spor.)
koelinrichting (I) - koelinrichting
koelinstelaosie - koelinstallatie
koelkaaste - koelkast (am levensmiddelen,
dranken in te bewaren)
koelmesiene (1) - koelmachine
koclocht - koeielucht
koelsysteem (spar.) - koelsysteem
koeltank (spar.) ['k...] - koeltank
koeluus (Ste) de; ...iuzen; ...lusien ['kulys]
1. op koeien voorkomende luis Koeluzen
bin haost niks groter as kiepeluzen (Ste)
koelvak (1) - koelvak
koelviocistof (spar.) - koelvloeistof
koelvoer (Bu, Dfo) et ['kulfu:ar] 1.
veevoer bestaand uit ingekuild gras
koelwaegcn (1) - kociwagen
koetwacter (spor.) - koeiwater
koem z. kom J, koeme
koemaege - koemaag
kocmael (Bdie, Np) et ['kumc:l] 1. veevoer
voor koeien in de vorm van meel
koemark (Nbk, Wol) ['k...] - koeienmarkt
koeme (verspr. WS, Dfo, El, Nbk, b: In)
Oak koem (El, Ma, Nbk, Obk, Ow, bet. 3:
01-Ni), ko,nme (bet. 1: Diz, Spa, Sz), kom
(bet. 2: El) de; -n; -gien ['kum(a)/kom(a)]
1. kom (bep. vaatwerk), oak (in kieinere
uitvoering) als kop gebruikt con glaezcn
koeme mit con gooldvis, We doen do
coipels in do koem (El), cen koeune koffie
(Bdie), een koemegien soep Nbk),
Vrocgcr hadden we a/tied koemegies in It
laand (El) 2. gewrichtsholte (Dho, El, Nbk,
01-NI, Op) Die hat do aann uut do koeme
(Dho), Do aarm raekte 'in uut de koeme
(Nbk), ...is 'in uut de koeme schouten (Op),
Oonze jonge krceg zun c/ag biy et
voetballen c/c aann uut c/c koeme (Op) 3.

iaagte in het terrein (b: In), in lager deel
gelegen vijver e.d. (01-Ni) 4. elk der twee
openingen in een makelaar van een
klokkestoei waarin de schommelbalke met
ijzeren pennen steekt en draait bij het
luiden (bs)
koemelk ['k...] - koemeik
koemelkeri'je (Nbk) de [...'r...] 1. het
meiken van koeien
koemen z. kommen

koemes z. koemest
koemest (Diz, Np, Nw, Op) Oak koemes
(Np, Ste) - koemest
koemvol (Dfo, Nbk) de, et ['kumfal] I. de
hoeveelheid van een voile kom Die gait
geft ccii koem vol melk (Dfo)
koenaffel (El, Nbk) Oak koeliaffel (Nbk,
Np) de; -s; -tien ['kunafj/...hafj] 1. sufferd,
botte domoor
Koene (Nbk, Np, Nw) de; -s, -n ['kfi:na}
1. voarnaam year mannen
koeneverweiden (Nbk) Ookkoeverweiden
(Dhau, Ma) zw. ww.; onoverg.; all. onbep.
w. en: het koeneverweid ['kun...] 1.
koeien verweiden
koeoge ['kuo:ga] - koeieoog: oog van een
koe
koeophaeler (Nt) de; -s; -tien ['kuophc:lç]
1. degene die de koeien achter nit het land
haalt, met name am ze te (doen) meiken
(Nt)
koepad (Nbk, Np, Obk, Ow) et; ...paeden;
...pattien ['kupat] 1. (doorgaans verki.)
paadje in een weiland, over een dam, Jangs
een zandweg, gevormd doordat de koeien
dáár steeds precies langs iopen
koepaense z. koepeinse
koepeinse (verspr.), Oak koepaense (Dfo,
Dhau, Ow) de; -n ['kupjnsa, ...z...
(spor.)/...p:nso, ...z... (spar.)] 1. onderhjf
met ingewanden van een koe
koepel de; -5; -tien ['kupj] 1. koepel op
een gebouw of op een deel daarvan,
koepelvormig, vier-, zes-, of meerhoekig
bijgebouw of uitbouwsel van/op een
gebouw (aig.); ook dakkapei (Db, Ma) 4'
ka.rkcn en kestelenpronktcn in vrocger tied
veal sierlik bewarkte koepels (Op), D'r alt
can koepel op do geva.ngenis (Wal), Bij at
bejaordcntcbuus is ok can koepel, dan kun
ze al/c kaantcn mooi uutkiekcn (Dfa), As
d'r een rieten dak op 'thuus zit, macken ze
d'r vackc ten koepel van (Dho), een koepel
in '1 platte dak (Dfo), We bebben can
koopeltien op 't dak kregen (Db, Ma) 2.

koepel van gevechtsvhegtuigen, tanks e.d.
(1) 3. koepeiorganisatie (spar.)
koepeldak (1) ['k...l - koepeidak
koepelgevangenis (spar.) - koepeigevangenis
koepelkarke (spar.) - koepelkerk
koepelorgenisaosie (spar.) - koepeiorg an is at ie
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koepeltien - koeren
koepeltien et; ...ties [kupjtin] 1. kleine

koepe! 2. tuinhuisje met rieten dak (Bdie,
Ste)
koeperen zw. ww.; overg.; koepeerde, her
koepeerd [ku'prori] 1. kortstaarten van
een paard, ook van her niet-harige deel
van de staart (thans verboden; ook wel
gezegd inzake het korter maken van de
staart en evt. van de oren van honden
(Bdie, Nbk, Nt) en inzake !ammeren (Nt'))
Drekt nao tie gob oorte wodden veural de
Belgischepeerden koepeerd ( Db), Koeperen is ten stokkien van 't ]even van de stat
ofliaelon (Dfo), ? Kooperen was ten last
veur de beesten want ze konnen dan niet
vliegejaegen, mar 't was your 't gemak van
do meensten, et bide kwam dan niet onder
de star (Obk), 't Koeperen van peerdo-,
honne- en larnmestatton mos vorbeuden
wodden (Nt), koeperen van star on oren

(spor.)
koeplaanke (B!) Ook vloerplaanke (E!)

de; -n ['k... 'f...} 1. één der zware p!anken
ge!egd in de !engterichting van de sta!,
waar de koeien met hun achterpoten op
stonden
koeplet - couplet
koepokkens (Ste) my. ['kupoks] koepokken of uitslag daarvan T. en
bebben koepokkens an do hanen had on Z.
was toch zó ziok (Ste)
koepon de; -s, -nan [ku'pon] 1. coupon:

dier heeft, goed to verkopen 't Is eon
koerant besien (Dho), zo ook Die boor
hoolt d'r eon koerant beslag vee op nao
(01-N1) en Die koe zit eon koerant gier
onder n!. eon prima uier (Db) 2. (van een
manspersoon) goed gebouwd (Np) It Is can
koorantc kerel (Np)
koeraosie Ook koeraozje (Ma), koeraozie
(Nbk), koerazie (Nbk), keraosie (Bu, Nbk,
Np, Ste), keraozje (Nbk), koeraasje (Nw),
keraazje (Nw), keraozie (Nbk, Np),
kraosie (Nbk), koersaosie (k: Ste) de
[ku'r3:asiL../ ...ro:zjo/...zi/...'ra:zi/b'ro:si
/ko'ro:zjo/ku'ra:sjo/ ... ] 1. courage, mood,
geestkracht, pit, lust om te ondernemen,
werken Daor is koeraosie veurnodig (Np),
Aj' an do rutersport beginnen, moef' web
koeraosie hebben (Bdie, Wo!, Obk), Die
man bet nog biel wat koeraosie on de
fiotstocbt mit to fletsen (Db), Die vrouw is
niet stork, mar as d'r wat is her ze nog web
koeraosie (Sz), Hej' niet wat moor
koeraosie in de beerlig? heb j a niet wat
meer pit, geestkracht in Jo !ijf? (Nbk), D'r
zit web koeraosie in lust tot ondernemen,
pit, geestkracht (verspr. OS, Np): Die
vrouw zat koeraosie in, die har et waark
zomar an kaant (Dfo), Dat peerd zit aon
koeraosie in (B!), Da 's iene mit keraazje
(Nw), D'r zit niet yule koeraosie in niet

veel lust tot ondernemen, geestkracht
(Dhau, Dho, Nt, Op, Ste, Nbk), ook: hij
schiet nauwelijks op (Nbk), 'k Daenk da 'k
delceraosiekwietbin dat 1k geen moed, flit
meer heb (Ste, Aj' eon bdtien koeraosie in
je bloT bebben, doej' 't niet vasthoudendheid, karakter (Nbk) * Heb it geld, ik heb

bewijs dat men recht op lets heeft,
toegangsbewijs e.d.
koeponboekien (spor.) - couponboekje
koepootbehemmelder (Db) de; -s ['ku
po:odbahemidr] 1. bep. vakman die de
mnderen een voetbehandeling geeft
koeraosie, zee de boor tegen zien buurrnan
koepote ['kupo:ta] - koeiepoot We op 'o verkoop (Pe-Db!)
hebben B. had on de koepoten te koeraozie z. koeraosie
bekappon (Db)
koeraozje z. koeraosie
koeprut (Np) de; -ten; -tien ['ku:prAt] 1. koerazie z. koeraosie
uitwendig ges!achtsdeel van een vrouwe- Koerdisch - Koerdisch
lijke koe
koere z. koor
koepstikken z. kupienstikken
koeren (a!g., bet. 2: Db, Dho, Ld, Op, Ste)
koer (Nt, 01-NI, Spa) Ook koere (Spa) tw. Ook koerken (Bdie, E!, Ld, Nbk, Np, Op,
['ku(:o)r(o)J 1. (vee!al herhaald) lokroep Ste, bet. 2: Pe-Db!, Sz) zw.ww., onoverg.;
voor een duff
koerde, het koerd ['ku:or'kurkjj] 1.
koeraasje z. koeraosie
koeren (van een dull) As do doeven zo
koeraem z. kooglas
kooren, dan komt d'rgrifregen (Obk), biJ
koerant (verspr.) bn.; -er, -st [ku(:)'rant] verge!ijking: Die kiope is zo bruds, bi5
1. (van een koe) goed gebouwd, goad koert d'r over (Dho) 2. (onpers.) romme!en
geschikt voor het doel waarvoor men her in de buik, de maag (Bdie, Nbk, Np,
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koeribbe - koetouw
Po-DbI, Ste, Sz) 't Kocrkt me in do bock (Obk) As de poppe goelt, even uut do
(Bdie, Nbk), ...in de buud (Nbk), As at wiege haeien en even koesen (Obk)
begint to kooren begint or to warken en kuJ' koest I bn.; prod. [kust] 1. rustig, zondor
op to spelen Oonze hond moat naachs
we] aacbterawt naar do w.e. (Ste)
koeribbe (vorspr.) do; -n; -gion ['k...] 1. koest wozen (Nt), Ze hot 'in even IThik de
waorbied zegd, en doe was bij koest
rib van eon koe
koerier do; -s; -tien [ku'ri:ar] 1. koerier: (Nbk), je koest holen zich rustig, stil
ijibodo; vooral in namon van bop. dag- of houden: Hool je now mar koest, ears
weokbladen, vgl. Dc Friese Koefler begint hi ok weer tekeer to gaon (Nbk),
voormalig dagblad, uitgogoven in boron- Mack mar met zoe'n drokte, hoof Jo mar
veen, opgegaan in do LiwwadderKraante koest (01-NI), Hoof je toch wat koest hou
koerierster (spor.) [ ... stç] - koeriorster Dc je kalm, spool niot zo op (Nbk, Ste)
kocrlcrstcrs broch ton bepaoidc bericbtcn koest II tw. I. houd Jo stil, bliJf rustig, ga
liggen (togen eon hond), ook togon eon
over veur at verzet (Nbk)
koeriersdienst (1) - koeriersdienst
porsoon: stil! houd Jo rustig Koest! An
koering (verspr.) Ook koeringe (El) do; kaant, met blaffen! gezegd bijv. om do
-on ['kuritj(o)] 1. ring (om eon stalpaal) hond in zn mand to houden (Nbk), zo ook
waaraan eon koe wordt vastgebonden
Koest! Gao in Jo oust (El)
koeringe z. koering
koestal do; -len; -legion [k ...] 1. koeiestal
koerken z. kocrcn
de koestal raegen reinigen (Ste) 2. hg- en
koers de; - en ['ku:cs] i. koers die wordt staanplaats, stal voor één of twee koeien in
gevolgd, lott., ook fig. (..) mar in 't vuur eon stal voor moor koeien (Spa), vandaar
van 't gevecbt raektc len van mien
proJcktIelen wat uut de koers (b), Wat veur
koers zol bij voigen, as bij len keer in de
gemlcntcraod zit? (Nbk) 2. goldkoers

(spor.) 3. koers van ronpaardon, wielrennors (spor.)
koersaosie z. koeraosic
koersweenst (spor.) - koerswinst
koersweerde (1) - koerswaardo
koerswieziging (1) - koorswijziging
koerute (01-NI) do; -n; ...rutien ['kuryto]
1. (doorgaans vorkl.) raampJo in hot
koehuis
koeruud (Bu) do ['kuryt] 1. schurft bij eon
koe
koes (Diz, Nt, 01-Ni) Ook kujs (Spa)
[kus/lc&Js] 1. (herhaald geroepen) Iokroep
voor varkons of biggen 2. z. knus
koesehut (Bu, Ma, Nbk) et; -ten; -tien
[kuskAt] 1. sehot, afschoiding van hout
tussen koeien in eon kooiostal
koescoupé (Obk) ['kuskupt:], in naor de
kooscoupd gaon naar do koetscoupé gaan,
ni. gaan slapen (Obk)
koesen (Nbk, Obk) Ook koetsen (s: Obk)
zw. ww.; ovorg., onoverg.; koesto, hot
koest ['kusI'kutsçi] 1. (onoverg.) slapon

can ofscbeiding nissan twee koestalien

(Spa)
koestaldeure (Nbk, Np, Op, Ste, b) do; -n
['k..., ook wol ...'d...] 1. dour van eon
kooiostal
koestaigruppe (Ste) do; -n; ...gruppion
['k...] 1. mestgoot in eon kooiestal
koestalraegen z. stalraegen
koestat (Bu, Dho, El, Nbk, Np, Ow, Wol)
do; -ten; -tien ['kustat] 1. kooiestaart

wly

gnrnien krek as koestatten: onderuut op

oudoro IooftiJ d wordt men kleinor (Bu)
koestem (El) In.; prod. ['kustip, ...5m] 1.
rustig, zich godoisd houdond Hij was
vanaovend aorig koestem (El)
koestok (Ow) do; -ken; -kion ['kustok] 1.
stok met behuip waarvan men koeien drijft
koestront ['kustront] - kooiostront Veur at
behoold van do korf [nI. do bijonkorf]
wodt die an de buterkaante we] as
insmeerd mit koestront (bs: Dfo)

koesul (Np) et; -len [kusAl] 1. verhoogd
godeelto viak voor do koeien op stal, ook
in do vorm van oon balk, waarop/waarin do
stalhokkon staan
koetaxateur (Ste) - taxateur van koeien
koeterwaals et [kutr'wa:ls] 1. koeterwaals:
(Nbk, s: Obk) Tegenworiggao 'kmiddags onvorstaanbaro, vreemdo taal
eventies koetsen (s: Obk), Etpoppicn lag koetonge (Nbk, Wol) ['kutoia] - kooietong
leklcer to kocsen (Nbk) 2. (overg.) koetouw (Db, Dhau, Diz, El, Nbk, Np,
lieficozend goruststollon van eon baby Ow) et; -en; -gien ['kutoM] 1. hoorntouw

'a'

koets - koeze
koets z. koetse
koetse (verspr.) Ook koets (Db, Dfo, Ld,
Ma, Nbk, Ow, Spa, Wol) do; -n; koetsien
['kuts(a)] 1. koets: overkapte wagen voor
personenvervoer, ni. eon vierwieler, met
vering en met eon koetsier op de bok Eon
koetse mos veren en eon kappe hebben ni.
om koets te kunnen heten (El), Dominee
kwam vroogor mit do koetse (Np), do
gooldon koetse (Nbk), Vroeger trouwdon
zo mit do koetse (Spa, El), ...in do kootso
(Dho) 2. lijkkoets Lickrioder op 'e kootso
wa7c (v) 3. bedstee of daaraan doen
donkendo slaapplaats, bed We stappon mar
in ? koetsion we gaan maar naar bed (Ld),
We gaon mar in do koetse (Ma, Np),
- ..kroepen mar in... (Diz), We springen mar
in... (Nt), We duken do koets in (Wol), We
moe'n zion dawwe in do koetse kommen

dat we in bed komen, gaan slapen (Ste),
Do poppies Jaggen ok wel in eon koetse

koetsetaug (Db, Dhau, Diz, Obk, 01-NI)
et; ...tugen; ...tugien ['kuts(o)tyx] I. fraai
Wig behorend bij eon koetspaard 't
Koetsetuug mos riogoimaotig pootst
wodden, d'r zat eon protto nikko! an (Db),
Vow die gelogonhoden hot ? peord ?
koetsetuug an (Dhau)

koetswaegen (Dhau) do; -s; -tien ['kuts...]
1. koets, deftig rijtuig
koetswark (spor.) - koetswerk
koeutter (verspr.) de; -s; -tien ['ku2ttç] 1.
spoon van eon koe
koeverweiden z. koonovorwoidon
koevet (Bu, Np, Nw, Obk, Ste) et ['kufat]
1. mndvet ? Inmaokvat wodde bruuict
veurdat do knilcen [ni. inmaakpotten] d'r
waoren; ze waeron nogal es bk, dan
woddon zo mit koovot dicbtestrokon (Np),
't Haire van do pompo woddo vaastostampt
mit koovet (Ste), AJ' koovot uutbraoden
bool io kaonen over (Nw) 2. z. kovot

(El), Sebiot op, jong, in do koetse! (Ow, koevicis ['kuflejs] - kooievlees
Dho)
koevoels (v) et; -en [ku:ftils] 1.
koetsebelenhoolt (Db) et ['kutsbcji1ho:1t] nageboorte van een koe
1. lijsterbes, hot geboomte bostaande nit koevoer (Nt, Ste) et [k...] 1. voer voor do
lijsterbes, het hout van de lijsterbes (o.m. koeien
om fluitjes nit te maken) (Db)
koevoete (Dho, Pe-DbI) ['kufuto] koetsen z. koesen
koevoet
koetsepeerd z. kootspeerd
koevot z. kovot
koetsetuug z. kootstuug
Koeweit (1) - Koeweit
koet shuns (Obk) ['k...] - koetshuis D'r was Koeweits - Koewoits
in do koetshuzon ok vaeko eon appatte koeze Ook kieze (Spa, Sz) de; -n; koesien
kaasto your et twig (Obk)
['ku:zo/...i:...} 1. kies van mens of dier 1k
koetsier (Op, Spa, vo) - koetsier (van eon bebbo eon zero kooze (Diz), k Haddo eon
koets)
gat in do koeze (Np), Do koeze dot me
koetsiersplak (1) - koetsiorsplaats
zoor(Bu), Aj' vroogorospienoin eon hoBo
koetspeerd (verspr.) Ook koetsepeerd koeze haddon, deof d'r we] es con botien
(Bdie) et; -en; ...poertien ['kuts(o)...] 1. branowien ofzoolt in (Db), D'r wit mit die
koetspaard (veelal een fraai paard met eon boRe kooze! Iaat die holle kies weghalen
gooio gang, i.t.t. een werkpaard (Op)) Eon (Nt), Zo bebbon mi5 eon koozo trokken
kootspoord Jaoeg nao eon lange nt aided (Ma, 01-NI), We trokkon vroegor sommie
eon peordedekon op, togon 't olkoelen koezon zeis, mit eon teba/cstouwgien ni.
(Db), Do begraffenisveniening bet eon met eon zeer dun touwtj e dat om do
appat [speciaal] kootspoord (Dhau), Eon ponden tabak zat (Op), ieno eon goeio
koetspoord mos eon mak on botrou when koeze uuttrokkon sterk benadelen, met
poord wozon (Spa), ..mos mak on beloerd name in financieel opzicht (Op), Even do
wezon (Obk), vandaar * ABe peerden bin koozon op mokeor! nu even niet praten
gion kootspeordon sominigo paarden zijn (Nbk, Np), ook: nu even Rink zijn,
gemeen, niot alle paarden zijn gemakkolijk, doorzetten (Nbk), do koozen op mekacro
ook: niet iedereen is eon brave brooder, hoion helemaal niets zeggen, in hot
niet iedereen is even gemakkolijk om mee bijzonder: niks meedelen over eon relevant
om to gaan (Ld)
punt (Bu, Db, Op), Ic moo'n even do
koetstnng (Dho, Diz, Ld, Np, Op) Ook koozen op mokoor zotten doorzotton (Diz,
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koezehoren - koffer
trekken as eon boor mit koezopione (Obk,
01-Nl), iacbcn as con boor mit koczcpicnc
(Nt), ...die koozopiono bet (Dho, Ld, Np),
k Ken at [of: ze, hem etc.] missen as
Kim i dat niot moor op? Now, ? ken koezopiono (Bu, Db), Dat ma 'k lioden as
aanders we] in eon ho/lc koeze het is maar koezepiene daar heb ik een enarme hekel
heel weinig (Spa, Ow), ... dat knj' we] in aan (Np), zo oak 1k mag Jo ]icden as
eon ho//c koeze stoppon id. (Op), (glen) koozapieno ik mag jou bepaald niet (Ow)
haor op 'o koezen bebbon hetz. als geen koezetange (verspr.) Oak kiezetange (Spa,
haar op z'n tanden hebben (verspr., 01-NI), Sz) de; -n ['ku:z ...] 1. bep. tang om
waarnaast Da's lena mit hear op 'o koezen kiezen mee te trekken Do doktor trok me
(verspr., Ow), Dan jokkon oons c/c koozon mit con koozetango (Wol), Eon koeze
niot moor tegen die tijd zullen wij er niet trokken mit do koozotango, dat woddo
meer zijn, oak: het zal nag zo lang duren vroagar wal dour de smid deon (Diz, Ma),
dat we het niet meer meemaken (El, Np, KwaoJonges woddon vow do grap wel as
Nt, Op, Ow, bo: Bu, Nw, Op), Dicjokkcn near do smid ski urd on do koozotango
do koezen a] lange niot moor hij leeft al (Ow)
lang niet meer (Sz, Dho), 'k Zal Jo con koezetrekken (Dfo, Diz) anbep. w. ['k...]
watjokouw verkopon [een klap geven] dat 1. trekken van een kies MY bet mit
do koozon Jo op 'e kant zitten te koezetrekken glen kik govon (Diz), HIy
kaortspeulen (Np), Et wodt cans aacbtor do moot bernie to koezetrekken (Dfo)
koezen weghacld ze zijn enarm nieuws- koezetrekker (Nbk, Nw) do; -s; -tien
gierig, proberen van alles en nag wat te ['ku:zotrekr} 1. tandarts (Nbk) 2.
afstandelijke, zeurderige en tratse vrauw
weten te kamen (Np)
koezeboren (Np) anbep. w. ['ku:zo...] 1. (Nw) War eon koezetrekker is me dat (Nw)
koezezeerte (Bu, Nbk, Np, Nw) do ['k...]
baren van een kies door een tandarts
koezedoek (Dfo, Dhau, Ma, Np, Op. 1. kiespijn 1k hadde gistor eon vorbiote
Pe-Dbl) de; -en; -ien ['ku:zaduk] 1, koezozoorte (Np)
kiespijndoek: over de wang, am hot haafd, koezoolder (verspr.) Oak koezouder (Spa)
am do pijnlijke plek warm te hauden In do de; -s; -tien ['kusa:tdr/...soMdr] 1. vaste
koezedoek haddon ze vaeke eon pappien zalder baven do koeien, i.t.t. een hilde
van lienmacl; dat woddo op 'a wange legd (van lasso planken) (Obk), oak: hilde (Nt)
on do dock wodde ow et hould knoupt koezouder z. koozooldar
(Ma, Dfo), Th3 hadde wat kooldo in 't koffer de; -5; -tien ['kofç] 1. koffer: met
houfd en can dikicc mond, daorommo name vaor bagage, vaar het meebrengen
hadde Aij eon koezadoak ammo (Op) 2. en aanbieden van kleine handelswaren We
dock op een zere kies gehauden am do pijn gaon naor ot butonlaand, we bebbon eon
te verlichten (Fe- Dbl) Om do koezopieno grote, roemckoffcrkocht(Op), Wohadden
wat to verzaach ten bruuktan zo we] es eon alias in ione koffer burgon (Pc- Dbl), We
koezodook mit pepor en ook (Pe-DbI) 3. bin do koffers an et paickon, we gaon
(verkl.) daekje dat een klein kind meekrijgt uutvanhuusuit logeren (Dho, Diz, 01-NI),
am sabbelend in slaap te kamen (Np) Dat Vrooger kwammen do koopiudon mit do
kiond moot at koezodookion nag mit koffer mit lappen en manuThicturon (Ld,
bobben (Np)
El), vandaar Vroogor loupen zo mit 'tpak,
koezepiene Oak .tiezepiene (Spa, Sz) de at good in do koffer (Ld), Die kon alan
['k...] 1. kiespijn 'k Heb zoe'n koezepiene kofferspaicken heeft opdracht gekregen am
(Nbk), 1k hadde raozondo koezepieno te vertrekken (b) 2. bed, in diverse
(Pe- Dbl), 1k vorrok van do koezepione verbindingen (verspr. WS, Ld, Nbk, Ma,
(Ow), 1k vorgao van koazopionc (El), (bij Ow): in do koffer naar bed (Bdie, Bu, Ma,
vergelijking:) 1k beb eon koezopione, zo Spa), vandaar de koffer ingaon (Bdie, in
stikt me do mi/to (Bu), kiekon as eon boor do koffer gaon (Bu, Sz), in do koffer
mit kiezopione ( Spa, Sz), ...dic koazepieno kroopen (Dho, Diz, 01-NI) en We deukon
bet ( Db), toekioken as... (D fa), eon gezicbt vroeg do koffer in, gisteraovond (Bu, Ld,

Dho, Ma, El), We hobbon et eten weer
aacbter do koezen genuttigd (Wol), Hi ho!
½ (dikico) proeme aacbtor do koezen hij
kauwt op pruimtabak (Nbk, Np, Bdie),
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kofferbak - koffiedik
Wol) 3. kofferbak (Nbk, Spa) Wi5' do
koffer even eupendoen? (Nbk)
kofferbak ['kofçbak] - kofferbak
kofferruumte ['k...] - kofferruimte
kofferschriefmesiene (spor.) - koffersehrij finachine
koftersiot ['kofçslot] - koffersiot
koffie do; vn. aand.: ze ['kofi] 1.
koffiebonen of gemalen koffie koffie
maelen (Nbk), Doe nog mar wat wear
to/lie in de filter, eers wodt ze zo slop
(Nbk) 2. koffie als drank Hoe is 't.9 Hej'de
to/lie bniun? heb je de koffie klaar (El),
Dan dronken ze con peer borrelties on
dan was d'rkoufiezet(,o: Dho),Dekoffle
is klaor is getrokken (Bdie), 1k zit an eon
koppien to/lie 1k zit een kopje koffie to
drinken (El), starke to/lie, sloppe to/lie,
lange to/lie sleehte koffie (Bu), laanterige
to/lie slappe koffie (Nbk, Obk), zwatte
to/lie, ko/lie schinkcn, . . . drinken (ook
aaneen), Wat een lek/cer bakkien ko/lie
(Obk, Dhau), ook Hen go ed paantien to/lie
tan d'r lekker in va/en eon kopje: paantien
[schoteltje] herinnert wsch. aan hot gebruik
koffie of thee af to koolen door het over to
gieten met gebruikmaking van het sehoteltje (Nbk, Db, b), Zak even een paantien
to/lie zetten? (Nbk), Laot de to/lie niet
to old wooden vergeet niet j e koffie to
drinken (Nt), '1 Is glen zuvere to/lie,
argens op 'e to/lie wezen op bezoek en
daarbij koffie drinken (Np), op 'e to/lie
kommen bij iemand komen koffiedrinken,
ook: raar to pas komen, teleurgesteld
wordon in iemand of jets, vooral: doordat
men wordt bedrogen (vorspr.): Hi5 is aonk
op 'e to/lie toinnien, IQ7 twain mooiop
e to/lie id. (Ma), ...liiit op 'e to/lie
(Nbk), (ter afschrikking togen kinderon,
over het gebruik van koffie:) Van to/lie
kriej'roodbaor(Pe-Dbl), It zollen dr de
to/lie bij opwaannen ni.: zo traag is
hij/zij (Dho), Die vrouw bet to/lie as eu/ic
zet heel goeie koffie (Obk) 3. kop koffie
Et weren hattelite incensten, an al gauw
zatten ze bid gezeflig an de to/lie U)
'Woj'm at nog wat drinten7 [met als
antwoord:] Ja, doe mar twie to/lie (Nbk),
Zet mien to/lie bier mar even henne (Nbk)
4. koffietijd, hot koffiedrinken in eon
werkpauze c.d. Nao do to/lie stat hi)'
drekt de braand d'r in (b), Hi)' was onder

de to/lie slim stille (v o) * Veur de to/lie
glen gezeur voor koffietij d ('s morgens)
moot men niet zeuren, met moeilijke
dingen aankomen, over details beginnen
(Ld)
koffieachtig ['kofiaxtax] - koffieachtig I/c
bin niet zo toffieachtig ik drink niet zo
graag koffie (Nbk)
kofrieautomaat ['k...] - koffieautomaat
koffiebar (spor.) ['kofiba(:)r] - koffiebar
koffiebeker ['k...] - koffiebeker
koffiebiad (spor.) ['k...] - koffieblad (voor
koffieservies)
koffleboek (Nbk) ['kofibuk] - koffiebuik,
oak: een dikke buik, een vol gevoel dat
men heeft, dat men toeschrijft aan her
drinken van voel koffie
koffieboel ['kofibul] - koffieboel It zal
even de to/lieboel oprwnen (Nbk),
ofwasken (Nbk)
koffiebon (Nbk, Np) do; -non; - negien
['kofibon] 1. bep. bon: to knippen nit hot
papier waarin do koffie voor do konsument
is verpakt en die men kan sparen am van
de koffiofabrikant bep. waren op goedkope
wijze to verkrijgen 1k bob al bid wat
koffiebonnen opspaerd (Np) 2. bon waarop
men koffie kan verkrijgen
koffiebone do; -n; ...boontien ['kofi...] 1.
koffieboon (die men maalt om koffie to
zetten) Die tofflebonen bebben ok luzen
hot is slechte, slappe koffie (Np) 2. raar
iemand (Diz) eon nuvere ko/liebone (Diz)
3. wateraardbei (fp) 4. in wi/dc toffiebonc
haagwinde (fp) 5. zwanebloem (fp)
koffiebraanderi'je(Nbk)[kofibrâ:ndo'rtja]
- koffiobranderij: inrichting waar men
koffie brandt
koffiebraner (Np) ['kofibr5:n(d)1} - koffiebrander
koffiebrogge (Dfo, Dho, Nbk, Obk) Ook
koffiesnegien (Dho) do; -n; ...broggion
['kofibroga/...snt:xin] 1. boterham die men
nuttigt bij het koffiedrinken, met name bij
hot werken op hot land
koffiebrotien (spor.) ['k...] - koffiobroodje
koffiebusse (Bdio, Bu, Db, Dho, Diz, El,
Ma, Wol) ['k...] - koffiebus (met gomalen
koffie of met koffiebonon)
koffiedik Oak dik (Wol) et, do ['kofidtk
I...] 1. koffiedik Hihot 'tto/liedilcotmet
uutvunnen is niet bop. pienter (Diz),

(sehertsond) Hi)' titt in do ko/liedit

-7 18-

koffiedikkiekcn - kofflekoeme
spreekt verwachtingen, voorspellingen uit morgens Wi)' gaon uut koffiodrinken
over de toekomst, veelat zonder ook maar (01-Ni), As do bakkiesman [ de
jets met zekerheid to weten of zonder tot marskramer] ak bi)' Jo kaftiedrank, beef'
een holder besluit, een duidelijke keus to nag we! es wat van him (Nbk)
komen (Db, Dho, Diz, Ma, Np, Bu), zo koffiedrinker de; -5; -tien ['k...] 1.
ook koffiethk kieken (Spa), 1k zal even in iemand die op visite komt (om to koffie't kofflekik kicken ik weet bet niet, maar drinken) 2. iemand die graag koffie drinkt
zal er nog 'ns over denken (El), 1k kan ok koffiedrinkcri'je de; -n [...'rijo (OS, WS
niet in ? koffiedik kiekon niet zeggen hoe zuid. van de Londe, elders spor.); ...'rcjo
het zich ontwikkeit (Dfo, Ow, Nt), flat (WS noord. van de Len de elders spot.)] 1.
wief kan am mi we! in 't dik kicken het gedoc dat koffiedrinken kan zijn 2.
kunnen als j haar zo hoort, zou je zeggen visite waarbij voornamelijk koffie wordt
dat ze veel meet voomit kan zien dan een gedronken (Nt, 01-Nt, Spa, Sz) Wehebben
ander, dat ze de toekomst kan voorspelien koffledrinkori)'e (01-Ni), We hobben con
(Wol), 't Is allemaol koffiedik bi him hij drulcfce koffiedrinkori5e had; daar bin ik
heeft niet veel kennis en inzicht (El), Die meu van, want ze kakolen aiemaole dour
grand was krek kofflodik zag emit als mokaar (Sz)
koffiedik (z. ook bet. 2) (Ma), 'tls (me) zo koffiedrinkerstied (Nbk, Np) de ['k...] 1.
holder as koulicdiic het is me volstrekt tijd om koffie to drinken, d.i. hoofdzaonduidelijk (Ma, Mun, Np, Op, Spa), zo kelijk: in de loop van de morgen
ook zo dudelik as... Id. (Dhau), zo k!aor koffieffiter (Bu, Dhau, Nbk, Np, Obk, Op)
as... id. (Sun-0t) 2. harde, roestbmine, ['k...] - koffiefilter
ijzerhoudende aardlaag die geen water koffiegaap z. kafflegaep
doorlaat (Ld, Sz), tussen zand en veen koffiegaep (verspr.) Ook kofflegaap (WH)
(Dfo) Waor koffledik in zat was slocbte de ['kofig€:p/...ga:p} 1. het af en toe
grond (Ld), flat koffledik koj' niet an do moeten gapen, opgevat als teken dat men
schoppe holen, dat was Jos (Sz) * Oo!de koffie zou moeten drinken om holder to
Kaa(je van Medembfik/Had do kant van blijven of worden, ook: het hebben van een
flauw gevoet, zodat men iets zou willen
koffiodik (Bu)
koffledikkieken (vo) Ook niet aaneen; drinken en daar iets bij zou willen eten,
onbep. w. ['k...] 1. bezig zijn als koffie- vooral in do kouflegaep bebbon (Nbk)
dikkijker Is de boor niet an et koffiehuus ['kofihys] - koffiehuis
koffiejuffer ['kofijAff] - koffiejuffrouw
kaffiodikkieken? (vo)
koffiedikkieker (Bu, El, Np, 01-Ni) de; -a koffiekaemer (spot.) ['kofi...] - koffie['k...] 1. koffiedikkijker: iemand die ver- kamer (van een schouwburg e.d.)
wachtingen uitspreekt over de toekomst, koffiekanne do; -n; -gien ['kofi...] 1. kan
die over de toekomst filosofeert, evt.: en om koffie in to zetten Vroogor haf' your
die op die manier iets zou kunnen zeggen daegs eon gimmoleren kaffiekanne en your
over de toekomst Wij bin gion koffiedik- zundags con stienon (Obk), (gezegd tegen
kickers we kunnen niet over de toekomst iemand die graag veel koffie drinkt:) I'J
moën do kafflekanne mar an do hals
oordelen (01-NI)
koffiedrinken st. ww.; onoverg.; koffie- bebben bangen (Dhau)
dronkidronk koffie, het koffiedronken koffieketel (Diz, Nbk, Ow) - koffieketel:
['kofi...] 1. koffiedrinken Kaffledrinken is ketel waarin men koffie zette of vervoerde
nict good your Heine kiender (Nbk) 2. naar het land voor degenen die daar aan
pauzeren on daarbij koffiedrinken Aj'klaar hot work waren
binnen mit dat wait, kaj' dan 6k even koffiekiadde (Ni; Ste) de; -n; -gien
kaffiedrinken.9, Onder et koffiedrinken ['kofiklada} 1. papieren zak waarin men
masson we do bri kakon en dus masson koffie verpakt
we flunk reuren (Ste), Af' uut gaasten koffiekleur (Nbk) ['k...] - koffiekleur
gongen, gong ie your (t) koftiedrinken koffiekleurig (Bdie) ['k .j - koffiekleurig
henno (Dho, Nbk) 3. op visite gaanlzijn en koffiekoeme (Nbk, Ow) de; -n; -gien
daarbij koffiedrinken, 's avonds of 's ['kofikumo] 1. komvormige koffiekop
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koffickoncert - kofflcschcppien
(vaak gebruikt bij het koffiedrinken
wanneer men op het land workte)
koffiekoncert ['k...] - koffleconcort
koffiekop ['kofikop] - koffiekop (recht
opgaand, i.t.t. het kloinore, gewono
koffickoppien (Nbk)
koffiekraansien (Ow) et; ...kraansies ['k...]
1. koffiekransje Dv vrouwludcn hadden mit
mckaandcr ccii koffickraansien (Ow)
koffielaep z. kofflclaeper
kofficlaepe z. koIfielacper
koffielaepen (Db, Diz, El, Nbk, Pe-Dbl,
Spa, Sz, Wol) Ook kofflelaepken (Np),
koffielippen (Ma, Obk), koffielurpen
(Nbk) onbep. w. ['kofilc:pip/...l€:pkjj
/ ... ltpipl...L&... ] 1. voortdurend, langdurig
koffie zitten drinken Die bill? mar zitten te
koffleiacpcn (Nbk), Buurman mag gracg
kol'fichppcn (Obk), Zundags kuj'zo Jckker
koftielacpen (Db)
koffielaeper (Dho, Ld, Nbk, Np, Op) Ook
koffie/aepe (Db), kofJielaep (Nbk, Ow),
kofJielaepker (Np) de; -s; -tien ['kofils:pç
/ ...le:p(o)/...ls:pkç] 1. koffieleut Dat is yen
ccbte koIliciaeper, th5 bcdaanict nooit
(Dho)
koffielaepken z. kofficiacpcn
koffielacpker z. koffielaeper
koffielaogc (Dfo, Dhau, El, Nbk, Pe-Dbl)
do; -n; ...laogien ['kofilo:ga] 1. laagje
bezinksel uit koffie in kopj es etc. (Dfo,
Nbk) Aj' smerige koppics staon bebben
komt d'r ceo roestbrwie kofficiaogc in do
raand (Dfo) 2. hardo roostbmino,
ijzerhoudondo aardlaag die goon water
doorlaat, koffiobank (Dhau, El, Po-Dbl)
kofficicpel (verspr.) ['kofilcpj] - koffielepeltje
koffieleut Ook koffieleute (Bdio, Dho)
['kofilA:t] - koffiolout, ook: iomand die
graag naar eon ander gaat om bij do koffie
gozellig te praten
koffieleute z. kofticicut
koffielikeur (spot.) - koffiolikeur
kofficlippe (Db, El, Ma, Nbk, Np, Nt, Spa,
Wol) do; -n; ...lippien ['kofilipo] 1.
koffieleut (Db, El, Ma, Np, Nt, Spa) Dat is
wel zoc'n ouwe ko/Jichjope! (Spa) 2. in Th3
bet de koffieli),pc aaitied bangen heoft
altijd zin in koffie (Wol), Dv kofflelijope
bangt me ik zou flu graag eon kop koffie
drinken (Nbk)
koffielippen z. koftieiaepen

koffielochien (Obk) ['k...] 1. kofflelichtje
kofliclocht ['kofi...] - koffiegeur
kofficlotien (Nbk) ['kofilo:otin] koffieloodje
kofflclurp (Nit) Ook koffielurper (Nbk)
do; -en; -ion ['kofilAr(o)p/..pf] 1. iomand
die graag en vool koffie drinkt
kofflelurpen z. kofflciaepen
koffielurper z. koffiefwp
koffieinaelen Ook kofflemalen (WE) koffiemalen
kofflemalen z. koffiemacien
kofflemaolticd - koffiomaaltijd
koffiemaotien (Bu, Diz, Obk) et;
...maotios ['kofimo:otin} 1. bop. lepel
waarmoe men gemalen koffie in hot
uiltreerzakjo doot, bedoeld om gomakkelijk
de juiste hooveelheid to nomen (Diz, Obk)
2. blikken, dubbelo maatbokor voor
koffiobonon, met aan de one kant eon
grotore on aan do andore kant eon kleinere
maat (Bu) Et kofficmaoticn daor mat iv de
bonen mit; aj' ten voile pot bebbcn wolfen,
mos iv b. v. 1 1/2 maot bebben, ccii rote
en ccii Heine maot dus (Bu)
kofflemelk do ['k...] 1. molk om door do
koffie to doon
kofflemeule do; - n; ...meultion ['kofirnA:lo]
I. molen om koffie moo to malon ten
bienthann op ccii kofflemeuje hotz. als OOfl
vlag op eon moddorschuit (Dho), Dc
koffiemeule was roeg (as dat zo was dan
kwatn d'r aander weer) d.i. do gemalon
koffie bloof aan hot mochaniok klevon (Np)
koffiomok (Nbk) ['kofimok] - koffiomok
koffiemolentrom(Nbk) ['kofimo:htrom],
in * Die is zo wics as eon petrics, en zo
dom as ccii koffiemofcn from (Nbk)
kofflepaantien (Nw, Wol) et; ...paanties
['kofipà:ntin] 1. schotoltjo bohorond bij eon
koffiokopjo
koffiepauze - koffiopauzo
koffieperduktie (I) - koffioproduktio
koffiepot (Bdio, Bu, Dhau, Dho, Nbk, Np,
Ste, ba) ['kofipot] - koffiepot Dekofficpot
is leeg, yen ooiderwetse buuskaemer mit
meensken om de koffiepot (ba)
kofficpraotien (Nbk) - koffiopraatje
koffiepries (1) - koffieprijs
koffieprut (Nbk) - koffiodik
koffleroosn (spot.) - koffioroom
kofficscheppien (Bu, Dhau, Diz) et;
...schoppios ['kofiskepin] 1. lope! waarmee
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koffiesehinker - koken

men gemalen koffie in het filtreerzakje (Np) tw. [koj/ko:j/kAj/kj/kuj] 1. lokroep
doet, bedoeld om gemakkelijk de juiste voor koeien, evt. j onge koeien KoJ koj
hoeveelheid te nemen
kom jongen, naor c/c stall (Dhau) 2.
koffiesehinker ['kofiskt]kr] - koffie- lokroep voor varkens (Nbk, Ld) * Koj koj
sehenker
koj/Kom 15 bij mi5/Dan kom ik biyjow
koffieschoft (Bu) et; -en ['kofiskoft] 1. tekst van een eenvoudig lied gezongen
koffiepauze
door jongens die koeien hoedden en
koffleservies (spor.) - koffieservies
daarbij elkaar wilden opzoeken (Dfo)
koffiesnegien z. koffiebrogge
kojak z. kejak
koffiestel (Nbk) et; - len; - legion ['kofistsl] kojonges (Bdie, Nbk) tw. ['kojoi]os] 1.
1. koffielichtje
lokroep voor koeien
koffiestroop (Bu, Nbk, Wol) Ook kok do; -s; -kien [kok] 1. kok (in eon
sukerstroop (Np) ['kofistro:p/sykr...] - hotel, kazerne; ook degene die kookt in het
koffiestroop
gezin) Dc kok staot in de keuken (Ma),
koffietaofel - koffietafel Lao'we mar vcur kok leren (NP) * As tie kok mit de
opsehieten, douk bin ze d'r al en dan zitten
wiy nog bij de koffietaofel (Nbk), As we
mit een Schrieversronte-reisien gaon,
bebben we nao ofloop vacke nog een
koffietaofel (Nbk)
koffletied ['kofitit] - koffietijd Om tie,,
tire is 't bi5 oons a/tied koffietied (01- NI)
koffletromme (verspr.) Ook koffietromme! (Dhau, Nbk, Op) de; -n; -gien

['kofi...] 1. koffiebus
koffietrommel z. koffietromme
koffieviek [k...] - koffieviek
koffiewaeter (verspr.) Ook koffiewater
(Spa) ['Ic...] - koffiewater
koffiewater z. kofflewaeter
koffiezakkien (Op) ['kofisakin] - koffiezakje, filtreerzakje voor koffie
koffiezetapperaot (Nbk, Op) ['k...] koffiezetapparaat
koffiezetten ['k...] - koffiezetten
koffiezetter de; -s ['k...] 1. degene die
koffie zet 2. degene die do korf aan een
hoge past optrekt, als token van sehaft- of
rusttijd voor do veenarbeiders (01-NI)
kofflezeve (OS, Bdie, Dho, Wol) de; -n;
...zefien ['k...] 1. (veelal verkl.)
koffiezeefj e
koffiezi'je (Bu, Diz, Nbk, Np, Nt, 01-NI,
Op, Pe-Dbl, Spa) et; ...zi'jgies ['k...] 1.
(vaak verkl.) koffiezeefje
kogel z. koegel
kogels z. koegels
kognitief (I) - kognitief
koh. - aflcorting van kohier
kohier (1) [ko(:)hi:r] - kohier
koj (OS, Diz, Np, Nw, 0I-Nl, Op, Pe-DbI)
Ook hoof (Dhau, Ld, Ma, 01-NI), kuf
(Bdie, Dho, Op, Sz, Wol), kid (Bdie), koef

keulcenmeid lcieft/Wet tie buusvrouw waor
tic bottcr b/left (Op), 't Bin a//emaol glen
koks die lange messen draegen (Sz)

kokarde (Bdie, Bu, Db, Dfo, Dhau, Dho,
El, Nbk, Np, Ow, Pe-Dbl, Sz, Wol) de; -s
[ko(:)'kardo] ii. versiering in do vorm van
een roosje van papier (Bu, Db, Dfo,Dhau,
Dho, El, Np, Ow, Pe-Dbl) of van
soortgelijk, gesehikt materiaal (Nbk, Sz)
MY een feest bad mien beppe ccxi kokarde
op 't fat (Dhau), Kokardes maekten w'i'j
vroeger van go/c/curd krcppcpier, een
keuperdraoticn d'r dour mit con toe/len
pepier (Dfo), H,7 bad tie kokarde op
(Dho), 2° 'c keuring kricgen tie koenen
mit eon pries eon kokarde an tie kop (El),
Die man pronkte mit zien kokarde as een
pauw mit zien stat (Pe-Dbl) 2. kokarde:

bep. kenteken, sierknoop door militairen
op hun kepie gedragen (Bdie, Np, Wol)
koken zw. ww.; overg., onoverg.; kookte,
het kookt ['ko:k] 1. (van vloeistof,
voedsel) koken, doen koken kokende me/k
(Dfo), Wat moe'n we van dage weer es
koken! (Spa), 'Ic Moot neudig naor buus,
mien boon ties n/len wel haost koken

(Db), 1k moet tie me/k nog koken (Nbk,
Dho), Aj'mit tweif tire eten wi/len on niet
zo vrocg van 't bedde kommen, moej'
anmaeken om et gear to koken (Dfo), Do
was moot nog even koken (Bu), kokend
hiete, een kokende motor (spor.), 11
bcbben Anger wark to koken as 't op to
eten koken duurt lang, of: als je dat

voedsel kookt, blijft er weinig van over
(Ow), bij vergelijking: Hi5 kookte van
lelkens was erg kwaad (Nbk), Th3/ kookt,
zo kwaod is bi5 (Bu), In won dig kookte biy
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kokend - kokesnappe

(b) 2. koken van maaltijden Mien vrouw klaor to kriegen (Wol), Red it Jo mit de
kan bk/car koken (Nbk), Iiij moot zion kokeri5e? (Ma), 1k moat mit de kokerie
eigen pottien koken or is niemand anders an de gang ik moot oton gaan koken (Diz,
die kookt, hij moat zeif koken, ook mimer: Nbk, Np) 2. dat wat wordt gokookt (Np) 3.
hij moot zeif do huishouding verzorgen
(Nbk, Np, Nt) 3. (onpers.) rommelen,
borrelen in do buik (Ow) ? Kookt me in de
bock (Ow)
kokend I (Bu, Nbk) bn. ['ko:kt} 1. zoer
boos (Bu, Nbk) MY is kokendrazond (Bu,
Nbk), Hi5 wodde kokend! (Nbk)
kokend JI (Bu, Nbk) bw. 1. zeor beet
(door koken) Do panne is kokend hicte

kooktoostol(lon) on bijbehoren (Db, lJhau,
El, Ow, Sz) 1k bob de kokerijo in do
kouken, mien buurvrouw bet die in do
schw-o (Sz), Ze bet de kokerijo goad in

odder hooft allo (goode) benodigdhoden
voor hot koken (Ow), Vroegor had
iederiono de kokerijo in do vuurbutto (El),
... inde butte staon(Db)
do ['ko:kos] 1. kokosvezels,
kokosvezolstof 1k beb ten nije rout kokes
kocht (Bu) 2. kokosnotenvloes As 't
Berkopor mark was, koj' your iene of twie
can ten oen stokkien kokes kopen (Obk), In
dat koemaol zit zovule percent kokes in
kokes

(Bu, Nbk)
koker do; -s; -tien ['ko:kr] 1. koker:
langwerpige rondo of hookige doos van
karton, bout, plastic enz. die aan één of
beido kanton kan worden goopend of nit
twee delen bestaat die ineen sluiten Do (Np) 3. do smaak van kokosvloos (Dho)

buusslacbter hadde Zion messen in ten Kokes is eon smaokion waor iedoriene met
loren koker (Obk), Breioannon wo 'n in van hoolt (Dho)
kokers beweer4 on naaldon ok web (Obk), kokesboom z. kokesnouteboom
Rol die pepieren mar op on doe zo mar in kokesbrood (Nbk, 01-Nl) ['ko:kazbro:t]
con koker, want za maggen met - kokosbrood

verknoetaren d.i. hier voelal: eon kartonnen
koker (Diz), k Zal even sogaren in de
koker doen in do sigarenkoker (Spa), Uut
wie zien koker komt dat? wie heeft dat

kokeseulie (Np, Op) ['k...] - kokosolie
kokeskoeke (vorspr.) ['k...] - kokoskook

(vaak verkl. wannoer hot niot om
voekooken gaat)
bedacht, wiens idea is hot? (Ma) 2. leron kokeskraanze do; -n; ...kraansion
huls om de strongen van hot paard, nl. daar ['ko:kaskrã:zG} 1. (vaak verki.) kokoswaar do huid van het schuren te lijden zou kransj a
kunnen hebben (Ow, Ste) 3. huls waarin kokesloper (Bu, Diz) - kokosloper
iets vastzit of in is goplaatst, bijv. de koker kokesmael (Bdie, Db, El, Ma, Np, Nt,
van ccii hingst hot omhulsol van het teellid 01-NI, Op, Ow, Po-Dbl, vo) Ook kokes(Nt) 4. soort kartonnon huls gebruikt med (WH, 01-NI) et ['k...] I. mool van
wannoor kinderen uitslag hadden van kokos, voelal toogevoogd aan andor meel,
dauwworm (Dfo), vgl. Dc kiender kregen gobruikt als veovoor In etmaolkwam flunk
kokerties om do aanns, want dan konnen

wat kokesmae) dan krieJ' boog vet in de

zo met krabben ( Dfo) 5. rondo of hoekigo, m elk (vo)
veelal korte buis waar lucht of vloeistof kokesmakroon z. kokesmokrona
doorheen kan stromen eon koker onder do kokesmatte ['k...] - kokosmat
weg dour (Nw)
kokesmeel Z. kokcsmaal
kokerd (Sz) ['ko:kçt], in an de kokerd aan kokesmekrone (Bu, Np) Ook kokesdo kook: As bij cons de koffie zowat an mekroon (Ma, Nbk, Spa, Wol), kokesmade kokerd is, dan bogint or to prutteben boon (Diz, Obk, Fe- Dbl) do; ...mekro(Sz)
non; ...mekroontion ['ko:kosmokr:n(o)
kokeri'je do [ko:ko'rtja (OS, WS zuid. van /...a...] 1. bop. kook: kokosmakroon
do Londe, elders spor.), ...'rcjo (WS noord. kokesmekroon z. kokesmekrona
van do Londe, elders spot.] I. hot koken, kokesmelk (Diz, Ow, Sz, Wol) ['k...} vooral van voodsel, maaltijden (vorspr.) kokosmolk
Mit do kokerie gaot noga/ wat tied bonne kokesnappe (Sz) do; -n; ...nappien ['k...}
on It is zomar weer op (Obk), AJ' vesite 1. halve dop van eon kokosnoot, als
kriegon dan baj' eon halo kokorie om alJes schaaltjo gobmikt
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kokesneute - kolbici
kokesneute - kokosnoot: vrucht van de
palmboom of vruehtvlees daarvan
kokesneuteboom (Diz, Nbk) Oak kokesboom (Wol) ['ko:ksnA:tabö:nV'ko:koz
bö:m] - kokosnoteboom
kokesneutedoppe (Nbk, Np) ['k...] kokosdop
kokesneutenappien (Ste) et; ...nappies
['k...nA:tonapin] 1. heift van de dop van
een kokosnoot, gebruikt o.m. om water
mee te scheppen
kokespaim (Ld, Nbk, Spa) de; -s, -en
['k...] 1. kokosnoteboom
kokesschilfer (Ow, Spa) de; -5; -tien
['ko:bsktlfç] 1. schilfer van do kokosnoot
(vooral bekend van toepassingen in koekjes en andere versnaperingen) (Spa)
kokesvet (Diz, Np) et ['k...] 1. kokosolie
kokesvezel (Op) de; -s; -tien ['k...] 1.
kokosvezel
kokesvleis (Sz) et ['k...] 1. kokosvlees
kokesziepe (Op) ['ko:ksi:pa] - kokoszeep
kokhaatzen z. koithalzen
kokhalzen Oak kokhaalzen (b: im) my.
ww.; onoverg.; kokhalsde, het kokhaisd
[kokhalzi2l...a:...] 1. kokhalzen (en evt.
daarbij overgeven) War vuui 1k me naor
vandaegej. 1k stao do hole dag to kokhaizen

(01-Ni), Van dikke veien op 'e meik
moe'n sommigon koithalzon (Spa), Et
kokhalzcn kwam me op ik kreeg neigingen
am te braken (Bu)
kokientien z. kekientien
kokkelcn (Nbk, Np, Ow, Sz) Oak
kokkeren (Bdie, Db) ['kokjiJ...r4] kokkelen: ni. een zodanig geluid maken
door bep. vogeis, vooral van fazanten en
kippen D'r kokkeit ok eon fezant (Np), Do
klokkerd kokkort om do pietà (Db)
kokkerd (verspr.) do; -s; kokkertien
['kokfl/... o... bet. 2: Op, Spa)] 1. kokkerd,
groat exemplaar, in hot bijzonder gezegd
van een dikke neus War eon kokkerd van
eon k/epa (El), Th3 bet con grote v/s
vongen, wat eon kokkcrd (Wol), con
kokkerd van eon appci (Wol), ... van eon
b/etc (Db, Ld), ..van eon cerappol
(Pe-Dbl), ... van eon spinne (Nbk), ...van
con ci (Nbk), can groto kokicord eon grate
neus (Nbk, Np), eon ditto kokkerd eon
dikke neus (Dho, Nbk, Np), eon kokkerd
van con noun (Diz, Sz) 2. grate, dikke,
lompe persoon zonder model, veelal

gezegd van een man (Dfo, Dhau, Diz, Nbk,
Np, Op, Spa, Sz) Die boor is con h/ole
kokkerd (Dfo), can kokkerd van eon kerei
(Diz, Op), - van eon moid (Dhau)

kokkerellen Oak kokselen (Obk)
[kokorshJ'k3ks1I] - kokkerellen: koken
Eon onbesturven wedeman die moot ok
zois kokkorolion (Np), 'k Hob drok an
koks cion west, want w15 kriegen morgen
gaaston (Obk)

kokkeren z. kokkelon
kokmceuw (spar.) [bk...] - kokmeeuw
kokselen z. kokkerellen

koksklcren (spor.) - kokskleding
koksmes (spar.) - koksmes
koksinusse (spar.) - koksmuts
koksschoele (spar.) - koksschoai
kokswark (1) - kokswerk
kol Oak kolle (bet. 2: Spa), UI (bet. 2:
Ow), kit! (bet. 2: Sz) de; -len; -legien
['kol(o)Ikl/kAl] 1. halsboord (verspr.) 2.
kol bij ten paard, soms oak inzake eon koe
As et con rond plakkien is, is et eon
kolicgien (Bu), Do bios lopt biy eon peerd
tot your an do neuze; as dat n/ct zo is, is et
cen kol (Wol), Een raszuvcr Fries peerd
mag besiist gien kol of snep bebbon, your
andercpeerdcrasscn is et soms eon vera/ste
as d'r war oftokeningcn in zitton (Sz), Qons
peerd bet eon kol your 't heuld (Wol), Et
kaifion bet eon wit koliogien your do kop
(Dhau) 3. paard of koe met een kol in bet.
I (Nbk, 01-NI, Ow) eon bnme kol een
bruin paard met een kol (Nbk), Bael do kol

even op (01-Ni) 4. coltrui (Nbk)
kol. - afkorting van koienoi, koionoJ
kolbak (Mun) ['kolbak] - kolbak
koibbossel (bs: Ow) do; -5; -tien ['kolbosj]
1. hetz. als koibtoostoi, z. aldaar
kolbeitel (Db, El, Nt, Obk, Ow) Oak
kooldbeitel (Bdie, Nbk), koubeitel (Diz,
Spa) de; -s; -tien ['kol.../'ko:ld.../'koM... ]
1. kaubeitel Eon koiboitol is watkieiner en
kotter as eon breekiezer, en b/y is mit
staoicn bek (Obk), Do kooidbeitci bruuk it
your iozerkappen (Bdie), eon foguurticn in
't booit macken mit do koiboitoi (Nt)
kolbert [kol'bc:or] - kolbert War bej' eon
mooi koibcrticn an (Nbk), Hi7 kwam in

kolbert in kalbertkostuum (Nbk)
kolbertjasse [...b...] - kolbertjas
kolbiel (Db, El, Obk, Sz, Wol) de; -non;
-gien; vn. aand.: hi'j, oak ze ['kolblcj] 1.
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koibtoestel - kolevergasser
kolblei Ui- was eon zaandcrigv stec in do vergiftiging
Kuiwder waor W. vrooger do kolblei vong koledamp z. kolodaamp
(Obk), Eon kolblei is wat Heiner as eon kolefernuus (Dfo) - kolenfornuis
gewonc Nei on ze hot zwatte ogon (Sz) kolegruns (Nbk, 01-NI) ['k...giys] - kokoibtoestel (bs: Obk, Op) Ook koiftoestel lengruis
(bs: Op), kolktoestel (bs: Dfo) et; -len; kolehaandel (Bdie, Dho, El, Np, Obk, Op)
-legion ['kol(o)ptustel/'..l(o)f... /...I(a)k...] Ook kolehandel(WFI, elders verspr.) ['k...]
1. kolbtoestel, nI. met ijzeren pennotjes; - kolenhandel
men doet dit gereedsehap in en nit kokend kolehaandeler (spor.) - kolonhandelaar
water en gaat met stekende bewegingen kolehandel z. kolohaandcl
over do raampjes, die vervolgens weer in koleheerd (spor.) - kolenhaard
de slinger van de honingpers komen; kolehokkc et; -n; ...hokkien ['ko:lhoko]
e.e.a. is bedoeld om taaie hoidehoning 1. kolenhok, met name nog bekend van
vloeibaar te maken
basisseholen omdat men or voor straf in
kolder z. koolder
werd opgosloten Do jonge mos in 't
kolderachtig (spor.) ['koldraxtox] - kol- kolohokkc, omdat Iiiy ccv strock uutha old
derachtig
baddo (Pe- Dbl)
kolderboek (1) - kolderboek
kolekachel ['k...] - kolenkachel
kolderfflm (spor.) - kolderfilm
kolekit Ook kolenkit (Nbk), kolekitte
kolderstok (spor.) - kolderstuk
(Wol) ['ko:loktt /'...l4... / ... ktto] - kolenkit
kolderverhael (spor.) - kolderverhaal
kolekitte z. kolekit
kole do; -n; kooltien ['ko:ol] 1. bep. kolemien (Bu, Obk, Op, Ste) [ko:olmin}
brandstof: eierkool, klein stuk steonkool - kolenmijn Thy is naor do kolomienon
van enigszins rondo vorm Ui- bin togen- gaon: ni. om daar - in Zuid-Limburg womj mar weinig meenskon moor die nog work te vindon (Ste)
mit kolen stokon (Op), We stokon gion kolendamp z. koledaarnp
kolen moor (Ow), Hoevulo mudde kolen kolenel (spor.) Ook kolonel [ko:olo'nel
zulion we bostellen vow- win torbraavd? /ko(:o)l5(:a)'nel} - kolonol (bij hot leger)
(01-NI), Haolme do kites vol kolen (Np), kolenkit z. kofokit
con zak vol kolen eiorkolen (Nbk), kolen koleopslag (spor.) ['ko:olops1ag] - kolenhaclon (Nbk), kolen scheppen (Nbk), do ops lag
kolen bostriokon as over do gloeiende koleperduktie (I) [ko:alopç'd.&ksi] - kolonkolen doen in do asbak van do kachel, produktie
zodat men de volgonde morgen nog vuur kolepries (Op) do; ...priozon ['k...pris] 1.
heeft (Np), dove kolen kolen die, nog prijs van de steenkolon
brandend, in do doofpot worden godaan en kolera z. k/ore
later worden gebruikt om de kachel aan to Were z. klere
maken (Np), ook gozogd van eon deels kolescheppe (Bu, Dhau, Nbk, Ow) ['k...] verbrand stuk turf o.d. dat oerst in do (kleine) kolensehop
doofot werd gedaan om later in hot vuur koleschoppe [k... } (vaak verkl.) - kolonweer gloeiond te worden gemaakt, om schop
vorvolgens in de test van do stool to kolesehure (Ow) ['ko:lsky:orn] - kolenworden gebruikt (Ste) 2. z. kooltion
schuur
kolebak (Bdie, Bu, Nbk, Ste) ['ko:alobak] kolesjouwe (Ow) de; -n ['ko:olasjoMo] 1.
- kolonbak: nI. om een voorraad steen- grote zeof gebruikt om stof nit eierkolen
kolen in te bewaron
o.d. te zevon
koleboer ['ko:alobu:Qr} - kolenboor
kolesjouwer (Nbk) ['ko:losjoMr] - kolenkolecentraole (1) - kolencontrale
sjouwer
koledaamp (Bdie, Np, Pe-Dbl, Wol) Ook koleslakicen (Ow) ['ko:o1osIak] - kolonkoledamp (OS, Diz, Op), kolendamp (Db, slakken
Dho, Nbk) ['ko:oldã:mpI.../'ko:oli...] - kolestof (Bdie) ['ko:Mostof] - kolenstof
kolendamp
kolevergasser (I) ['ko:olafogasç] - kolenkoledaampvergiftiging (1) - kolendamp- verg ass or
-724-

kolevervoer - kolornic
kolevervoer (1) - kolenvervoer
koleveurraod (Op) - kolenvoorraad
kolevuur - kolenvuur
kolcwacgcn (Nbk, Ste) - kolenwagon
kolezak (Bdie, Nbk) do; -ken; -kien
['ko:aiasak] 1. zak van jute om steenkool
in to bewaron, to vervooron
koif de; koiven; -len ['koi(a)t] 1. koif van
een geweer Hiy kreeg eon Hap van de
kolJ, doehij 't gowoor ofseheut (Fe- Dbi),
't Is eon kolfien naor mien haand (Nbk,
Np, Sz, Nt) 2. maiskolf Mr kommen a!
mooie kolven in do maTs (01-Ni) 3.
borstkolf (01-Ni, Wol) 4. boivormige lies
met nauwe hals, gebruikt voor schei- en
natuurkundige proeven (01-NI, Wol)
koiftoestel z. kolbtoestel
kolgaanze (Dho, Nt, Obk) ['kDlgä:nza] kolgans
koliek z. koliok
kolk do; -en; -len ['kol(o)k] 1. waterput,
draaikoik, met name achter eon sluis of
stow, ook diep gat in eon waterloop In do
Lende kof' hier en daor we! con kolk
antreffen; daor haelden ze vis wit nao et
moddoren (Obk), eon kolk mit waeter in 't
Javid (Bdie), Do kolk van de slims lag
dreugo (Np), Do kolk your 't gomael moot
uutdiept woddon (Diz), Een kolk is
meerstal ontstaon bij eon diekdeuthraoke
(Pc- Dbi), Do kolkon die hier mit do
overstroming van 1825 sleugen binnon,
waron grondeloos diop (Sz) 2. gierput,
beerput (verspr. OS, Np) Af' wat eon
buuthoiing bebbon, is do kolk van 't has!on
[de w.c.] gauw vol (Db) 3. asgat, askolk,
ni. in de kachelpiaat van met name een
kookkachei, aan do achterkant (Obk)
kolken zw. ww.; onoverg.; koikte, bet
koikt ['kolk] I. met veel geweid, koikend
stromen ? Waeter kolkte dour ? Diep nI.
door bet Kleindiep of hot Grootdiep bij
Oostorwooldo (Ld), As Ft rinket van do
slims capon komt, kolkt or waeter d'r dew
(Diz, Wol, Ow), Zie et waeter es dew or
gat in do dick kolken (Op), (bij vgi.) Dour
dat vorwiet begon hi van woedo to kolken

(op)

kolktoestel z. koibtoestel
kollage [ko'ia:zja, ko...] - collage (van
delen, vooral van kunststukken)
kolle z. kol
kolleberaosie [ko1ob'ro:asi] - koilaboratie

(met de vijand)
kollebereren [kolob&rt:orl?] - koilaboreren
kollebereteur (spor.) [...'t...] - kollaboratour
kollega de; -s [ko'it:ga] 1. koilega
kollege et; -s [k&h:zja] 1. bep. bestuurskoilego et kolloge van b. on w. hot koiloge
van burgemeester en wethouders 2. les die
men volgt aan eon universiteit of hogeschool
kollegebaank (1) - koilegebank
kollegegcld - koliegegeid
kollegestof (1) - koilegostof
kollegezael (1) - kollegezaai
kollekte do; -s [ko'ickto, ook kol..., ko'i...]
1. kollekte Do kolloktes vow do winterbulp
in de leste weroldoorlog broebton soms
mar eon biester betien op (Op)
kollektebusse (Bdie, Bu, Diz, Np, Sz) kollektebus 1k bobbo mit do kollektebusse
et biolo dorp ofsjouwd (Np)
kollektepong (Db) - kolloktezak
kollekteren [ko1ck'ti:ri2] - kollokteren
(inzake een kollekte langs do huizon)
kollektezak - koilektezak
kollektief I (1) et 1. kollektief van
kunstonaars
kollektief II bn. [aks. wisseit], vooral in
kolloktio[ontslag (I)
kollesaal (Nbk) bn. [kol&sa:1] - kolossaal:
reusachtig, geweldig
kollig (01-NI) ['kolox], in koihk kiokon
enigszins onnozel
kollingsasse (01-Ni, Op) do; -n
['kolu]sasa] I. bep. nieuwerwetse, ijzeren
as van hard staal en met fijne schroef, ni.
met dop en splisponne
kolmere (Np,Nt) Ookkolmerrie (Dho) do;
-n ['kolmi:ora/...mcri] 1. merrie met eon
kol
kolmerrie z. kolm ore
kolofon (1) [ko(:o)io:'fon] - kolofon
kolom z. kelom
kolonikachel z. klomkacbol
kolonel z. kolonol
kolonie z. klonio
kolonist (Nbk) Ook kionist (bet. 2: Nbk)
do; -en [ko(:o)io(: )'nist/k1...] 1. kolonist
2. inwoner van elk der koionien van do
Maatschappij der Weldadigheid (in do
gronsgobioden met Drente en Overijssel)
Dat bin kionisten (Nbk)
kolonne z. kolonne
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koloradokever - kommederen
koloradokever
[ko(:o)lo(:a)'ra:do ....
- coloradokever
kolpen (bs: Dfo, Obk, Op) onbep. w.
['kol(a)pip] 1. honing winnen met behuip
van een koibtoestel

köitien (b: im) et; kolties ['kltin] 1.
kleine kol, klein blesje
koltrul ['kol...] - coitmi
kolven (Ma) ['kolbrji] - kolven met een

offleinalis
komkommerplaante - komkommerplant
komkommertied - komkommertijd, ook
inzake de media en anderszins van een
slappe tijd: As et in ccv wunkel siecbt
verkocbt en dat komt dew de tied, dan is
et komkommertied (Nw)

komkommerzaod (1) - koxnkommerzaad
komm. - afkorting van kommesaoris,

borstkolf de mefk viii de bosten kolven

kommedaant, kommissie, kommcnistisch

(Ma)
kom I Ook koem (bet. 1: Nbk) do; -men;
- megien [kom/kum] 1. dorpskom (El, Ld,
Nbk, Op) de torn van It döip (El, Ld) 2. in
Die bet we] kom veur ze heeft grote
borsten (Spa) 3. z. koeme
kom II tw. 1. uitroep van verbazing 0th,
kom now toch, docb ie dat dat gelove?
(Nbk), Kom, bawivejow daor es! Now,

komma de; -'s; -gien ['koma] 1. komma

vaal mar dade en doe mar kirk aj' thaus
binncn (b) 2. gemststellende of sussende
uitroep Kom, zee Lamert, Ye valen mij met
of (b), Kom, kom, now overdricf ie toch!

Dc komma in die zin kuj' beter votfaoten

(Nbk), qo 'epuntcn on do komma 's nao is
dat stok kfaor op enkele kleinigheden na
(Nbk), Eon apostrofe is een kommagien in
de iocht (Nbk), Pen getaf mit mar ion
ciefcr aacbtcr de komma (Nbk), nuf
komma nul geheel niets
kommandant z. kommedant
kommanderen z. kommederen
kommando [ko'mando ----oAt] - kommando HI') bad zion bond good cinder kommando (Nbk, Nt), Dat kommando hot de
brogge bezet (1), et kommando vooren, op
kommando, 1k kan vanzeis gien gedich ten
rnaeken op kommando (1)

(Nbk) 3. aansporende uitroep (ook tegen
zichzelf) Mar torn, we zillion et veerdor
nog es perboron (b), Kom, jonges, dan
gaon we vot! (Nbk),
kommandopost (1) - konimandopost
kombinaosie [kombi'nsi] - kombinatie: kommaneuker (spor.) ['koman.&:kr] vereniging, samenvoeging ccii vremde kommaneuker, vooral inzake teksten,
kombinaosic, con wonderlike kornbunaosie, berek en in g en
eon kombunaosie van faictoren (1)
komme z. koome
kombinaosieslot (spor.) - kombinatieslot kommeda(a)nt Ook kommandant
kombinaosietange (spot.) - kombinatie- (verspr) [koma'dã:ntikoman...] - kommantang
dant
kombineren [kombi'ncorn] - kombineren kommedaosie (Bdie, 01-Ni, Ow) de; -s
koinediant z. kemediant
[kom'do::si] 1. (g. my.) het geven van
komedie z. kemefie
opdrachten, bevelen (ais irritant ervaren)
komfoor z. kefoor
(Bdie, 01-NI) Hoof op mit die
komfort (Dfo, Nbk, Sz) [kom'f3:ar] - kommedaosie (Bdie), War hot die man
comfort Die buzen moc'n ccii hoge huur tocb een kommedaosie (01-Ni) 2. bevel,
opbrengen, mar d'r is ok alle kom.fort in opdracht (als irritant ervaren) Wat hej'
(Sz)
weer een kommedaosies (Ow)
komiek z. kemiek I, II
kommedeerstok (Op) et; -ken; -kien
komijnekeze (spot.) - komijnekaas
[...'d...stok] 1. iemand die voortdurend
komisch (spor.) In., bw.; -er ['kö:mis] 1. anderen kommandeert
komisch War doe die man toch komisch kommederen (verspr.)Ookkommanderen
(Nbk), 't Was komisch zoas hi d'r bi (Db, Dhau, Dho, Diz, Ld, Ma, 01-NI, Sz)
kominen ton (Nbk)
zw. ww.; overg.; kommedeerde, het
komitee (spor.) [komi'tt:] - komitee (bep. kommedeerd [komo'dt: am] I. iemand
groep personen)
bevel geven iets te doen, veelal op eon
komkommer [kom'komr] - komkommer
wijze die irriteert 1k bin dat kommanderen
komkummerkruud (spor.: oost.) [ ... kryt] van jow zat, 1k weer zeif we] war 1k doen
- komkommerkruid, bernagie: Borago moot (Db), Hij bet a/tied war te
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kommel - kommen
kommoderen (Nbk, Diz), Die troop wodt
ok aorig kommedeord wordt op autoritaire

wijze geleid, wordt hooghartig bevolen
(Dhau), Hij mag graeg eon aandor
kommedoren en stao d'r zois bij to kiokon
(Obk), Hij mient dat hi)' ioderieno mar
your 'tkommcderen bef(Pe-Dbl), Hoof op
to kommederen (Dho) * Kommedeer Jo
hond on b/a! zolf(Ma, Nbk, Np, Sz, Op)

kommel (Bu) de; -s; -tien ['komj] 1. dikke
persoon eon thkke kommel (Bu)
kommelon (Bu) do, et ['k..., ook ...'Ion] 1.
dik achterwerk (Bu) Die vrouw hot oen
hie] kommofon (Bu), ook Die hot ok eon
hide kommelon ziet er stevig, imposant
uit, vandaar Die [die persoon] hot moor
kommoion (Bu)
kommen Ook koemen (Bdie, Mun, Sz) st.
ww.; onoverg.; is/hot (bet. 2) kommen
['koip:/... u ...] I. komen: als tegengestelde
van weggaan Kom cc hior!, Zo kommen
mit do bus (Nbk), As J. mit do waegen do
wog dade komt (v), Die boor was zo bizre,
datbi)' d'ran kwam biezen of ston do boel
in do braand (Op), D'r Jean zo mar eon
bujjo op kommen drieven (Nbk), Mar hi)'
zal doulcios gn'f we] often opzetton
kommen, daenk' ook komen, ni. hier: om
to vissen (b), 1k zie him vandaoge ok nog

ziot ze me ok gauw kommen dan heeft ze
juist hover dat ik niet moor kom (Sz), uut
(do) schoeie kommen uit school komen
(Nbk), uut do karko kommen (Nbk), uut do
stool kommen, ovoraondo kommen gaan
staan, in do bionen kommen id. (Np, Ld),
in 't touw kommen in aktie komen (b), uut
boddo kommen, ook 1k katz min van bodde
kommen hot opstaan valt me moeihijk 's
morgens (Nbk, Dhau), d'r uut kommen uit
bed komen, ook: buiten komen, We zion
him fievor gaon as kommen (Obk), over do
broggo kommen over do brug komen, ook
fig., ook: in do kost gaan (Np): Hi)' is good
over do broggo kommen (Np), Die is d'r
sneu your weg kommen bi)' do arfenis van
zion omko or bekaaid afgekomen (Ma,
Obk), Daor bin 'ic good your wog kommen

ik hob geluk gehad dat hot niet mis is
gegaan (Spa), 't Kost nogaf wat, et moot d'r
alJemaoikommon hot is duur, hot valt niet

moe om genoeg geld to verdienon, maar
hot moot (Spa), Jo boevon niet bi)' do douse
staon to biieven, ie kun d'r we] oven in
kommen (Obk), Van hem is d'r niks in
kommen, hi)' is zo kaci as eon iuus is er

goon gold of bep. matoriëho inbreng
gekomen (Dho), D'r is eon tied van
kommen on (d'r is eon tied) van gaon (Ld,

niot kommen ik denk dat hij ook vandaag Pe-Dbl, Nbk), dogaondo en dekommende
nog niet komt (Op), Buurman komt at pad man, ook do kommondo en do gaonde man
ok dwas komt over het pad naar ons toe (Np), Daor moej' niot tussen kommen nl.
lopen (Np), mit vraogon kommen, inzake (kwestios tussen) andere personen,
...bezwaoron... e.d., Et zal nog we] even bijv. tussen man en vrouw (Nbk), D'r is
duron, veurdat et ni)'e zwombad d'r komt

wordt aangelegd (Nbk), Th3/ wol S. do ion

wat tussen kommen, D'r was ienc op
kommen, eon boereJonk uut oon aander

of ore koor over ? mad kommen fig.: p/ak gekomen n.a.v. eon advertentie (j),
onverwacht komen en to zien krijgon wat eon gohougon van kom mar zo eon good
iemand doet, botrappen (b), van wiod gehougen (Dfo), Th3 komp as eon diet in
koomond(Bdie), to Jaeto kommen, ook: te do naacbt (Bdio) 2. op bezoek komen
last met jets komen, zo ook d'r to Jaete mit Wannoor kommen Jim now es wear bi)'
kommen (Nbk), 'k Hadde at zo in do oons? (Nbk, Np), 1k vieno et woi aorig as
rogge, dat ik kon niet uut do boot koemen
(Sz), Hi7 zal kommen om do bool wat op
to Jenappon (Dho), Hi)' komt to kiekon
(Ma), ...topraoten (Ma), ...eton (Ma), Kan
A. ok even kommon? ni. komen om to
helpen (j), Th) komt ok weer om centen

d'r es eon moonsko komt! (Np), We bob/ion
daor vrooger eon boef kommen (Nbk), Jo
moo'n toch wel wat in buys bobbon, as d'r
es iono komt (Spa) 3. verschijnen, to
voorschijn komen D'rkomtgien waetoruut
do kraono, Jo badden ok piuuskoordo, dat

met name: i.v.m. eon kollekto, eon

was wat Juror [nI. dan eon gewone

rokening (Nbk), 1k kom even om Jim to
vortofion da'k(.)(Nbk), Kom daor now os
omme tegenwoordig is dat niet moor zo
(Nbk), As ik a/Jo dagon bi)' buurvrouw zit,

koordo], otpiuus mos io krok ondor do rok
wag kommen zion (Ste), your 't Iocht
kommen to voorschijn komen (Nbk), your
do dag kommo,z Die Jasso is af zo ooid,
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kommen - kommen
daor kuj' haost niet mit veur c/c dag
kominen (Diz), zo ook Die vrouw die komt
d'r aided mooi en nettles uut voor den dag
(Dfo), Die kiender kommen d'r aided
baevcloos uut zijn altijd onverzorgd (Op),
Wat is die uut de kluten kommen snel eon

stuk groter geworden: vooral van kinderen
van zo'n 13, 14 jaar (Ste), (..) Die van

gemientcsiktaoris (Nbk), Ic mossen bi)' de
staotperberen te kommen, dan zit ie goad'

(Nbk) 8. (van een bep. tijd, eon bep. punt
in do tijd) gebeuren, aanbreken D'rzainog
een tied kommen, dat we et niet meer zo
goed bebben (Nbk), Eon holing annemen
van: trek je d'r toch niks van an! Laot mar
kommen wat komt last op zeker moment

kiend of an onder c/c knott leven en daor dan maar gebeuren wat kennelijk moot
nict onderuut kommen kunnen zich eraan p!aatsvinden (b), D'r kwam ten aende an
kunnen onttrekken (b), Hij kwam d'r niet die verholing (J), D'r komt gien aende van
onderuut ze lieten het hem toch doen, geen eind aan (Nbk), ...gien aende an
ondergaan (Nbk), Alles komt aided (Nbk), An ailes komt ten aende (Nbk), 1k
toegeiicke m.n. gezegd van onaangename docht wel dat at zo kwam, want ze bebben
zaken (Nbk), overfe kommen ni. van eon him bepraot dat her zo gaat gebeuren (Np),
slechte tijd, eon moeilijke situatie, bijv. Ft is d'r van Ftjaor niet van kommen (ba),
van eon oor!og: Now, as dat dan al over 1k zie 't d'r van kommen dat J bi)' de
oons kommen moet, dan zien we we] weer c/cure staot ow kaordes te verkopen (b),
(Nbk) 4. nit eon bep. oorzaak voortkomen, Dat komt cent 9. gaan in de richting van

eon bep. oorsprong hebben, zich gaan

eon bep. punt, naar een hop. positie en

vormen Hoe komt et dat Jim daor de weg
niet weten .9, D'r kommen ongeiokkvn van,
Dat komt d'r van af zo onveurzicbt,
doen., Al wat kwam, ten poppa kwam d'r
niet (j), uut ten groot gezin kommen (j),
D'r kommen grote kringen op or waeter
(v), Hoe is die scheure toch in jow broek
konzznen.9, D'r komt wat Jeven in c/c
brouwerie (Nbk) 5. voortgebracht worden,
als resultaat hebben Wat komt d'r uut die
sow? (Nbk), D'r komt toch nit van (Nbk,
Ft is d'r op ? iaeste toch nog van kommen
(Nbk), Zol d'r nog wat van kommen?
(Nbk), Van et bide mijen was niks
kommen (j), D 'r kwam niet vu/c van
(terecbte), ...niks van, Wat d'r van die
jonge kommen moat, we weten or niet
(Nbk), En zo komt et dat C... (b), Sdllc
mar, dat komt wel gaat nog we! gebeuren
(b), D'r komt niks uut, 't Zol mooi wezen,
as et geld dFr ok watt out komt (Nbk),
Komt d'r nog wat van?, It Kwarn van ?
roken (b), Siaopkaemers kommen kiender
van (ba), 1k badde krek genoeg stol dat
dat petroon kon Jack uut die lappe
kommen (Np) 6. gebracht, aangebracht
worden DFr is ten pakkien year je
kommen, D'r was wel beiangstdiing, d'r
bin hie] wat brieven op kommen (El), Daor
staot de schoele, de kroeg komt hiere (ba),
Hier mos oons ni)'e tegeipatden aenhk
kommen (Nbk) 7. eon hop. funktie gaan
vervu!len Ut komt bi)' oons een ere

daar aankomen Jo moe'n maeken daj' d'r
kommen (ba), Mit een Bets kom it dFr ok
niet, ok al trap ieje baost blauw (b), bi)'
mekeer kommen, ook: e!kaar vinden: Dent
de ellende van de minne tied weren ze bi)'
mekaander kommen U), We kommen
mitmekaander year et Steilingwarfs we
komen bijeen (Dfo), argens bi)' kommen
kunnen, Dc zunne kan dFr nog wel dear
kommen (Pe-DbI), Die vrouwkan d'rnict
dear kommen, at is dFr een grote
smeerboel, ze het baokies an de vingers ze

komt zelden of nooit klaar met haar (huishoude!ijke) werk (01-N1, Np), d'r in
kommen ook fig.: vertrouwd met bep.
work, met hop. aktiviteiten taken: As
bestuurslidmoef d'r tent wat in kommen,
want ie weten nog van nib (Nbk), argens
in kommen kunnen, argens uut kommen
(kunnen), Aj F c/Fr goad an toe kommen zof
dFr nook wear an mit doen a!s j e or good

over nadenkt, bij die kwestie stilstaat
(Nbk), KojFdFr vandaegenict, dan (kofd'r)
morgan wel (Nbk), (fig.) Hi)' is d'r weer
aorij bovenop kommen is weer genezen,
ook: is z'n slechte financiële positie to
boven (Spa) 10. op of in iets komen en
(vast) b!ijven zitten Hoe is die sebeure
toch in jow broek kommen? 11. te Iijf

gaan, in an iene kommen: le moeFn niet an
him kommen, want dan krief mit ml)' te
doen (Nbk) 12. in argens an kommen aan
iets komen Hoe zol hi)' an dat verhacl
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kommen - kommen
kommenz Hoe komp bij d'r an [d.i. aan kommen hij kan op een leuke wijze jets
dat vele geld], waor dot MY et van? (Nw), zeggon, hij kan speelse, grappige dingen
an de man kommen aan eon man geraken zeggen (Obk, Spa, Nt), d'r brick bi5
(Np), vandaar Hoe komt ze toch an die kommen kunnen id. (El), zo oak 1k
vent?, Ze weren dear et rieden [schaatsen] begriepe niet goed hoe ze d'r bij kommen
an mekere kommen ze hadden elkaar bij binnen, want ik beb van sport krek zoveule
hot schaatsen ontmoet ), an de kost verstaand as oonze katte (b), Hoe koj' d'r
kommen 13. in d'r ofkoinmen kwijt raken bi/ 16. in eon bep. f'ase, in eon bop.
Vertel me niet hoe 'k an die vent kommen toestand komen tot jezels kommen (b), op
bin, mar liever hoe 'Ic d'r weer of kom verbacl kommen bezig zijn tot rust to
(Nbk), Ic moën ze mar ofschcpen, sanders komen na dmk work, na ervaningen die
kof' d'r nooit of raak je die mensen niet emotie, spanning opleverdon e.d. (b), Mit
weer kwijt (bijv. aan de deur) (Np), Die is wat hiete koffie en een ache utien kejak
d'r sneu of kommen id. (Ow) 14. eon kwam hi)' wear wat bij zien doen bij z'n
nagestreefd doel verwezenlijken, in d'r positievon, in z'n gowone doen (v), Ikkan
aach tar kommen, dent een examen mar niet in de s/sop kommen (Nbk), an
kommen e.d.: 1k bin d'r dew- kommen, ik bod kommen, (van bomen, stmiken:) Ze
bebbe et baeld nl. van keuringen, eon badden lange wark om in It blad te
examen e.d. (Nbk, Np), le moe'n zien vent kommen (v), op 'e kiuten kommen en
te kommen je moot proberon vooraan in de finanoieel goed voor komen to staan, in de
nj to komen (Nbk), ook fig.: iemand voor kunde kommen kennis met olkaar maken,
zien to komen (met work, rapporteijfers olkaar (botor) leren kennen (Ow), argens
e.d.) (Nbk), Die komt d'r wel zal het goed toe kommen: tot een scbikking kommen
doen qua maatsehappelijke ontwikkeling, (Nbk), Tot vluken kwam et met (b), tot de
zal her ver brengen in do wereld, ook: zal ontdekking kommen, Zo was hi)' an de
wel slagen voor z'n examen, zal z'n gang kommen, en had mit hadde warken
opleiding good voibrengen e.d. (Nbk), As een mooi boerderigien bescbarre/d a), op
van slaopen temeensen nog wat kommen boge kosten kommen (Diz), '/c Hebbe mien
kan! (b), Zo kommen we d'r niet op die huus varven laoten, dat is mi)' nogal op
manier bereiken we ons doel niet (Nbk), can heel bedrag kommen (Op), Laeter is
We kommen d'r niet (mit c/c centen) we datpad d'r weg kommen (Ow), op krachten
hobben onvoldoende geld (Nbk), (bij hot kommen (v), tot inkeer kommen (b), ( .. )
wisselen van geld:) 7k kom d'r niet tot dat vaaste ge/ove kommen (b), En hoe
bielemaolc heb niet helemaal genoeg om komt at mit C? (b), te passe kommen in
temg te kunnen geven (Nbk) 15. vorderen eon ongunstige situatie belanden (Bu), Mar
tot eon hop. punt 7k bin vandaege weer hier moot mar gien pelisie an to passe
aen bief acnde kommen mit et woordeboek, kommen erbij ingesehakeld worden (b),
haost tot de letter l(Nbk), Ik was wel met Van 't wark kwam niks meer 0), Toekem
bielemaol klaor, mar ik bin toch een hid hasat kom ik in mien zesenzeuventikste
aende kommen (Nbk), (bijv. bij hot (b), 11i7 komt aorig in de onderk/eren heeft
wisselen van gold:) Nog even geduld, ik niet veel geld meer (Dhau), te weten
kom een bid aende, donkt me (Nbk), Mit kommen (b) 17. reiken tot, zich uitstrokken
(.) kom ie toch niet botte veer yonder je tot Wi)' bin a/lea es goed naogaon, of wi)'
niet, bereik je niet veel (b), Zoveer moe'n oknog in de femilie kwammen evt. familie
we et vanzels niet kommen laoten zover van olkaar zijn (Db), Die rok komt hear tot
moeten we het niet laton komen, we de kni)'en (Nbk) 18. or nag aan toemoeten eerder ingrijpon (b), Mar wij bin gevoegd wordon, in zinnen als Dat huus
oe zo bange dat et zoveer niet komt (b), op zal volgende woke mit c/c palms/ag nog
con gedaachte kommen, Hoe koj' d'r op! wel een peer duzend bij kommen, aft zo
hoe bedenk je hot!, d'r niet op kommen hew-en is d'r nogal wat lieflzebberi5e vent
kunnen: Al hoe graag a'k zo 'n zin maken (Dfo, Db), Daor komt nog bij, dat ze me
won, mar op 't ogenblik kan 'Ic d'r niet op ok niet allied lieke aorij bebaandeld
kommen (Sz), Th3 kan d'r mooi biy hebben (Nbk) 19. zich voortbewegen D'r
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kommend - kommunie
kommen bier niot vu/c auto's langes (Nbk),
Die jonge kan n/ct mit de aandere jongen
kommen kan ze niet bijhouden (Dfo, Nbk),
ook fig.: van studie, werk (Dfo, Nbk) 20.
nauw steken Biy eon vr,)ezeJ komt ot niet
zo kirk een vrijgezel hoeft niet zo nauwkeurig te zijn in zn levenspatroon, de
verzorging van z'n huis e.d. (Np), Dat
komt mijkrok, dat stiktmonauwdaar ben
ik zeer nauwkeurig in (b), Et komt d'r mij
glen stock op an het maakt me niets uit (b)
21. (hulpww.) als situatie of gebeurtenis
zich gaan voordoen Dat komt to lozen op
eon bod(ba), Dat hand kan nag we) boge
kommen to staon kan duur warden (El), It
TComp miy duur te staon het gaat duur
warden (Ld, Ma, Nbk, Np, Bdie), ook: dat
zal me opbreken en zeer nadelig voor me
zijn (Nbk), Opdat we mit een zuvor
geweten tegenover Jaw (..) kommen to
staon (b), Dat go vallegien komtje duur to
koston (Wol), We kwamxnon vanmorgen
nog to glissen we gleden uit (Nt), kommen
to va/en: 'k Was mit do k/c/ne jonge op 'e
wog en bi5 komp te va/en, do hole knijo
kepot (Sz), Hi7 komt d'r raor te va/en
(01-NI), MY is nog lang niot good, bi5zal
wol kommen to /igen bedlegerig warden
(Np, Dfo), Buy oo/ds zoden zo: as
moensken ion keer kommen to lijgen, dan
komt et aendo d'r vaeke aachter an (Nbk),
ook ...to /igon kommon... (Nbk), Ze zicht
d'r slim togenop dat ze a/fiend komt to
zitton (Np) 22. (als koppelww.) in een
toestand geraken Do onkosten kommen to
bogo Pe-Dbi), zo ook 't Kan we) es to
hogo kommen (Ow), As 't mar kan, ot
komt noga/ duur (Obk, 01-Ni, Sz, Spa),
De buurders moe'n zols mar zien dat hi
bog komt, as hiy vol zit nI. inzake de
beerput (b), Hi7 docbte dat ot nag we)
weer goad kommen zo) tussen hour U)' Aj'
niet aacbter kommen wi/len, dan moef we)
es war achterop geraken (b) * Die et eorst
komt, die at oerst mae)t (Np, Nbk), Wat
niot is, kan kommen (Nbk), D'r is con tied
van kommen en (&r is een tied) van gaon
men moet ook weer vertrekken, tij dig
opstappen (Nbk), ook wel gevolgd door:
...De tied van gaon (die) is now
kommen/En do tied van kommen is now
gaon (Nbk), Koj koj koj/Kom ij bij
mis/Dan kom ik bij jaw tekst van een

eenvoudig lied gezongen door jongens die
als koehoeder in het land waren en eikaar
wilden opzoeken (Dfo), zo ook Kom io bi
mij on ik bij jow (Nbk)
kommend (verspr.) ['korp:t] - komend
kommend jaor komend jaar, kommende
woke, kommende zundag, kommende
meitied, komxnendonaach4 Iemoe'n watin
buus bobbon your do kommende man voor
degene die op bezoek komt (Pe-Dbl),
your con kommend moons (Nt), do
gaondo on (do) kommende man de mensen
die bij je komen en weer gaan: 1k roke niet
moor, mar ik hebbe aided we) wat rokorie
in haus vow- do gaondo en kommende man
(Ma, Nbk, Op), zo oak de kommonde on
(do) gaondo man (Dfo, Ow, Nbk, Np),
vandaar Et is daor de gaondo on do
kommende man, zo bebben a/tied va/k
(Np)
kommenikaosie (I) [komani'ko:osi] kommunikatie: het met elkaar kommuniceren
kommenisme [koma'ntsmo] - kommunisme
kommenist [koma'nist] - kommunist
kommenistisch [koma'ntstis] - kommunistisch
kommentaer z. kommetaor
kommentaor z. kommetaor
kommer ['komr], in Ft Is daor aided
kominor en kwo) zielige ellende, één en al
narigheid (Bdie, Db, Op. Ow)
kominesaores [kom's:oros] - kommissaris (voorai: bij politie, de kommissaris
der koningin) do kommosaores van do
keuninginno (1)
kommetaor (Nbk) Oak kommentaor
(Nbk), kommentuer (Ste) et [komo'txor
/koip:'to:or, komn ... /...'tc:or} 1. toelichting
Do vouzzittor wo) nag gion kommentaor op
et kraantostok goven (Nbk) 2. kritische
opmerkingen D'r kwam we] kommentaor
op (Nbk), D'r ze)s ni/cs vow- doon en dan
ok nag kommentaor! (Nbk)
kommies z. kemios
kommitteerde (1) Oak gekommitteerde
(Nbk) de; -s, -n [komi'tuoçda] - gekommitteerde (bij examens)
kommode (spor.) [ko'mo:do] - kommode
kommune de; -s [ko'm9no] 1. kommune
kommunie (Ste) [ko'm5ni] - kommunie do
corsto kommunie nI. als een kind zeven is
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kommunicbaanke - kompleks
(Ste), de plecbtlge kornrnwiie geloofsbelijdenis op do leeftijd van twaalfjaar (Ste):

kompejie

on eon pottem en egien mit een zilveren
lcnopien (Ste), zo ook Et kwam we] veur
dat kiender mit keerzen leupen, mit eon
hell/ge kommunie of zo (Ste), te kommuniegaon ( Ste)

hebben tegere lone zaeke, et bin kompejons
(Nbk), Hi)' had zion kompanjon N)' b/rn;

kompejon (Bdie, Nbk, Nt, Wa!) Oak komDoe wij do plecbtige, hell/ge kommunie panjon (vorspr.), kompiejon (Pe-Dbl) do;
deden, Icregen we van grootinoeder goal- -s, -non [kompojon/kompap'jon/kompi
den spullegies, eon kettentien, cen spelt/en jon] 1. kompagnon (in zaken, handel) Ze

die diende allinnig as getuge van de
haandel die pleegd wodde (Ow)
kompelement z. komplement
kommuniebaanke (Ste) - kommuniebank kompelment z. komplernent
kommuniedag (Ste) - kommuniedag
kompenent (1) [kompa'ncnt] - komponent
kommuniefeest (Ste) - kommuniefeest
(bep. doel van eon geheol)
kommuniejurk (Ste) - kommuniejurk
Kompeni'je (Nbk) [komp'ntja], in De
kommunieklied (Ste) - kommuniekleed Kornpenij7e, oudo naam voor Jubbege, d.i.
(van do komniuniebank)
Jubbega (noord. van Ni)'berkoop)
kommuniepakkien (Ste) - kommuniepakje Kompeni'jster bn. [kompa'ntjstçj 1. beEt kommuniepakkien wodt vaeke or mit- trekking hebbond op Do Kornpen/)'e, ni.
annemerspakicien nuumd; de kiender Jubbega een Konipeni)'ster koe geit (Dhau,
bebben or an bij de bell/ge kominunie Ma, Nbk) 2. (zelfst.) iemand uit Jubbega,
(Ste)
evt. iemand specifiek uit de bevolking van
kommunieplaete (5th) - kommunieprent verveners a!daar (schertsond, bij eon
komof do, et [ko'mof] 1. komaf: aflcomst quasi-ruzie:) HeJ' we] as ten schop van
(voelal: het geboortig zijn uit eon een Kompeni)'ster bad? (Nbk)
belangrijke familie en/of uit de gegoedo kompenist [kompo'ntst] - komponist (van
stand) Die komt nogal van boge komof muziek)
komt uit eon voorname familie (Wol), Hi)' komperaant (1) - komparant
is nogal van hoge komof en dat lat hi)' ok kompesaosie (spar.) [kompo'sxosi} alt/ed marken (Ld, Obk), This nogal war kompensatie: vergoeding
van komof (Bu, Dhau), ... van rieke komof kompeseren [komp&s:ari] - kompen(Obk), Die is ok niet van yule komof seren: door komponsatie vergoodon, aan(Nbk), Die is van gao/c komof komt uit vul!en Daj' elke aovend zo lange deureen goode, gegoede of voorname familie, warken, meuj' wel koinpeseren mit vri)'e
ook ... van baste komof (Ma), waartegen- daegen (Nbk)
over HI)' is van slecbte komof (Ow), kompesisie [kompo'sisi] - kompositie (van
(schertsend) 1kb/n nogal van hoog kornol,' muziok, schilderkunst)
want mien vader was vuurtorenwacbter kompetisie [kompa'tisi] - kompetitie
(Sz)
kompctisiepergramme [kompa'tisi...] komop tw. [ko'mop] - komaan Komop, kompetitieprogramma
Jonges, we gaon d'r vandeur (Nbk)
kompetisieverhaand (spor.) - kompotitiekomp. - afkorting van kompejie, kompe- vorband
Jon
kompetisiewedstried - kompetitiewedkompakt disk [kompagthsk] - compact strijd
disc
kompiejon z. kompejon
kompakt-diskspeulder [kom'pagdtsk kompleet I In.; komploter, kompleetst
spA:ldr] - compactdiscspeler
[kom'plt:t] 1. kompleet, in z'n gehoel Et
kompanjon z. kompejon
kost Jo, alIas kompleet, nag gien
kompas - kompas (ter bepaling van eon tienduzend gulden (Nbk), et komplete
richting) op iene zien kornpas veren op verhael (Nbk)
iomands kompas zoilon (Nbk)
kompleet II bw. i. gehoel en al Ft is
kompejie (spor.) de; -non [kompoji] 1. kompleet aanders wodden as dal- docht
kompagnie bij hot loger 2. in (spor.) de had (Nbk)
Oostindiscbe kompejie, do West/n dische koinpieks - complex (in psychologische
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komplement - komsa
zin) 1k hobbe d'r ccii kompleks van
overhullen (Bdie), Hij hot ten raar
kompleks (Sz), Hiy her van die aorigc
kompleksen eigenaardige gowoonten (Dho)
komplement (verspr.) Ook kompliment
(01-Ni, Spa), kompelment (Nt, Ow, Sz),
kompelement (Dfo, El, Obk) et; -en; -ien
[komplo'ment/ ... i'm ... /kompl'm ... /komplo
'm..., kompoia'm ... } 1. (my.) de (beleefde)
groeten die men overbrengt/die men de
ander verzoekt over to brengen, niet zelden
gezegd ter inleiding van een uitnodiging
om op visite te komen Dc komplementen
thuus! doe j o huisgenoten do groeten
(Nbk), Ic moc'n do komplimenten van
mien zusterbebbon (Spa), As wiy vroeger
ten bossoh op doden, inossen we altied
zeggen: do kompelemen ten van mciii (.)
(Obk), vgl. ook Doe H. in do kaemor
kwam, zoo hi9 7Complomen ton van Femmegien en wij badden con zowic Jargon'
(b), do komplementon ovorbrengon (Bdie,
Dho), Doe ze do kompolmenten van me
(Diz, Np, Sz), 'k Moot jo do kompelomenten doon van oonze yolk (El), Do
komplomonton van oons yolk, en aj'm
binnonkot es kommon (Pe- Dbi), Do
komplementon van oons tbuus en as Jim es

kwammcn (Ma), ook gezegd tegen eon
aanzegger als beieefde reaktie en meelevende groet naar her huisgezin van eon
gestorvene: Mooke zoo vroeger, as zo do
Iced anzodon: Vankjewef, en do komplomenten' (Nbk), AJ' de Ieodanzogger an de
deuro badden, koj' zeggen: do komple-

unenten torogge (b) 2. opmerking van
positieve waardering Mien komplement
daft zo good daon hebbon (Bdie), 1k
maeko jow mien komplement daj' dat zo
mooi vourmekaeromaokthebben (Op), 1k
kroog me daor mar even eon aorjg
komplement op eon vervelende manier

word me do waarheid gezegd (Np) 3. (my.)
drukte, kritisch gezeur (Bdio, Nbk, Op, Sz)
Hi hot nogal ten hoop komplemonten veel

gezeur, kouwe drukte, kritiek (Op, Nbk),
Now woof' niot moor kompelmen ten
hobben, want dan kuf' wol ophoepelen ow
mij(Sz)
kompliment z. komplement

komplot (verspr.) et; -ten; -tien [kom'piDt]
1. komplot 2. groepjo mensen (Ow, s:
cost.) D 'r weren ok komplotties die zodon

(..) (s: cost.), Zo roden mit eon hit)
komplot aacbtor mokeor an op schouvols
naorAssen (Ow)
kompost [kom'post] - kompost
komposthoop (spor.) [kom'postho:p] komposthoop
kompremis (spor.) [kompro'mi] - kompromis (tussen belanghobbenden; ook:
opiossing waarbij men door rekening to
houden met andere belangen, zienswijzen,
een dool van do eigen opvatting laat
sehieten)
kompremisveurstel (spor.) - kompromisvoorstel
kompres (spor.) [kom'prss] - kompres
koinputer do; -5; -tion [kom'pju:tç] 1.
computer
komputeren
- computoron
komputeriseren (1) [kompju:tri'st:arn,
- computeriseren
komputerkraeker (I) - computerkraker
komputernetwark (I) - computernetwerk
komputerpergramme (spor.) - computerprogramma
komputerspul (1) - computorspel
koinputertael (spor.) - computertaai
komputertechniek (1) - computertechniek
komputervirus (spor.) - computorvirus
komsa (verspr.) Ook komso (in verb.: Db,
El, Nbk, Np, b) et [kom'sal...'so:] 1.
misbaar, spektakel (Pe- Dbi) my maekt d'r
ccii komsa van asof aBcs d'r van of bong

(Pe-DbI) 2. in van komsa van Jo welsto,
zeer groot, spoktakulair (verspr.:), ? Is eon
feest van komso (Nbk), praoties van komso
(b), my bad eon woord van komsa (Ma),
MY bet ten drokto van komsa (Bdie), ?Is
daor ten levon [Iawaai] van komsa (Dho),
Ze hobbon een beisa van komsa (Wol), 't Is
eon lastige buurman, hij mae/d vaoko een
heibel van komsa (Op), Hiy hot eon gang

van komsa hij rijdt met hoge snoihoid
(Diz), van fe komsa id. (Dfo, Nt): eon
Iawaai vanfe komsa (Nt), Die boor bet eon
roggobult zet van je komsa (Dfo), 't Is con
moenske van komsa eon zeer belangrijk
iomand (Np), verder in Dar gaot war van
komsie, komsa gaat gemakkelijk on zonder
probiemen, op zwiorige wijze (01-NI), 'tls
ten zaokien van komsio, komsa het kan
vriezon of 't kan dooien, 't kan net zo good
do one ais de andere kant nit gaan (Bdie,
Ow)

-732-

komsic - konfius
komsie [kom'si], in komsie, komsa z.
onder komsa
komso z. komsa
komst de [komst] 1. komst Die

hot aanzeggen van bijenvolken door een

imker (Obk) Biy starfgevai of trouweri5e
in de femiie wodde et anzeggen nog lange
daon, oat gong biy trouwen onge veer zo:
onderdicien badden ze nog met in do a ovens as de bijen aiegere tbuus weren
winkel, mar ze bin op komst ze komen van de bloempies, gong de biiker naor de
eraan (Nbk), et kientien oat op komst was stal on leup aachter de korven dade. Hi)
tikte dde keer op elke kdrf en zee dan:
a)
komzelden (Op, bs: Op) de; -s; -tien Vij dissen do kondscbop van do trouwdag
[kom'ssldi2] 1. schepkorf aan eon lange van mien docbter'
AJ' do bien glen
hooivork, ni. om een zwerm bijen van een kondscbop doen, nilen ze met year je
hoge plek te 'scheppen' (bs: Op), ook die warken ) 3. kennissenkring (Sz, Np) Thy
lange hooivork zeif, met name gebruikt om bet eon biele kundschop (Np) 4. relatie van

het hooi in de schuur goed op de
allerhoogste plaatsen to krijgen As etleste
huj tussen do baenebaiken douwd wodde,
bnmkten we do komzelden (Op)

koncentraosiekaamp (vo) [kösu'tro:asi
kâ:mp] - concentratiekamp
kondelcaansie [kondala'ja:si, ...dj...} kondoleantie op kondojeaansje op kondoleantiebezoek
kondeleren [kondo'lt:op, ...dl...] - kondoleren gelegenbied om to kondoleren (1)
kondigen (Nbk) zw. ww.; overg.;
kondigde, hot kondigd ['kondog] 1.
bericht doen van, met name van eon
sterfgeval do meensicen kondigen as d'r
iene overieden is (Nbk)

kondisie (spor.) [kon'disi] - konditie:
lichamelijke konditie, vorm in (con) goeie
kondisie (spor.), (met) in kondisie wezen
(spor.)
kondisietraining (I) - konditietraining
kondoom [kon'dö:mJ - kondoom (voorbehoedmiddel)
kondoomautomaat (spor.) - kondoomautomaat
kondschap z. kondscbop
kondsehop (Nbk, Obk, Ow, j) Ook
kondschap (Dfo, Db, Dhau, El, Nbk, Sz),
kundschop (El, Np), Icundscisap (El, Op,
Sz) do ['kontskop/...skap/'lc&ntskop/...skap]
1. informatie, bericht, kondschap (veelal
mondeling, al dan niet door eon
tussenpersoon) Hebben ze daor we]
kondscbop van kregen? veelal: de tijding
van een begrafenis (Nbk), Wij kregen
kondschap van do geboorte van eon jonge
zeune (Db, Dfo), iene kondscbop doen

iemand berichten, van jets in kennis stellen
(Nbk, Obk), kondschop doen veelal: van
her overlijden van iemand (Nbk, Ow) 2.

goede kennissen of vrienden (Dfo, El, Np,
Op, Sz) 1k bebbe aided nog kondschap mit
mien ooide vriendinne (Dfo), Ze bebben
kundschop an iederiene (El), Daor bewwe
nog kundschop an dat is een kennis van
ons (Op, Np), 1k bet' daor hieiemaoie glen
kundschop an (Sz, El), 1k bob nog
Jazndscbap mit die meensken (El)

kondukteur [kondak'tA:or] - kondukteur
(in treinen enz.)
konfederaosie (I) [k6ft:d'3:si, ...dor...} konfederatie
konfektie [köfeksi} - konfektiekleding
konfektiefebrjek (1) - konfektiefabriek
konfektiekleren (I) - konfektiekleding
konfektieofdieling (1) - konfektieafdeling
konfektiepak (1) - konfektiepak
konfektiewinkel (spor.) - konfektiewinkel
konfektiezaeke (spor.) - konfektiezaak
konfereensie (spor.) [köfa'ri:si] - konferentie: samenkomst om te vergaderen
konfertaobel (spor.) [köfç'to:bfl - komfortabel
konfessioneel [köfcsjo'nt:l, ...sjo'n...] konfessionoel, in eon konfessioneiepertiji
(1)
konflikt (spor.) [kô'fltkt] - konflikt
konfliktmedel (1) - kontliktmodel
konfliktsitewaosie (1) - konfliktsituatie
konfoor z. kefoor
konformisme (I) [köfor'mtsmo, ...fr...] conformisme
konformist (spor.) [...'m...] - conformist
konfrontaosie (I) [kôfron'to:osi] - konfrontatie
konfronteren (spor.) [köfron'tt:ari] konfronteren Daor moej'm mar met mit
konfronteren (Nbk)
konfuus (k: Ste) bn.; pred. [k5's] 1.
enigszins verlegen, beschroomd zijnd 'k
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Kongo - konsentrercu
koukerent (verpsr.) do; -en [koijka'rcnt] Bin d'r konfuos mit (k: Ste)
Kongo do ['kogo:] 1. Kongo ddllclgiscbe konkurrent
konkereren (spor.) [koI]ka'rt:arI] - konKongo, Bclgiscb Kongo
kongres et; -son; -sien [kol)gres, ko'xrcs] kurreren: wedijveren
konklaaf (1), in in konklaafwezon, .. .gaon
1. kongres (bep. vergadering)
kongrueensie (I) [koflgly'Mi:si, koxr... 1 - konkluderen [kou)kly'dcar4] - konkluderen: a!s konklusie formu!eren, do
kongruentie
kongruent (1) [koijgry'Mcnt, ...kôxr... ] - konklusie trekken
konklusie [koijklyzi] - konklusie: slotsom
kongruent
kongrueren [koflgry'Mcop, köx...] - kon- tot do konlclusic kommon, con konklusie
trckkcn
grueren (in wiskundig opzicht)
konkreet bn.; konkreter, -st [koij'kri:t] 1.
konifeer [kô(: 5)ni'ft:or] - konifeer
konkreet, tastbaar 2. in do realiteit
koning z. kowiing
Koningen ['kö:nqy....nx:] - Koningen voorkomend con konkreet goval, do
konkrote situaosio (1), Dat is temoonson
(bep. deel van het O.T.)
konkreet, zoas hiy d'r over praot (Nbk)
koningin(ne) z. Jcowiinginne
koninginnecel (bs: Op) do; -len; -legion konnektie [ko'neksi] - konnektio
[ko:nt'(g)tnossl, kô:no'gno...] 1. hetz. (vriendschappelijke of inv!oedrijke relatie)
Th hot daor vast ok we] eon konnoktie
als moorcol, z. aldaar
koninginnegelei (Ow) do [...'(g)inasjalej] (Nbk), Hiy hot ovorsi Zion konnektios
1. koninginnenbrood, nI. voor eon bijen- (Nbk)
konrektor (spor.) [körcktar] - konrektor
koningin
konsekweensie (Nbk) Ook konsekwentie
koningiunemelk z. kow,inginnemclk
koninginnevereerder (Nbk, Nw) do; -s (Dfo) [kosa'kwi:nsi/...'kwen(t)si] - konse[kö: no'gtnafçuord, ...nuf(g)tno...] 1. kwentie Wat kun do konsekweensics we]
iemand die do koningin zeer vereert Hij niot wozen! do gevolgen (Nbk), Mit zoe'n
groot kcrwei kuj' do konsekwen tics nict
boug as con koninginnovorcorder (Nw)
aJ]ienig nemen de risico's (Dfo)
koningsdochter z. kewiingsdochter
konsekwent [kösa'kwcnt] - konsekwent
koningskiend z. kcuningskiend
(van personen, handelingen, opvattingen)
koningspere z. kcw,ingsperc
konsekwentie z. konsekweensie
koningszeune z. keuningszeune
(1) [kösa'lo:at] - konsu!aat
konselaut
at;
koninkies
[1ô:
ntkin,
koninkien
..na ...] 1. verki. van kouning, z. a!daar 2. konselent (verspr.) [kösa'I€nt] - konsu!ent
(bep. voorlichter)
winterkoninkje (Ste)
konseltaosie (1) [kösj'tn:asi] - konsultatie:
koninklik z. kewiinklik
het raadplegen
koninkriek z. keuninkriok
konseltaosiebero - consu!tatiebureau We
konjak z. kejak
konjunktuur (1) [k6jAI](k)'ty:r/...jok...] - moe'n mit oons joongion naor et
konseltaosicbcro (Nbk)
konjunktuur
konjunktureel (I) [...'r...] - konjunkturee! konsement [kôsa'ment] - konsument
konkelefoesies (b: In) my. [koijkola'ftsis, konsementebond - konsumentenbond
konsementegids (spor.) - konsumenten1. (fig.) uitvluchten, smoesjes
gids
konkelefoezen z. konkeifoezon
konkelfoezen (Bdie, Bu, Db, El, Nbk, Nt, konsensus (1) [kö'sensas] - consensus (van
01-N!, Op, Ow, Pe-Dbl) Ook konkele- standpunten)
konsentraosie [ksn'trxasi] - concentratie:
foezen (Dho, Np, Spa, Sz, Wol) zw. ww.;
onoverg.; konkelfoesde, hat konke!foesd aandacht Hij hot nict yule konsentraosie
koulkla...] 1. (Nbk)
heime!ijk pratend samenzweren (maar konsentraosieka(a)mp [k5s'tro:asi
zichtbaar) Wat staon jim daor toch to kã(:)mp] - concentratiekamp
konkelfoozon! (Nbk), Ze hebben wat stel konsentreren zw. ww.; wederk.; konsenan mekoor on zitten mooi bij mekeer to treerde, hat konsentreerd [kösuftrt:ar;} 1.
zich koncentreren
konkelfoezon (Ow)
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konsept - konsumptiemaotschoppi'je
konsept (1) [kö'sept] - concept (van brief,
vergaderstuk e.d.) in konsept (1)
konscptbegroting (1) - conceptbegroting
konsert (1) [ko'ss(r)t]- concert (van
muziek)
konsertaovend (1) - concertavond
konsertpianist (1) - concertpianist
konservater (1) [kösç'fa:tç] - konservator
konservatief [kös1fa'tit] - konservatief:
Lt.t. progressief (ook zelfst.)
konserveblik (verspr.) - konservenblik
konservefebriek (spor.) [kô'scrwo.... ... vo]
- konservenfabriek
konserven [kö'ssrbrn] - konserven
konsen'eren [konsr'ft:arc] - konscrvcrcn
(van groenten e.d.)
konsessie (1) - koncessie: gedeeiteiijke
toegeving Glen konsessies doen! (I)
konsestorie z. konsestorieka em or
konsestoriekaemer (Diz, Ma, 01-Ni, Ow)
Ook konsistoriekaemer (verspr.), konsestoriekamer (Spa), kestorie(kaemer) (b),
konsestorie (Db, Dho, Diz, Ma, Nbk,
Obk), konstorie (Dhau), konstoriekamer
(Sz) de; -s [köso'sto:ari.../köst's... / ... ko
'sto:ari.../kôso'st.../ko'st... / ... ] I. konsistoriekamer Et vraogeleren [de catechisatie]
was vroeger in do konsistoriekaemer (Np),

konsta(a)nt bw. [köstâ(:)nt; aks. wisseit]
1. konstant Hij bul me konstaant your do
gek (Nbk)
konstaansie (01-Ni) de [kô'stä:si] 1.
(inzake hout of ander materiaal) kwaiiteit,
hoedanigheid, bijv. van do bodem van eon
ton: Do bojem is van eon slecbte konstaansie (01-Ni)

konstateren (spor.) [k5sta'tt:oçi] konstateren: vaststelien
konstatering (spor.) - konstatering
konsternaosie Ook konsternasie (01-Ni,
Spa), Icons! ernatie (Sz) de; -s [kôstç'no:osi
/...'na:(t)si] 1. (zelden my.) konsternatie,
verwarring, opschudding We badden op 'c
buurt eon hiele konstemaosie mit Vrouw
N (Obk), flat gafbiel war konstemaosie

(Nbk)
konsternasie z. konsternaosie
konsternatie z. konstemaosie
konstituent (i) [Usti...] - konstituent
konstorie z. konsestorieka em or
konstoriekamer z. konsestoriekaemer
konstreweren (i) [köstro'wt:arn] - konstrueren: bouwen, ook: inzake meetkunde
konstrukteur (spor.) [köstrAk'tA:ar,
...strak...] - konstrukteur
konstruktie (spor., 1) [kö'strAksi] - konDo vergaderingen van karkvoogden on stmktie: qua bouw, ook: zinskonstruktie
notabelen wodden vacke in do konsistorie- konstruktief (spor.) [kôstrAk'tif, ...strak...]
homer hullen (Op), Et bruidspoer zit eon - konstruktief: opbouwend, samenwerkend
posien vetir do trouwerie in do kon- konstruktiefout (spor.) - konstruktiefout
sistoriekaemer (Dho)
konstruktietekening (spor.) - konstmkkonsestoriekamer z. konsestoriekaemer
tietekening
konsienes (Obk) Ook korsienes ( Obk) konstnaktiewarkplak (i) - konstruktiekonsienje (b: In) my., et (bij de vorm werkpiaats
konsienje)
[ kô'sins/k3r's.../k&sipjo] 1. konstruktiewieze - konstruktiewijze
(my.) uitieg hoe te doen, te handelen konsul (i) de; -s ['konsAi, 'kö(n)sj] 1.
(Obk), bevei(en), regei(s) voor gedrag (b: konsul: bep. vertegenwoordiger van een
In) (van bijv. timmerwerkzaamheden:) We andere regering
kregen do konsienes mit awwe eon groot konsult [kô'sAlt] - konsult bij een huisarts
kerwei baddon ( Obk)
Zoe'n konsult kost nogal wat, tegenkonsienje z. konsienes
woord, (Nbk)
konsignatie (i) [kösipja:tsi], in in konsumptie de; -s [kö'sAmpsi] 1. vertering
konsigna tie
in een kafé e.d. Zuwwe nog eon
konsistoriekaemer z. konsestoriokaemer konsumptie nemen? (Nbk) 2. het gebruik
konsjensie (Dfo, Mun, Op) de [kô'sjcnsi] van ievensmiddeien En zo raekte MY in et
1. geweten (Mun, Op) Da's tegen mien laest van oktober on begin november zion
konsjensie (Op) 2. risico (Dfo) Mit zoe'n ceipels your konsumptie kwiet (vo)
groot kerwei kuj' do konsjensie met konsumptiebon - konsumptiebon
aJlienig nemen (Dfo)
konsumptieëerpel - konsumptieaardappei
konsorten (spor.) [kô's3(c)tI] - konsorten konsumptlemaotschoppije (i) - konsumptiemaatschappij
N en konsorten
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kont - kont
kont Ook Iconte (Mun, Np, Nt, Spa); in de
meeste verb. rower dan gat, voor veel
sprekers geldt gat als niet ruw, als minder
inf'ormeel, i.t.t. tot kont ['kont()] 1.

meet aktiviteit, tot harder werken, zo ook
Jomao'nbim altiodaacbterdo kont am wat
gedaan to kriegon (Nbk), in do kont

bangen tegenstribbelen (lett. en fig.)

achterwerk, bibs Die bet ok eon aolde (verspr.), kat your do kont wezon snel
kazro andor do kont (Np), le kun bier jo boos, driftig zijn (Diz, Nbk, Np, Nt), (van
kont niet koron (spor.), lone in do kont bijv. het door elkaar praten) Dan kun Ic d'r
laoopen (Nbk), Et l%t op 'e kant, op 'e glen kop ofkont uut wies waddon dan kun
kont zitten bllovon (Nbk), Hlj bet glen je er niets van begrijpen, dan kom je or
brook am do kont on glen lcnopo an do niet uit (Ma, Spa, Sz, Ow), ..an vienen id.
jasse hij heeft nauwelijks kieding (Ma), (Db, Wol), ...an wios waddon (El), argons
your do kont 177ogeiT 1k kroog mit do kop nacb kont out wios wadden kunnon id.
klabatso your do kont (Diz), Th3i moot do (Nbk, Sz, Ui- is glen kop of kont an
klabasso ow do kont hebben (Np), H1 bet vaaste to knoupon er valt geen touw aan
good wat vein- do kont had (Np), lone bi
vast to knopen, je kunt er geen chocola van
kop on kont paicken bij de lurven vatten, maken (b: In), zo ook Jo kun d'r glen kop
hardhandig aanpakken (Bu, Dhau, Nbk), zo afkont an vaasto knoupon (Db), Daar snap
ook Jo zollen ze biy kop on kont kriogon ikglon kop of kont van (01-NI), Hij kan
(Ow, Nbk), lone your do kont -even glen sob cot dwas vow- do kont bebbon of
iemand een pak voor zn brook geven, lone hij gaat naar do dakter bij het minste of
eon pa/c vow- do blate kont geven (Spa), geringste ongemak gaat hij naar de huisarts
Goof 'in eon trap onder do kont ( Ste), lone (Nbk), zo ook Hij bet eta/slim as lily eon
do paten ondor do kont wogtrappon (Np), sebeet dwas vein- do kont bet (Np), Die
Die is niot op 'o kont valon die persoon is vrouw is mit do kont op 'o loop zit

niet bep. achterlijk, hij is tot veel in staat
(in positieve zin) (Nbk), (van iemand die
met kleine, viugge pasjes loopt:) Die ]apt

voortdurend achter de mannen aan (Ma,
Ste), Do groatblod bangt bum do kont tint
hij is enorm verwaand, hoogmoedig (Nw,
ok aarig mit do kont to drien (Np), do Nbk), Hij llgt baast altiod mit do kont op
kont argons indriyen (Nbk), (tegen een t nust ligt lang, veel in bed (Db), et berro
ondeug end kind:) Bllksomso kikkord, kam an do kont hebben veel, lang in bed blijven
bier, dan za'kjo do kont bokiokon (Bu), liggen (Ld, Db), Jo kun me do kantkussen
(van pijn:) HaJ' et mar in do kont, dan kaj' je kunt me wat, bet zal me een zorg zijn
et uutscbioton (Bu), MY vragtjo t bemd (Np), Daar bob io glen kont vow- in do
van do kantvraagt je steeds maar van alles brook daar ben je niet geed genoeg voor,
en nog wat, vraagt steeds maar door (Np), daar komje niet voor in aanmerking, bijv.
wat an do kont krlogon voor een to dure gezegd i.v.m. een meisje dat tech niet met
prijs kopen, te hoog hebben geboden en de desbetreffende persoon wil (Ma), Zaflo
eraan vast blijven zitten (Nbk, Ow), Die praatios bin mIj glen bnp veur do kont
kun zo van alles we! an do kontsmoren die woord hetz. als: geen knip voor de neus
last zich van alles on nog wat aansmeren waard (Op), ffi3' hot altled do diof an do
(Np), Jo weten niet aj' bim bij do kop of kont bangen hij is altijd bang to worden
bijdo kont hebben je weet niet wat je aan bestolen, bedrogen (Wol), 't Is eon
hem hebt, wat hij nou precies wil (Ma), niksnuttor, bij hot eon luie kont is lui van
I

Hij bet eon maogion mit eon goaldon
kontlon trauwdeen rijk meisje (Ste), Hour
kont is mit gaald beslougon ze is erg rijk,

vooral van dochters van rijke boeren
gezegd (Obk), eon baaiten kantbobboneen
stijf gevoel in z'n achterwerk hebben, met
name door te lang op de zelfde plaats en in
de zelfde houding to hebben gezeten (Ste),
eon ban an do kont kriegen (Nbk), aachtor
do kont zitten aansporen, opwekken tot

aard (Dfo), Hij wilJo do kont wol ofllkken
is erg vleierig, kruiperig (Np), 'kZalje con
watjokouw vorkapen [een klap geven] dat
do koozon Jo ap 'e kont zitten to
kaartspoulon (Np), Dat mos is zo stamp, io
kun d'r we] mit do kont op zitten (Np), ook
Jo kun d'r we] mit do kont op zitten gao,,
on rio d'r mit naar Koulon (Nw), (van iets
dat erg rijp is:) Jo kun 't mit do kont we.!
kauwen (Np), Die klotst d'r eon kont an je
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kontainer - konterleur
kunt niet op hem aan, hij kletst maar wat bestuur van een instantie e.d. Do groopon
(bi), (bij vergelijking) eon stokkion brood inferrnaanton your ot Stoiingwarfs woormit bloto kont zonder enige vorm van dobook badden ok aiomaol eon kontaktbeleg (Sz), (gezegd met name van droog persoon (Nbk)
brood:) zo drougo as Sunterklaos zion kont kontaktsleutel - kontakts!eutel
(Nw), Die hot eon kont as eon poord een kontaktslot - kontakts!ot
groot, zwaar achterwerk (Np), ...as eon kontaminaosie [...'no:osi] - kontaminatie
sicie id. (Nbk) 2. deel uit een kledingstuk (in taa!kundige zin)
dat voor het achterste van de drager zit Die kontant - kontant kontant geld, kontant
hot do kont hiolondal uutde brook nl. door botaelen, Jan kontant iemand die prijs ste!t
s!ijtage (Nbk), vandaar: eon nio kont op direkte betaling (Np)
inzetten (Nw) 3. iemands !ichaam, in Hi5 kontanten [kon'tanti] - kontanten
is mit do dronken kont in do vaort roden kontantje z. order baudjo
(Nbk) 4. ondereind van can garve, bos stro konthaand (El, Op, Ow) de; ...banen;
e.d. Garvon bobbon koppon on konten ...baantien ['kondbà:ntl I. band onder cm
(Np), As do konton van do bossen nog niet de garve Om iedore bos moot eon
druge binnen, kuf' or nod nog niet kopbaand on eon kontbaand (Op)
iithaolon (Obk), Mit opla eden moo'n zo mit kontbuse Oak kontebuse (Bdie, Db, Dho,
do kont naor buten (Nbk, Ste), Bij et Nt, O!-N!) de; -n; ...busien ['kondbysa
aacbtergooion mooj' uutkieken: do kont /konh...] 1. (vaak verkl.) kontzak Do
moot veuruut, pas op daj' niet iene op 't kontbuse is uutscbeurd (Diz)
gozicbtgooien (Nbk) 5. achterkant van can konte z: kont
hub, gebouw, voertuig Et huus staot mit kontebuse z. kontbuse
dokontnaordo wog(Dhau) H.zdriydomit konteinde (Dfo, Wol) et; -n; ...einties
do kont van do auto do dam in (Nbk) 6. ['k...] 1. ondereind, onderste stuk van een
verdikking, zwaarder deel aan het garve Do garven stonnon mit do kontoinachtereind van een boom over can hek, een den in et waotor (Wol)
s!agboom e.d. (Np, 01-N!, Sz) * Welte- kontekst - kontekst (verband, oak van
ruston/Mit do kop op It kusson/Mit do kont teksten)
d'r bi del, slaop we] (Nbk, Np), Zo van kontelikker z. kontlikkor
mond, zo van kontwie vieze, gore praatjes kontener [kon'ti:nr] - container Even de
heeft, zal ze!f in de praktijk oak wel zo rotzooi in do kontoner! (Nw)
zijn (Nbk), (vaak a!s reaktie op iemand die kontent - kontent 'k Bin d'r kontent mit
zegt te denken of te menen dat ( ... ), die het tevreden (k: Ste)
m.a.w. niet zeker weet of jets zus of zo is:) konterboer (Ste) de; -en ['kontçbu:ar] 1.
Jo lain wol daonkon datje kont van koch soort tegenhanger van de ochto boor bij
kontorbooron, z. aldaar
is on Not d'r eon stok out (Nbk)
kontainer - container (voor vervoer van konterboeren (Ste) onbep. w. ['kontç
bu:op] 1. spelen van een bep. kaartspel
goederen; oak voor Oval e.d.)
kontakt [ko&taktj - kontakt (re!atie tussen door kinderen waarbjj één der 'boeren
personen, kontaktpersoon, startslot) in kontorboor beet, n!. als een soort
kontakt staon (!), ...kommen (mit), kontakt tegenhanger van de ocbto boor
zukon (v), ...hcbben (v), ...lcggon (!), konterleren [kontç'!i:o;n] - kontroleren:
kontro!e uitoefenen, oak: nagaan, na...knegon (!), ...bolen (1)
speuren of jets zo is Nog is et zo daj' in
kontaktadres - kontaktadres
kontaktadverteensie (spot.) - kontakt- die bargpas konterloord wooden aj' ok
draank biyjo hebben )
advertentie
konterleur (Dho, El, Ma, Nbk, Nt, Ow)
kontaktaovend - kontaktavond
Ookkontroleur (spor.), kontreleur (Dhau,
kontaktblad - kontaktblad
Diz, Nbk, Obk, Op, Wol) de; -s
kontaktdeuze (spor.) - kontaktdoos
kontaktpersoon de; ...personen [kon't...] 1. [kontr'!A:or/kontro(:o)'IA:ar/kontra't... J 1.
iemand die de kontakten onderhoudt voor kontroleur: iemand die er speciaal voor is
een ander, oak met bijv. con instantie, het am te kontro!eren, met name in bus en
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kontermallen - kooi
trein Do konterJeurbctnogniet west (Diz, daj' van mien kontreinen aticomin en,
Nbk), Do kontcrleua- hot miy paid op lets sanders his ikjow de bond an (Db)
betrapt (NI)
kontrein z. kontrei
kontermallen (Obk) ['kontpna1i] - kontreteur z. konterloux
contramallen In p/acts van knissen kuf' ok kontribuaant (spor.) [kontriby'Mã:nt] kontermallen (Obk)
kontribuant
konterstuutsickoren z. stiesiokoren
kontribusie [kontri'bysi] - kontributie 't
kontien et; ...konties [kontin] 1. kleine Bostuur wol dekontribusie verbogen (Wo!)
kon4 in diverse betekenissen 2. ondereind kontribusiegeld - kontributiegeid
van een rietstengel op een rieten dak (Dho) kontribusiekaorte (spor.) - kontributieEon dokscboffel daorkioppcn ze etriet mit kaart
op, dan ]open die kon ties zo ombogons on kontrole de; -s [kon'tro:o1, ...o:olo
or boverste moot over et ondersto bonne (spot.)] 1. kontrole: toezicht op de
va/en (Dho) 3. kapje van een brood (Dho, uitvoering/naleving van voorschriften, verDiz, Nw)
plichtingen e.d., op de working van lets
kontienneuken (spot.) ['k...] - kontneukcn Eon pickebaos was ienc mit con pic/ce op
kontinent (1) - kontinent: vasteland
'e iosbaene, die kontroio ha! op 'o baene aj'
kontinuaosiereeht (vo) et [kontiny'&o:asi wel con kaortien baddon (Np), Mit kontrolo
text, ...n3'wo:osi ... } 1. recht van een huur- wodt de me/k an do ewister wcugcn ni. do
dot om na afloop van eon bep. huurperiode melkkontrole bij het melken van de koeien
de huur do mogen verlengen
door de moonstem em or (Dhau), ondcr
kontinudienst (1) - kontinudienst
kontrole staon (Nbk), eon kontrole tintkontinureuster (spor.) - kontinurooster
voeron (Nbk)
kontiikker (Diz, Nt, Nw, Wo!) Ook kontroledokter (Nbk) - kontrolearts
konteiikker (Bdie, Mun) - kont!ikker, oon kontrolepost (spor.) - kontrolepost
hope konthik/cor (Diz), oon goocbeme kontroleur z. kontoriour
konthikicer gezegd van iemand die eon erg kontstok (Nbk) Ook kontstuk (Sz) et;
stoinme streek heeft uitgehaald (Spa)
-ken; -kien [kontstok/ ... stik] 1. deel van
kontra ['kontra], in pro on kontra (1), a/he een kledingstuk dat voor het achterwerk
pro's on kontra's (1)
van de drager zit (Nbk) 2. ondereind van
kontrabas ['kontrabas] - kontrabas
een garve (Sz)
kontrakt [kon'trakt] - kontrakt: schrif- kontstuk z. kontstok
telijke neersiag van overeenkomst een kontwark (Np) et ['k...] 1. achterste,
kontrakt sluton, ... verbrokon, . . .angaon, achterwerk D'r zit een good kontwark
...opzeggon, neffens etkontraktvolgens het onder (Np)
kontrakt (Nbk)
konvekaosie (spor., 1) [köfoko:si] kontraktant (I) - kontraktant
konvokatie
kontraktbcpaoling (1) - kontraktbepaling konvenant (I) [köfo'nant] - convenant
kontraktbrcuke (1) - kontraktbreuk
konvooi (I) [kö'fo:aj] - konvooi: van een
kontramine (spot.), in in do Jcontramine !eger, een konvooi schepen
wezen in do contramine zijn (Nbk)
konvooien (Nbk, Obk, j) zw. ww.; overg.;
Kontrarefermaosie (1) - Contrareforinatie konvooide, het konvooid [k5'fo:ji] kontraspionage (1) - contraspionage
konvooieren: door te bege!eiden brengen
kontrast - kontrast (in een foto of ander Ze konvooidon J naor oon p/ak waor et
beeld, ook: kontrasterende tegenstelling) in voiiiger was
(scbril) kontrast staon (1), een kontrast kooi de; -en; -gien [ko:j] 1. slaapplaats,
vonnen (I)
bed, in op kooigaon naar bed gaan (Dfo,
kontrei Ook kontrein (p: wsch. my.) de; Nbk, Obk), 'k Moot op kooi naar bed
-nen [kon'trcj] 1. (zelden enk.) omgeving (Nbk), Zien dawwo op kooi kommen !aten
ThJ komt niet wit disse kontreinon (Obk, we naar bed gaan (Nbk), ook in do kooi
Diz), Thy komt wit Do Lemmer of die gaon (Np) 2. voge!kooi of kooi, hok
kontroinen (Spa), Thy komt wit die ginne anderszins voor dieren (west. van Wol,
kontreinen weg (Np), Now mooj' mae/con i.p.v. kouwo) 3. zeugkooi (waarin n!. do
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kooihond - kookpot
zeug komt, ter besohenning van do biggen)
(Bu) 4. eendekooi H. haddo an zien

en dan voordor sudderen Jaoton (Obk), Zag
kick oven, is die panne aJ an do kook? d.i.
do inhoud van do pan (Sz), Be auto was an
de kook d.i. do motor (Spa), ot waeter an
do kook bobben moeten urinoren (Nw), van
do kook wezen ziek zijn, zich beroerd

acbttionde jaor toe bij zion va op 'e kooi
west, mar doe wo/ bi toch wel es wat
sanders doen as anton de ba/s ommodnen
U) 5. kooikersbedrijf U) Do kooi mos
deurgaon om de femiliotradisie, en d'r zat voelen, ook overstuur, verward of ontdaan
ccxi goeio brogge in U) 6. in (Ste) vJocbt zijn: Vr'i5 weren vandoweke aJfemaol van
op 'e kooi toevloed van personon, gezegd do kook, we hadden loop en mossen ok
o.m. van een rijk iomand met een stuk of spiycn (Obk), 1k bin zo schrokken, ik was
wat dochters die bij mannen gewild zijn, bioJomaof van do kook (Db), Hij is
bijv. am hot to erven geld (Ste)
hoJomaoJe van do kook raekt dow- dat
kooihond (Np, Obk) Oak kooikerhond gesodemioter(Wol), zo oak Hi5 is dour dat
(Dfo) do; ...honnen; ...hontien ['k... onge/ok song van do kook rae/a van slag,
/'ko:ojkç ... } I. (vaak verki.) kooihond Et overstuur (Dfo)
kooihontion /okt de enton mit, et ]opt do kookbakkien (Nw) et; ...bakkies
Molded nauwer too, totdat hiy ze in do ['ko:gbakin] 1. plat bakje op hot onderste,
piepe bet dan wo'n ze tie nokke horizontale stuk kachelpijp, gebruikt am
ommodrid (Np)
eon pan op to zetten, am to koken (Nw)

kooiker (vorspr.) do; -s ['ko:ajkç] 1.
houder van eon eendekooi Do kooiker het
v/eden jaor good wat en ten vongen (Np),
Do kooiker haddo a/tied een bontion bi5 'm
om de Jaeste enton in do pupe to drioven

(Pe-Dbl)
kooikeren (Bdio, El, Np, Op, Sz, Wol)
ww.; onoverg.; kooikerde, hot kooikerd
['ko:ojkjn] 1. houden van eon eendenkooi
MY bet van ? jaor good kooikord veal
govangen in zijn eendenkaoi (Bdie), 1k doe
eon biotion kooikoron (B die)
koolkerhond z. kooihond
kooikerticn (Obk) ['ko:krtin] - kooihond
kooikonstruktie (spar.) - kooikonstruktie
kooiviever (Obk) do; -s ['k...] 1.

kookboek ['k..] - kookboek
kookgat et; -ten; -tien [ko:kxat] 1.
kookgat in eon fornuis
kookgelcgenhied (Nbk) ['k...] - kookgelegenheid
kookgerak ['ko:kxorak] (Np) - kookgerei
kookgerei (Bdie) - kookgerei
kookhokke (Dfo, Dho, ZW, Wol) et; -n;
...hokkien ['ko:khDka] 1. kookhok
kookkachel do; -5; -tion ['ko:kaxj] 1.
kookkachel
kookkeuken (verspr.) ['k...] - kookkeuken
kookkursus - kookkursus
kookies - kookies
kooklocht ['ko:kloxt} - kooklucht
kooknat Oak kookwaeter (Op) et ['k...] 1.
hot voeht dat ontstaat bij hat koken van
aardappolen en groenten
kookplaete (Nbk, Obk) do; -n ['ko:kpR:ta]
1. bovenkant van eon kookkachel,
keukenfornuis (Nbk) 2. elektrischo
kookplaat (Nbk)
kookpot (WS, Db, Dfo, Dhau, El, Ma,
Nbk) Oak stookpot (Db, Dfo, Nbk, Obk,
Ow) do; -ten; -tien ['ko:kpottsto:k ... ] 1.
kookpot, meestal nogal groot (bij sommige
sprekers is eon stookpot eon grater typo
kookpot of wordt do laatste in do stookpot
gepiaatst) We badden do grote kookpot an
't hao/ boven It vuur bangon (Db), We

kooivijver Do kooiviovor daor Jo/a de
kooiker do enten in; do Jokenton fat hiy
morgons Jos on die komin on aovons
woorommo mit do wi/dc anton (Obk)
kooj z. koj
kook [ko:k] - kook Zion mom was in buus
on maokto hiet waotor an de kook U) Snot
on soop moej' opni5 even do kook over
gaon /aoton; die motif niet opwarmon, die
moot even do kook over (Nbk), ? Waeter is
an de kook (Op, Nbk), AjFdo eeipoJs an do
kook bobbon, kuf ot gas we] wat zaachter
zotten, mar niot to Jogo, want dan bejF zo
van de kook (Op, Ow, Spa, Pe-Dbl), zo
ook Dc eerappoJs bin van do kook raekt baddon eon kookpot om de was in to koken
(01-NI, Spa), Et waeter was van do kook on iene om oorpo/s veur do vaarkens to
(El), an do kook brengen (vorspr.): koken (Ste), Be eorpofs veur do varkens
KnoJJogios moef offon an do kook brongon /cwammon in do kookpot; die zat in do
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kookpunt - kook!
stookpot (Np), Dc kookpot staot ta goezen

rnaakt hot gonzendo geluid van koken
(Spa), Do kookpot too/a in een goeza zeer
snel (Spa), Do kookpot die too/ct as eon
gottetetal golijk eon gortketel, zeer hevig
(Sz)
kookpunt (Np, Nw, Op) - kookpunt Hiyis
now an zian kookpunt heeft hot kookpunt
bereikt, ook fig.: hij is op hot toppunt van
z'n woede (Nw)
kooks de [ko:ks} I. cokes
kooksel (Nbk) et ['ko:ksl] 1. kooksol,
vooral: wat bij overkoken over do rand van
de pan gaat
kookstel (Nbk) ['ko:kstel] - kookstol
kookvuur (Nbk) - kookvuur
kookwaeter z. tooknat
kookwas (Nbk) - kookwas
kookwekker (spor.) - kookwekkor
kool do; kolen; -tien [ko:ol] 1. kool (bep.
plant) con mooic lotte tool (Nbk),
...lappe kool (Nbk), witte kool, rooia kool.
Rooia tool eten op maendag, daor tomt
ruzie van (Bdio), blauwe tool rode kool
(Np, ), grime kool (Db, Diz, Ld, Ma, Np,
Nt, Obk, Ow), sinese tool (Diz, Nbk, Np,
Obk), Hoe )anger aj' do tool stoven, boo
zwa order te verteren (Dfo), grunion as kool

(Dfo, Diz, Nbk) 2. bolvormig, afgesneden
of af to snijdon deel van eon koolpiant It
lab eon mooie tool mitneumen van do
gruuntaboer (Nbk), de kool en do gait

sparen willan (Nbk) 3. suifferd, niot bep.
snuggere porsoon (Nbk, Np, Nt) Wat een
kool! (Np, Nt) 4. in een tool stoven (Nbk,
Ow, Sz): We hebbon 'm een goeie kool
stoold eon flinke poets gebakken, flunk to
grazen genornen (Ow), Die bet me ot een
mooie tool stoofd(Sz) 5. onzin, kletspraat,
apekool (Bdie, Dho, Nbk, Np, Op) 't Is
allemaole tool (Bdie, Nbk, Np), Waj' daor
zeggan, vien it mar tool (Op) * (raadsel)
Kool is tool/Waan'n moaj' ze etcn/Kuj' dat
in dde letters uutspraten? oplossing: d a t

(Nbk), Da tachel vuult koold an, die ton
we] as out wezen (Nbk), Kom now ok as
bi taofel, je etan wodt koold zo (Nbk),
een koold buffc4 Ft raett zian koolde
kleren fiat hij trekt zich er niets van aan,

hot raakt horn niot (Nbk), (schortsond tegen
eon lange persoon:) Is 't daorboven ot
koold? (Np), It wodde d'r koold van zo
mooi vim it et (Nbk), aan koolde smid eon
smid die workt door to koudsmodon (Dfo,
Dhau, Ma, Nbk, 01-NI, Po-DbI), ook
blikslager (Sz), bij do boeron langs
reizende hoofsmid (Obk, Ste) of een smid
met weinig of goon kiandizie (El, Ld, Ow),
de koolde mart benarning van eon bep.
najaarsmarkt: in Zwolle (Ow) on Moppel
(Dfo), koolde bouwbouw van do honingraten in eon bijenkorf haaks op do richting
waarin do bijen vliogen, zodat nI. voornarnelijk do eerste raat do zonnewarmte
opneernt (bs: Obk), ook: do bouw van
honingraten in eon bijenkast (bs: Dfo),
toold zotten de bijenkorf met het vlioggat
naar hot weston plaatsen, nI. wanneer do
bijen roven: de bijen gaan dan minder
gauw do korf nit (bs: Obk), vandaar Do
bijen staon op koold (bs: Obk), ni. i.t.t.
waarm zetton do bijenkorf met hot vlioggat
naar hot zuidoosten plaatsen (bs: Obk), de
pupenooittooldbebben altijd z'n pijp aan
hebben (Ste), koold vuurniot of nauwelijks
beet vuur, bijv. van als 'storrotjes' bekend
vuurwork voor kindoron (Np), Hi)' braant
n met an koold vuur hij is erg voorzichtig
in z'n doen en laton, rodt zich good in eon
ondervraging, doorstaat do vuurproef met
gemak (El, Ow, Pe-Dbl), It Is buten zo
koold as root (Ma, Nbk, Ld, v), We
vunnen Ft vandaogc zo koold as ies nI.
inzake do buitentemperatuur (Pe- Dbl),
(van holder vriezend weer:) zo koold as
petel (b) 2. met gebrek aan do normale
warmto van hot Iichaarn 't Heb vazyatte
too/dc banan (01-NI), koold wazan tot op
at bot (Bdio, El, Np, Wol), ...tot an de
bottan (Nt), It wor d'r koold van (Nbk), at

(Np)
koo!akker (spor.) - koolakker
koolbedde (Obk) ['k...] - koolbed
koold hobben, ...triegen, Aj' do koolde
koolblad - koolbiad
toorts hebban, dan fig to ta bibbaren, dan
koold Ook koud (WH) In., bw.; -or, -st bifzo koold as ten stian; dat is It verscbil
[ko:lUknMt] i. (In.) koud: i.t.t. hoot 't mit gewone toorts, dan zwiet ie vaote
Wear is vusen to koold veur do tied van
(verspr., Obk), ook detooldopijo id. (Np),
jam- (Nbk), ? Is verbijote koold vandaoge (van een koe) koold rope binnen veertion
(Diz), Zoe'n stienen v/ocr geft koold op dagen kalvend (Sz, Nt), vandaar: Dat beast
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kooldbeitel - koolde
dus koold van mekaere (01-Ni), It Is koud
van mekaar (Spa), van de koolde kaante uit

is nog an de kouwe kant (Sz), (bij
zoekspelletjes:) Koold! je bent niet in do
buurt van wat je moot vinden (Nbk), 'kim
sUet van de koolde (Bdie), zo koold as ies
(Db, Dho, Ma, Mun, 01-Ni, Pe-Dbl, Ste,
Wol), ...as ecu stien (versprj: veelal ook
met do bet. 1, 3 en 4 gebruikt, zo koold as
stien id. (Obk), ...as ccii bok(Dfo, Di; El,
Nbk, Op, Ste), ...as can kikkcr (Db, Nbk,
Spa), ...as pekeL gezegd van vriesweer (b)
3. onbewogen, volstrekt bedaard Die b/ill

do bloedverwantschap van do aangetrouwde man of vrouw (Ste), ecn koo/dc
zusterhaifzuster (Bdie, Nbk) of stiefzuster
(Bdie, Diz, Ld, Op, Ow, Po-Dbl, Spa), can
koolde breur halflnoer (Bdie, Nbk) of
stiefbroer (ZW, Diz, Op, Ow, Spa, Ld) 6.
in een koolde brogge eon droge boterham
(Ma, Pe- DbI) 7. weinig to botokonen
hebbend, in koolde drokte drukto om niets

d'r koold onder (Np), 't Lat tn Siberisch

Wat het hi)' een koolde drokte; hi)' mac/ct

koold hot laat hem volstrekt koud (Np), rn overal neer omme en macid can hopcn
Die vent fat mif koold zegt me niets, kan drokte cm niks (Nbk), Ic moe'n d'r gien
me niets schelen (alg., Ma), (verb.) Dat is koolde drokte ommc macken (Ste), ook in
con koolden iene iemand die onder alle Et is een koold keunsien eon zoor eonomstandigheden mstig blijft, uiterlijk altijd voudig iets om to doon 8. in de koolde
onbewogen op dingen reageert (Nbk, Np), ooriogde koudo ooriog 9. in koo/degrond
zo ook (zelfst.) Dat is con aorige koolde (spor.)
id. (Np), Hij wodt d'r met waarm ofkoold kooldbeitel z. ko/beite/
van, Et rae/ct me dc koofdc kicren met hot kooldbloed z. koo/db/oedpcerd
raakt me niot, ik blijf er onversehillig kooldhloedhingst (Ow) ['k...] - koudonder (Bu), Dat gaot je ok met in de bioedhengst
koolde k/area zitten zoiets treft je diep, kooldbloedig (Nbk, Ste) bn. [ko:ld'blu:dox;
kanje bep. niet onberoerd laten (Nbk), Dat aks. wisseit met 'ko:Id ... } 1. koudbloedig
/igt th koold, we bin toch glen femifie (Ste) Die is ok koo/dbioedig (Ste) 2. eon
hot Iaat me koud (Db), Dat fat 'm koud hij koudbloedpaard zijnd (Nbk, Ste) kooldtrekt or zich niets van aan, evt.: on blijft bloedige peerden (Ste), (zelfst.) 't Bin
standvastig (Sz), 't Is zoc'n koolde kikker, koo/dbioedigen koudbioedpaarden (Nbk)
,biy trckt 'm nargens wat van an (Nbk), kooldbloedmere (Ow) ['k...] - koudwaarnaast my is zo koold as con kikker bloodmorrie
(Nbk), Hi7 bleefd'rzokoold onder as een kooldblocdpcerd (verspr.) Ook kooldstien (Ld) 4. ongevoelig, kit tegenover Hoed (Db, El, Nbk, Op, Ow, Sz, bet. 3:
anderen Die meensken bin zo kook!, die Mun, Sz), koudbloed (WH) et; -on;
Ieven a/fiend veur beur zels (Obk), Wat is ...peertien ['k...] 1. koudbioodpaard
die vrouw koold in It ankominen, daor Kooidb/oedpeerden bin zwa ore warkpeermoej' niet kommen veur wat begnjo (Db), den, zoas Zeeuwen en Be/gen (El, Nbk) 2.
Ze bin we/ krek trou wd, mar ze b//even paard verkregen door te fokken met eigen
mar aorig koold tegen mekeer (Nbk), Ze voo (Obk) 3. iemand zonder pit, die zich
stcon en zo koold tegenover mekacre norgons druk om maakt (Mun, Sz)
(Pe-Dbi), ThJ was altiedzo koo/d, ok veur kooldbreur (Dho, Diz, Wol) do; -s; -tien
zien kiender, d'r gong niks gien waarznte ['ko:IdbrA:r] 1. stioffiroor
van 'm uut (Op), A/star/I d'rienc, bij b/i/I koolde Ook koude (Spa) do ['ko:1d,
d'r we] koold onder (Spa, Nbk), A] zej' et ...1o/'koMdo] 1. hot van eon lagoro
tegen him, hi)' b//ft d'r Bake koold onder temporatuur zijn van do Iucht (buiton of
(Ow, Nbk), (zelfst.) Da 's ok can koolde, zo binnen) Wat staoj' daor toch in de koolde!
had as ccii bikke/! (Dho), 147 is zo koold in do kou buiton, ovt. in eon onvorwarmd
as (cen) stien (Nbk) 5. (bn.) zondor dat or vortrok (Nbk), Dc koo/dc snidt je do
bloedvorwantschap bestaat (vorspr.) Nee, aodem haost of do (vrios)kou buiton
oat is gien femi/ie van cons, wi)' bin d'r (Dhau), We moe'n de koolde mar wear in
he/emao//coofd van (01-NI, Op. Mun), Die id. (Diz), Dc koolde zit in de foe/it (Bu,
man en vrouw bin beide carder trouwd Nt), Do koolde moat eerst nut de /ocht
west en hadden kiender; die kiender bin veur et betcr weer wodt (Ow), (fig.) En as
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ot huuswark dan good your mokoor tvanz
was d'rgion kooldo an do locbt dan was er
geen enkel probleem (Bu), Do kooldckomt
aotig naor buys in de koude temperatuur
buiten, de koude lucht (Dho), k 1kb ccii
hici poos in do kooldo staon to waacbton in
de kou, veelal: buiten (Wo!), Do
verwaamiing was kopot, we bobbon won in
do kooldo zoten (Nbk) 2. het zich koud
voelen Jo zolion 't bestarvon van do koolde
(Nbk), dour do kooldo bovangen zich niet
goed voelen als gevolg van de kou (Ste),
blauw zion van do koolde, Do kooldo gaot
ml)' over do roggo eon koud gevoel, koude
rillingen (Dfo), Do koolde gong mod'r van
over do roggo ik kreeg or een akelig
gevoel door (Np) 3. verkoudheid,
plotselinge kou van het lichaam of een
deel daarvan, als gevoig van een (!ichte)
ziekte kooldo op 'c blaoze bobbon (Bu,
Diz, Nt, Obk): AJ' koolde op 'c blaozc
bobbon moej' vaokcpissen (Obk), Hirouk
niot lokker, hi)' hadde zoker wat koolde bij
'm (Op), 'Ic Bob do kooldo in do buud
(Ste), zo ook Do kooldo zit ml)' dour do
buud (Mun), do buud vol kooldo bebbon
(Np), (over aftreksel van alsem als
geneesmiddel:) Et was ofgriosolik bitter
spul; baost nict om in to nomon, mar or
drool do kooldo omm crack of 10 konnon ot
laotor an do klour van ot wactor [de urine]
zion (Ow), Do kooldo vaaltjo op 'o huudje
wordt verkouden (bo: Op), kooldo vatton
(spot.)
kooldefront (1) - koufront
kooldegolf (1) - koudego!f
kooldekiumer z. kooldklurnor
kooldekiumerig (Ste) ['k..] - kouk!eumerig
kooldekrimperd (Ste) de; -s; ...krimpertien ['ko:ldokrimpçt] 1. koukleum Jo bin
con kooldokrimpord! (Ste)
kooldekrimperig (Ste) ['ko:ldokrtmprox,
- koukleumerig
koolder (Bu, Nbk, Np) Ook kolder de
['ko:ldr/... o .... ...s ...] 1. kolder: hersenziekte
bij bep. vee, met name bij paarden en
koeien: ? Foerd haddo kolder in do kop
(Ld, 01-N!), ...do kolder in do kop (Db,
Dfo, E!, Np, Ow, Sz, Ma), ook gezegd van
een brutaa! paard (Pe-Dbl), As It wat
kooldorik weer is, bobbon do koonon soms
do kolder in do kop (Obk), raozondo kolder

(Ld): As eon poordraozondo kolder het en
do zunne schiont him in do ogon, dan wodt
hi)' vorschrikjcolik wild on slat mit allos
wat an him bowogon kan (Ld), ook:
toestand waarin mensen amok maken
(Bdie) 2. toestand van uitzinnigheid, van
het uiterst speels, dwaas of enigszins getikt, wild en gek, geestesziek zijn, ook van
bep. dieren, met name van een hond, in
Hi)' bet do koolder in 't bould (Bu, Dhau,
01-N!, Pe-Dbl, Wol, Db), Hi)' kon do
koolder we] in do kop bobbon (E!, Nt, Spa,
Nbk), As ot blad an on van do bomon gaot,
hot hi)' do koldor in ? hould (Diz), As do

kalvor boginnon to daanson on to springon
th et vourjaor, hobbon zo do kolder in do
kop (Bu) 3. onzin die men uitkraamt (Nbk,
Op) War die vent vortoit is allomaolo
kolder (Op)
koolderig Ook kouwerig (Sz) bn.; -er, -st
['ko:!dpx, ...dorox/'koMorox] 1. kouwe!ijk
zijnd, ri!!erig van kou Aj' kooldorig
binnon, dan ill io (Ste), 'Ic Bin wat
kooldorig over do huud, k kon do plop
wol es kriogon (Bu, Obk) 2. koudachtig,
van het weer (Dhau, Ma) It Is wat kooldon weer (Dhau)
kooldhied ['ko:lthit], voor -held z. -hied
- koudheid, vooral lett.
kooldioxide et, de [ko:o!'dijoksido] kooldioxide
kootdkleumer z. kooldklwnor
kooldklumer Ook kooldekiumer (Dfo,
Pe-Dbl, Ste), koudkleumer (Spa), kooldMourner (Nt, 01-N!) do; -s; -tien
['ko:ltk!Smr/... / ... X:... ] 1. koukleum
kooldklumerig (Nbk) ['k...] - koukleumerig
kooldsmid (Dhau, B!, Op) de; ...smeden;
...smittien ['ko:ltsmit] 1. smid die zonder
vuur werkt (Dhau, El), daarmee ook: langs
z'n klanten reizende hoefsmid (Op)
kooldvuur (Np, Ow) - koudvuur
kooldweg (Diz, Nbk, Nw, Obk) bw.
[ko:Itwex; aks. wisselt] 1. koudweg,
onaangedaan B)7 zoo 't me kooldwog, lick
in 'tgozicbto(Diz)
kooldzuster (Diz) de; - s; - tien ['ko:ltsAstf]
1. stiefzuster
koolhaeze (Ma, Nbk, Np, bo: Nw) Ook
kooThaze (Spa) de; -n; ...haesien ['k...] 1.
sufferd, rare snuiter War bij' toch con
koolbaozo! (Nbk), eon aorigo koolbaozo
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koolhaze - koop
can eigenaardige snuiter (Np), 0th je,
koolhazo! (Spa)
koolbaze z. koolhacze
koolkraege (Obk) de; -n; ..kraegien [k...]
1. kraagvormige afdekking van bordpapier
met teer, om een koolpiant vastgemaakt,
tegen de koolvlicgc
koolkruke (Op) de; -n; ...krukien
['ko:oikryko] 1. keulse pot waarin men
zuurkool bewaart
koolmees de; ..mezen; ...mesien ['k...] 1.
(vaak verkL) koolmees
koolmes (Obk) et; -sen ['k...] 1. mes
waarmea men kool snijdt
koolmonoxyde (spor.) de, at [ko:oi
'm5: noksid] - koolmonoxyde
koolplaante Ook koolpiante ( Sz) de; -n;
...plaantien ['k...] 1. koolplant
koolpiante z. koolplaanto
koolrabi (Spa) - koolrabi
koolraepe z. korappe
koolraope z. korappe
koulraopesop (Np) de ['ko:1r3:psDp] i.
een soap van koolrapen (d.i. een hap. knol,
als groente gegeten)
koolrape z. korappe
koolroepe (verspr.) Ook hoolrupse (Spa,
Sz) ['ko:oirup] - koolrups
koolrupse z. koolrocpc
koolschaeve Ook koolschave (Wil) ['k...]
- koolschaaf
koolschave z. koolschacvc
koolsoep (Bdie, Dho, Diz, Nbk, Np,
01-Ni) Ook koolsop (Np) ['ko:olsup/... sop]
- koolsoep
koolsop z. koolsoep
koolstronk z. koolstronko
koolstronke Ook koolstronk (Ma)
['ko:oistrok(o)] - koolstronk
koolstruke (Nbk) - koolstruik
koolteer de, et ['ko:ttror] 1. koolteer
koolter (Ste) - kouter (van can ploeg)
kooltien Ook kole (Ow) - kooltje:
gloeiend stukje turf (b: lm), eierkool e.d.,
vooral in ccii kooltien vuur (Bdie, Diz,
Dho, Obk, Nbk), Vrocgcr had mocdcr
graag con kooltien in do tcstc cii dan in do
stove; dat was best tegen kouwe benen (Nt,
Wol, Sz), vandaar Dat is ccii mooi glad
kooltien veur in de tcstc (Ow, Dho), Doe
me es ccii kooltien in de teste (Spa, Np),
ccii kooltien (vuur) in de stove (Diz,
01-Ni, Op, Pe-Dbi), ccii kole vuur... (Ow),

con kooltien vuw- in ? strickiczcr (Nbk)
kooltuun (verspr.) ['k..] - tuin of deal
aryan waarin men kool verbouwt
koolvat (Op) et; -ten ['k...} 1. houten vat
waarin men zuurkool bewaart
koolveld (verspr.) ['k...] - koolveld
koolventer (Sz) de; -s; -tien ['k...] 1.
iemand die met kool vent Vrocgerkwamen
zc mit con karrc rooic en witte kool langes,
dat was do koolventer (Sz)
koolverkoper (Bdie, Nbk, Np, Sz) de; -5;
-tien ['k..] 1. praatjesmaker
koolverkoperi'je (verspr.) de [...'r..., z.
-i'ja] 1. het uitkramen van onzin, apakool,
kletspraatjes Ft Is klaorc koolvcrkopcnc
(Nbk), Hi bet unooickooJverkopcnc ( El),
An zoe'n koolverkoperije hebben we niks,
jow moc'zi mit [citen kommcn (Op)
koolvliege (Obk) de; -n; ..vliegien ['k..]
1. koolviieg Do koolvlicgc daorkriogon dc
lcoolplaantcn lcnolvoct van (Obk)
koolvliàder (verspr.) ['k.] - koolvlinder,
koolwitj a
koolvreter (Db, Ofo, Oho, El, Ma, Op, Sz,
Wol) de; -5; -tien ['k...] 1. bep.
schaidwoord
koolwaeterstof(I) ['w] - koolwaterstof
koolwittien ['k...] - koolwitje
koolzaod ['k...] - koolzaad We gaon mit
dc biycn naor et koolzaod naar de veldan
met koolzaad (bs)
koolzaodhunnig z. koolzaodhunnung
koolzaodhunning (bs: Dfo, Op) Ook
koolzaodliunnig (bs: Dfo, Obk, Ow) [tk...]
1. honing gewonnen nit de koolzaadplant
koolzoer (1) - koolzuur
koolzoergas (1) ['k..] - koolzuurgas
koop Ook hope (v) de; kopen; kopien
['ko:p(o)] 1. handeling waarbij men jets
koopt Dat buus staot to koop (Np), to koop
anbieden (Nbk), ccii buus to koop bobbcn,
Dat is nict tc koop, Dc koop is slcutcn
(Ow), is angaon (Np), .ging niot dour
(Op, Ma), ..is ovcrgaon (Diz, Ow), ccii
koop slutcn U). 'k Hcb hint do koop
bcloofd'k heb hem beloofd dat hij bet kan
kopen (El), ten koop beklunkcn can borrel
drinkan op de gastoten koop, met name
gezegd wanneer men op de markt yea had
verhandeld (Spa), Daorbcj' ccii gocic koop
mit daoii (Nbk), Ze lacbten me uut op do
koop toe (ba), 17 hebben ccii gocic koop
daon iets goads gekocht an/of tegen can
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koopakte - koopmanskiele
zoor redelijke prijs (Dhau), argens mit to
koop Jopon (Nbk, vo), (fiat) woten wat d'r
in do worold to koop is (Nbk), H15 bad niet
vu/c moor to koop ook fig., vandaar ook
ni/cs moor to koop bobben uitgeteld, zeer
vermoeid zijn, geen praatj es, tegonwerpingen meer kunnen maken (Nbk), Heb
it ok al wat to koop over miy? denk je dat
je jets over mij to zeggon hebt, denk je dat
je bass over me kunt spelen (vo), Jo kim

koopakte - koopakte
koopaovend - koopavond
koophewies (Dfo, Op) et; ...bewiezen; -ien
['ko:bawis] 1. schriftelijk bewijs dat men
jets bij eon bep. firma heoft gekocht
koopbrief (Db, Np, Obk) de; ...briovon
['k...} 1. koopbewijs, koopakte Hej'daorok
0011 koopbricf van? (Obk)
koopdag (Obk) do; ...daegen ['k ..j 1.

kooplustig (Nbk, 01-Ni) [...'i...] - kooplustig
koopmaansbedrief (1) ['k...] - koopmansbedrijf
koopmaansbeurs (Np, 01-Ni, Spa)
['ko:pmà:zb...} - koopmansbeurs
koopmaansdochter (Woi) de; -s ['ko:p
mà:zdoxtç] 1. dochter van een koopman
koopmaansfemilie (Nbk) - koopmansfamiiic
koopmaansgeest (Nbk) - koopmansgeest
koopmaanshuus (Nbk, 01-Ni) Ook
koopmansbuus (Sz) ['k...] - koopmanshuis
koopmaansjasse (Nbk, Np) Ook koopmansjasse (Bdie, Db, El, Ma, Nt, Obk,
Op) de; -n; ...jassien ['k...I...mans...] 1.
stofjas van eon koopman
koopmaansklompe (Nbk)Ookkoopmanskiompe (Bdie, Db, Diz, El, Ld, Ma, Nt,
Pe-Dbi) do; -n; ...kiompon ['ko:pmA:s
kiompo/...mans...] 1. (veeiai my.) geie
kiomp (voor mannen)
koopmaanspraot z. koopludepraot
koopmaansstok (Np, Nw) Ook koopmansstoat (Bdie, Db, Dfo, Dhau, Diz, El, IA,
Ma, Nt, Pe-DbI, Spa, Sz) de; -ken; -kion
['ko:pmã:stok/...mans...] 1. wandeistok
(vaak van bamboe: met gorond handvat)
koopmaanszeune (Woi) de; -n; ...zeuntion
['ko:pma:sX:na] 1. zoon van eon koopman
koopman de; -nen, ook: koopluden, koopiu (Nbk) ['k...] 1. koopman: handeiaar,

koopdag: boeidag N. gaotnaor do koopdag

ook: venter Hoevulo moot dat koston,

mar uutkiozon, want d'r is glen nee to koop

je kunt hot zo gok niet bedenken of 1k
vorkoop het (Obk), It Za/ we] mod/it
woddon om zoks an do koop to brongon to
verkopen (Dho), Do oproeper brongt or an
do koop (Sz), op de koop too erbij, or nog
aan toegevoogd: Dat hoj' op 'a koop too
extra, gratis erbij (Ste), ...Jcriej' op 'e koop
too Id. (Nw), Hondord strafriegols op 'a
koop too (b), Zo Jacbton m15 uut op 'e
koop too (ba) 2. wat men koopt, gekocht
heoft (Nbk) Za'Jcjim mien koop 05 71012
Jaoten? (Nbk)

(Obk)
koopman? (Np), Dat is zoo'ii rommoltion,
koopflat (spor.) - koopflat
do rooie baonc was do besto koopman hot
koopgedrag (1) - koopgedrag
besto was dat dat huis, dat bodrijf in do as
koopgewoonte - koopgewoonte
werd gelegd (soms ook met do gedachte
koopbaemer (b: In) do; -s ['k...] 1. iemand aan eon mogelijko schadoioossteliing door
die kooplustig is
de vorzokering (Dho)
koophannes (b: In) do; -en ['ko:phanos] I. koopmannenpottefulie (Dho) do; -s
vrouw die al te graag koopt
['ko:pmaii:potofYii] 1. portofeuille van eon
koophuus - koophuis
veekoopman Do koopmanncnpottofuJio zat
koopkondisie (1) - koopkonditie
an 'tkottlng(Dho)
koopkontrakt - koopkontrakt
koopmansbeurs z. koopmaansbours
koopkracht (01-NI, vo) de ['k...] 1. koopmansboek (Spa) ['k...] - koopmanskoopkracht
bock
koopludepraot (Nbk, Obk) Ook koop- koopmanschop (1) de, et ['ko:pmA:skop] 1.
maansprao: (Nbk, Wol), koopmanstael koopmansgoost
(El) et ['ko:piydo.....ko:pmã:s...] 1. de koopmanshuus z. koopmaansbuus
praatj es die eon koopman gowoonhjk heoft, koopmansjasse z. koopmaansjasso
do veelal ovordroven en/of spoelse aan- koopmanskcunst (Op) do; -on ['k...] 1. de
prijzingon van zijn waren
strategic die oen koopman toepast
kooplust (01-NI) - kooplust
koopmanskiele (Dfo, Diz, Sz) do; -n
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koopmansklompe - koorse
['k...kilo] 1. haiflange kid, veelal door
kooplui op de markt gedragen Eon grote
koopmanskielc is wied (Dfo)
koopmansklompe z. koopmaansklompo
koopmansstok z. koopmaansstok
koopmansstreken (Op, Sz) my.
['k...strt:kjjl 1. foefjes, handeiwijzen die
horen bij een koopman en die hij toepast
om winst te maken, vooral: het beduvelen,
afzetten
koopmanstael z. icoopludopract
koopopdracht (1) - koopopdracht
koopoptie (I) - koopoptie
koopovcrienkomst (1) - koopovereenkomst
koopprics - koopprijs Do kooppries moot
vaastostcld wodden (Nbk)
koopsomme (Obk, Op) ['ko:psomol koopsom
koopsompolis (spor.) ['ko:psompo:310s] koopsompoiis
koöptaosie (I) [ko:op'ta:si] - kooptatie
koopvecrdij (vo) [ko:pft:or'dej] - koopvaardij
koopvccrdijschip (vo) - koopvaardijschip
koopvernietigend (Bu) bn. [...'nitagpt] 1.
met een zodanig gebrek dat de koop niet

mekaore (Woi), Ze stonnen mit et hole
koor an do wog (El), Ze bebben bij do
buron eon heel koor header, d'r bin vast
elf (Sz) 4. koor van een kerk 't koor in do
kaarko (Bdie), Do preekstoel staot in et
koor van do karko (Np), As d!r glen plaic
meet is in do karko, gaon sommiken we]
op 't koor zitton (Op)

koorbaanke (spor.) - koorbank
koord(c) z. kore
koorddaanscn (Nt) - koorddansen (op een
bep. draad of touw)
koorddaanser (verspr.) Ook koorddanser
(Sz) ['ko:ard...] 1. koorddanser Do
koorddaansor dee starko stokkies (Diz),
Die jonge is zo vlug as eon asp,
eon koorddansor (Sz)
koorddanser z. koorddaanser
koorden z. koomen

't

Is net

mensen (Bdie, Dho, El, Ma, Np, 01-Ni,
Op, Spa, Sz, Woi) Doe d'r wat vul to

koordienst (Ow) de; -en ['ko:ordt:nst] 1.
kerkdienst m.m.v. een kerlckoor
koorgcdielte (1) - koorgedeelte
koorgewclf (1) - koorgewelf
koorleider (spor.) - leider van een
zanggroep, zangkoor
koormeziek - koonnuziek
koornen (bo: Bu) Ook koorden (ho: flu)
zw. ww.; onoverg.; koornde, het koornd
['ko:or4n/ko:rd1] 1. draad nit wol
spinnen (waarna verdere bewerkingen
voigen)
koors z. koorse
koorsdraank (Obk, Ow) Ook koorsedraank (Bdie, Np), koortsdraank (Ld,
Ma, Nt, Obk, Op, Ow, Pe-Dbl), koortsdrank (Wif) ['ko:orzdrâ:t]kl... ] - (veelal
verki.) koortsdrank, veelal in de vonn van
druppels oplossing van kinine
koorsdruppcn (Nbk) my. ['ko:rzdrApIp]
1. dmppels van kinineoplossing als
geneesmiddel tegen koorts, ook van
koortsdrank anderszins
koorse (Bdie, Mun, Np, NW, Spa, Ste, Sz)
Ook koorts (OS, Dho, Diz, Mun, Np, Nt,
Obk, 01-Ni, Op, Pe-Dbl, Spa, Woi), koors
(Dfo) de; koorsen ['ko:orsa, ...za/...ç(t)s] 1.
koorts (als gevoig van ziekte) Hij ligt to
nYlon van do koorse (Bdie), As kiendor war
mekeoft, hebben ze vaoke nogal bogo
koorts (Obk), Hi5 badde baost veertlE
graodon koorts (Op), koorts kriegon (Nbk),

haelen, kwam et hole koor d'r op of (0p),
It Was eon mooi koor, al die korels bi

(Nbk), MY bet de koorse do daddo dag, dat

meet geidig is Len spatte hooft met vaasto
to zitten an et spronggowricbt van etpeerd;
et is niet koopverniotigend, want et is to
zion (flu)
koopvrouw - koopvrouw Vroeger kwazn
do koopvrouw bij do deuxe (Nbk) * D'r
bin loopvrouwen, koopvrouwen on buusvrou won, mar do Jaesten bin do boston

(Ste, Sz en oost. van Wol, b: im)
koopwaer z. koopweer
koopweer (OS, Dho, Np) Ook koopwaer
(Diz, Op. Ste en west.) ['ko:pwt: or/...wc:or]
1. koopwaar
koopwoning - koopwoning
koor et; koren; koortien [ko:ar] 1.
zangkoor, zanggroep 'Ic Bin bij eon koor
(Nbk), eon gemengd koor (Ma) 2. in in
koor met z'n alien ongeveer tegehjk
roepend, pratend, zingend: Ze reupen in
koor dat zo d'r op tegon weren (Nbk, Np,
Db), As do voogels boginnen to zingon in
koor (Obk), ...in koren (Obk) 3. groep

A ovens gaot do koorts nioorstal ombogens
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koorscdraank - kop
now zal 't we! gauw opknappen (Nw),
ICrieg de daddedaegsc koorse barst maar
(k: Ste), Bijiongontsteking wodde vroeger
zegd: as tic negende dag de koorts zakt,
dan is et geveer over (Dfo), Ste/fe niet an,
ía konnen de koorts we! bebben (Dho), Dc
koorts is him naor binncn sleugen hij heeft
binnenkoorts (Ow), Aj' tie koolde koorts
hebben, dan hj ía to bibberen, dan bif zo
koold as een sticn; dat is 't verscbii mit
gewone koorts, dan zwiotie vaekc(verspr.,
Obk): Doe J. vroeger zunnesteek harre, bar
ze ienenveertig graodcn koolde koorts
(Db), It kim om mij de koolde koorts

Do baand van at borloge moe'n can peer
koten uut(Ow)

aolig koortsig, d'r zai we] wat aebter wag
kominen (Dho)
koorts z. koorse
koortsdraank z. koorsdraank
koortsdrank z. koorsdraank
koortsig z. koorsig

anbrocbt dew de 4/nc waegenmaeker, can
mooi koppien of zo (Op), Th3' bet can
scbrabbe an tie top zitten (Np), Thy treeg
can klap veur tie top (Dho, Nbk, Ow), ook
fig.: Hi5 kreeg een Hap vein- de top doe
zo datzcdon hij onderging een plotselinge,

koortsuutslag (Nw) - koortsuitslag
koorzang (spor.) - koorzang
koorzanger (Ste) - koorzanger
koot Ook kote (Dfo, Diz) de; koten; kotien
['ko:at(o)] I. koot vooral bij paard, koe,

zware teleurstelling (Nbk, Ow), iene een
Map om de kop geven (Nbk), can flap om
tic top triegen een klap (Obk), Hijmaekte

knikt hi5 gauw veurover (Ow), As etpeerd
'in sclirijo zct, gaot MY wel as over de toot
(El), As can toe over de toot staot, moej'
him bebaandeien mit ammonia/c en eat en
waarm wactar overkoot staat (Db, Dhau,

Obk) 2. schakel in een ketting e.d. (Ow)

kootbien (Obk) at; ties ['ko:odbt:n] t.
(vaak verkl.) kootbeen, met name nit een
schapepoot
kootbot (n: NI) et; -ten; -tien ['ko:adbot}
i. hetz. als kootbien, z. aldaar
kop de; -pen; -pien [kop] 1. hoofd, kop
kriegcn j e kunt bet lazarus krijgen (k: Ste; van mens of dier (indien gezegd inzake
Ow), Hi bet allied van die koolde mensen: niet zelden als ruw ervaren), de
koortsen, en hi macid van iedere scheet atbeelding ervan of een nagebootste vorm
can donderslag maakt een boel heibel en anderszins 'k Hob mien kop stoten
drukte, en gaat om een kleinigheid (Pc- Dbl), Depiene schaurt me dew de kop
vreselijk tekeer (Op), Do ge/c koorts twam berme (Ste), Eon var/can bet can kop en
vroeger vaekc in 't oosten veur (China?) ten poord hot ten bcufd (Sz, Dfo), Die toe
(Db), ...gaot aorig teteer (Wol), gale hot can trap koppien verliest het
koortscn (Dfo)
hoorntouw snel doordat de booms naar
koorsedraank z. koorsdraank
voren groeien (Np), Mit et aandere
koorsig (Bdie, Dfo, Dhau, Ld, Ma, Nbk, knoesien trok hij memmen rok biclendal
Np, Nt, Ow) Ook koortsig (Dho, Diz, Ld, over zien koppien (b), (bij vergelijking) tie
Ma, Nbk, Np, Nt, Op, Pe-Dbl, Wol) kop van Jut (Bdie, Dho, Ld, Np, Ste), Ok
['ko:Q(;)soxfko:ortsoxj - koortsig Hij is op 'a rongen wodde we! as cen versiering

kootbeen Dat peerd bet can ti/k/ce tote
(Diz), Dat peerd is slop in tie koten (Ow),
It Peerd ston over tie koot overkoot, di:

tie meneuvels hoe aj't geweer an tie kop
smitten moeten hoe men bet geweer moet
ricbten (b), an de top gooien moeten id
(b) Ic zolien him tie top ofslaon mit de
saobel (Np), at wart can slinger an tie top

het gewrieht boven de hoef steekt naar
voren door verrekking of verstuiking,
vooral t.g.v. zwaar trekken (reden bijv. om
zo'n paard op de markt niet te kopen) (Bu,

gavan oppervlakkig bet werk doen, met
name gezegd van huisboudelijk werk dat
snel af moet (Obk), Et wart lopt me over
de top ik beb teveel werk (Dm1), at icne
Np, 01-NI, El), It Peerd was over de koot lick in de top zeggen midden in z'n
id (Dho, El, Nbk, Ste), over tie koot gezicht, recbt voor z'n raap (Nw), Th3 was
jaegen door (vooral) te zwaar werk de aorii rood om tie top had een tamelijk
spieren van een paard tezeer belasten, rode gelaatskleur, was nogal rood
waardoor bet dier slepende bewegingen aangelopen, piene in tie top bebben
gaat maken; soms ook van een koe gezegd boofdpijn bebben, fc over tie top warken
(Ld), 't Peerd stict steil in tie koten; dan (Bu, Nbk, Np), Aigaof' okop 'atop staon,
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kop - kop
1k wil et niet lieden (Nbk), (schertsend
tegen een zeurend kind, tegen iemand die
zich verveelt en klaagt niet te weten wat
hij zal doen, tegen iemand die bliJkbaar
veel geld wil verdienen, eon goeie baan wit
krijgen c.d.:) Gao mar op 'e kop staon on
dubbeltios schieten er komt niets van in,
hot lukt Jo toch niet, zoek hot maar uit,
bekiJk het maar (Dho, Np, Op, Sz, Wol,
Nbk), Hi7 ston zowat op 'o kop van
kwaodhoid (Sz), Die draankhals kwam al
weer op 'o kop thuus geheel zat (Np, Diz),
1k zit op 'e kop in do drokte midden in
drukke bezigheden (Np), zo ook op 'e kop
in et wait zitten (Nbk), Ze hebben Jo
glstoraovond aorlg bly do kop had
voortdurend over Jo geroddold (Np, Ow),
Jo woten met aJ' him hi) do kop of Mj do
kont hebbon Jo weet niet wat je aan hem
hebt, wat hij nou precies wil, beoogt (Ma),
D'r is glen kop of kont an vaaste to
knoupen er valt geen touw aan vast to
knopen, Jo kunt or goon chocola van niaken
(b: In), zo ook le kim d'r glen kop of kont
an vaasto knoupen (Db), Jo kim d'r glen
kop ofkont uut wies wodden id. (Dho, Ma,
Ow, Spa, Sz), ...an vlenen id. (Db, Wol),
...gion kop on star an vlonon (Ow), of
stat (vo), War eon gowlrrowaz ic kim d'r
glen kop of kont an wlos woddon Id. (El),
Daor snap 1k glen kop of kont van niets
(01-NI), argens kop nocb kont uut wios
woddon kunnen id. (Nbk, Sz), lone bi)' kop
en kont pa/c/con biJ de lurven vatten,
hardhandig aanpakken (Bu, Dhau, Nbk), zo
ook Jo zoien ze hI)' kop en kont kilegen
(Ow, Nbk) on (gezogd om to droigen) I/c
zaije de kop tussen do oren zetten (Dhau),
tussen twie oren zetten (Ld, Np, Ma), Jo
zoion Jo do kop van do rompo slaon
lichameliJk stratton (Nw), HI)' badde do
kop zowat vorkeord op 'e rompe ni. van
verbazing over wat hij zag (Sz), do kop
opstlkkexr Die zlekte stikt do kop weer op
(Op), HI)' was d'r weor, hi)' bet do kop
weer opsteuken nl. na ziekte of moeilijkheden (Nbk), MY her een dikke kop, do
kop om do deuro stikkon, Hi)' bet do kop
a/tied lIe/ce boge neemt altiJd eon
verwaande houding aan, heeft het hoofd
enigszins achterover uit verwaandheid
(Diz), zo ook Thj droogt do kop hogo doet
verwaand (Db), en Th7j ]opt mit do kop in

denekke id. (Diz), Th3 wrong him mit/cop
en schooldors dour 't rogonba/cgat (b), mit
kop on schoolders boven lone wit st/k/con
veel groter ziJn dan (Dhau, El, Nbk, Wol),
ook: veel beter in jets zijn dan do anderen
(El, Nbk), Hi)' stikt mit kop en sobooldors
ho von a/los uut is veel beter dan do
anderen (El, Nbk), Th1 is ml)' over do kop
gniid boven m'n hoofd gegroeid (Op), do
huJopperties over do kop zetten ondersteboven keren (Bu), mit do kop in de veren
lop on voorovergebogen, met het hoofd
tussen z'n sehouders (Bdie, Np), do kop in
do veren hebbon niets van zich laten horen,
zich rustig houden (Obk), Kop in do veren!
geroepen biJ haasj e- over, ter waarschuwing dat men ging springen (Np), ook Kop
in! id. (Wol), Hi)' zit a/tied op 'o kop in
huus hij zit altijd thuis, is niet naar buiten
te krijgen (Nbk, Wol), Kop op! ga niet bij
de pakken neor zitton, woes optimistisch
(Nbk), zo ook Do kop in do boogte ioJo
heb goon zorgen (Np), Do kop in do
wiend! moodig vorder, Iris voorwaarts
(Nbk), Hi)' hot do kop in do wiond doet
dwars, legt zich or niet biJ neer (Wol),
HoolJe kop diobte hou je mond (Nbk), zo
ook HoofJo (do) kop (Nit) en Kop dicbto
(Nbk), do kop d'r your ho/en doorzetten,
niet toegoven, mood houden, vandaar Hool
do badde kop d'r your (ba), Jo moo'n do
kop niot hangen faoten geef do moed niet
op (Bdie, Db, Ste), waarnaast Hi)' fat do
kop hangon Iaat do mood zakken (Np,
Nbk), Jo konnen d'r over do koppon ]open
er waren veel mensen bij eon (Op. Np), de
koppon hi)' mokoor stikicon (Nbk), mit do
kop tegen do muro lopon (Nbk, Np, Op.
Ow), mit do koppon tegen mokoor Jopon
flunk botsen in meningen, opvattingen (vo),
Dat kan Jo do kop niot kosten dat brengt
weinig financieel risiko voorJe moo (Nbk,
Spa), do kop boven waotor bolen her
redden in finaneieol opzicht (Dhau, Nbk,
Pe-Dbl): 't Hot d'r an om do kop boven
waoter to bolon 't kost grote moeite, hot
lukt maar net (Pe- Dbl), Ze zitton tot kop
on oren in do scbuld(Diz, Hi)' zat kop on
oren in do bouw was geheel bezet met
werkzaamheden op hot bouwland (vo), ione
do oren van do kop oten erg veel eten biJ
iemand andors, ook gezegd van eigen
kindoron waarvan hot opvalt dat ze veel
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eten on this funk geld kosten (Np), Jo
zoilonje de ogon wit do kop scbaemon Jo

(Nbk), (van thee- of koffiedrinken) or
koppien op 'e kop zetton omgekeerd op het

zou Jo ontzettend schamen (Nbk, Ow),
Mien kop cJ'r of as et niet waor is (Nbk,
Op), 'k Leg ze do kop niet in de schoot ik
ga zeker niet gedwee doen, toegeven en me
erbiJ neerleggen (Nt), do kop opstikken,
Dat moo'n we drekt do kop indrokken hot
opkomend verzet, dat gerucht e.d. moeten
we meteen onderdrukken (Np, Op, Ste,

schotoltJe zetten ten token dat men niet nog
eons ingesehonken hoeft to worden (Nbk),
S kop in de wat zetten gaan dwarsliggen
(Db), over de kop viiogon over de kop
slaan (Nbk), Jo moe'n Jo niot over de kop
vtiegen zich forceren door veel te hard to
werken (Nbk), zo ook Jo boeven Jo niot
over do kop to vtiegen j hoeft j niet te

Nbk), Jezeis (we]) vow- de kop siaon
(kwmen) (Nbk), (tegen icmand op wie men
boos is:) Zak Jo your do kop spion?
(Nbk), iono war om do kop stricken vleien
om er voordeel van te hebben (Ste), et vet
strak cm de kop bcbbcn erg zuinig zijn
(Nbk), ieno wat op kop geven funk do

scbrivtuit de naad gewerkt (Spa, Db), over
de kop zion over het hoofd zion (Nbk), ook
opzettelijk, rd. om erboven to staan of
omdat men or geen punt van wil maken
(8k), hats over kop gezogd wanneer icts
zeer plotseling en snel moet gebeuren of

waarheid zeggen of een aframmeling geven
(Nbk), iene op 'o kop zitten er van langs
geven (Bdie, Bu), vandaar op 'e kop
kriegcn or verbaal van langs kriJgen, do
schuld kriJgen (Bdie, Ma, Nbk): 1k wit t
niet op 'e kop kriogon (Nbk), Hi5 krigt
dies op 'e kop (Ma), Ic moo ën je niet op 'e
kop zitten iaoten (aig., Nbk), ... op 'e kop
schioten Iaoten id. (Nbk, Np, Ste), Ze
hebben him aorig op 'o kop zeton ze
hebben hem er fUnk van langs gegeven
(Np), A] schioten ze beur ok op 'o kop, dam
zeggon ze d'r flog niks van ze laten zich
altijd alles welgevallen (Nbk), Thy bet de
kop weer in 't hoister hiJ komt er weer
bovenop (Nt), Hi5 bet de kop aorig dew- ?
holster heeft funk geld (Pa- Dbl), over de
kop gaon ondersteboven slaan, vallen, ook:

failliet gaan, opgeheven worden (van eon
zaak, vereniging e.d.) (aig.), verdubbeld
worden van eon kostprijs (Nbk), mislukken
van eon broedsol, biJv. doordat do kip het
heeft verlaten (s), over do kop staon over
de kop slaan (biJv. met eon voertuig, eon
raceboot) (Nbk), ook: van eon haas als
gevoig van hot schot (Obk), Ettandis over
de kop kommen geploegd (Spa), Dc boo]
ston op 'e kop door elkaar, ondersteboven,

overhaasten (Db), HJy bet him over de kop

gebeurt Dat mos ok bats over kop
gebeuren (Dfo), H,3i gong hats over kop
vot (Op), Hi5 ging bats over do kop de
stoot in (Wol), dubbel vet veur do kop
hebben nooit rekening houden met do

gevoelens van anderen, iets nooit op
genuanceerde wiJze bokijken (verspr.),
ook: HI5 bet ccii pinkion diicke vet your do
kop id. (Np) en Thy bet vet veur de kop, ie
kim d'r niet dew- honno scbieten id. (Np),
Thy bet vet yew- do kop as eon boRe your
do knien id. (Bdie, Bu, Diz, Wol, n), ...as
eon driejaorie boRe veur de kni5en id.
(Np, Spa, Sz), eon bod vow- dc kop hebben

de idoeën, do opvattingen van anderen
nauweliJks bemerken, nooit iets zion, weinig genuanceerd zijn (Nbk), zo ook eon
p]aote vow- do kop hebben Id. (Np), iene
vow- do kop stolen door anders to doen of
te vinden, maken dat de andor boos wordt,
zich beledigd voelt (Nbk), Jo mooFn niot
zomar mit do Note kop naor buton gaon, io
bobben tack verkolon west (Nbk), eon
kacto kop, Hi5 zat rn op do kop to
kiauwon (Nbk), Th/ is 'm (of hour) uut do
kop snedon hij lijkt sprekend op hem of

haar, met name: op één der ouders (Nbk,
Np), War eon iitiiko kop bet dat meonsko
in wanorde (Nbk), de beet op 'e kop zetten (Nbk), AJFzion kop zion, zof at bange your
overhoop halen (Nbk), de tuwi op 'e kop hum woddon (Pe-Dbl), Do gon,onigboid
zetton omkeren, omwerken (Nbk), Die staot 'm op kop to tozon op z'n gezicht
zillion bier do boot weer op 'e kop zotton

komen hier herrie schoppen, rotzooi maken
(Nbk, Np), In et pattien van de huron
tiggen eon stok of war tegeis op 'e kop d'r
in (Op), Dat scbitderij bang op Fe kop

(Diz), Jo konnon 't an zion kop wet zion
dat It eon saggerj/n was (Pe-Dbl), eon
rooio kop kriogen, ...hebben, kop on koot

gezegd wanneer iemand die waren afweegt
voor eon kiant dat zodanig doet dat het
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gewicht net voldoende is (maar ook niet
meer) (Bdie, Nw), Hijpraot as can tiape
zondor kop (Nbk, Np), 1115 bet moor
vorstaand om de top as dat bi5 d'r in bet
(Np), 't Is daor now a/tied top on lcont ze
drukken zich daar altijd ruw tilt, met
onnette woorden (Nbk), It Is top on tont
hot betreft alles (Bdie), As die silos es
your do top sebreven ston wat die uuthaold
bet.. de mensen hebben or geen weet van
wat hij allemaal wel niet heeft uitgehaald
(bi), de top in de net/ce loggon eigenwijs
doen (Bdie), Hi5 bet een top as een bioto
een vuurrode kleur (verspr. OS, Bu, Dho,
Pe-Dbl, Wol), ...as eon rooie bieto (Dhau),
...as eon bolle heeft een rood aangelopen
on veelal dik hoofd (verspr. WS, Db, Ma,
Ow): Hi5 verscbeut van kleur, hij treog
een kop as eon bolle (Sz), ...as twie
aanderen eon erg dik hoofd (Ma, Obk), eon
top as eon scbepelstorfhobben z'n hoofd
op ietwat vreemde wijze rechtop hebben
staan (Ow), ...as een sfeie... een dik, rood
hoofd hebben, bijv. door inspanning (Di;
Np, Nt, 01-NI, Sz), ...as eon varten eon

top op hij is schrander (Np, Nbk, Wol),
Daor zit eon top op hij heeft een good

verstand (El, Nbk, Op, Spa), ook: hij is
koppig (Nbk, Spa) en Hi5 bet eon kop id.
(b), eon beldore top hebben (Nbk), DFr zit
eengladdekop op hij is behoorlijk pienter
(Spa), Die is veurzien tied uut, die bet eon
goeio gladde kop hij is veel meer

ontwikke!d dan de anderen (Bu), Thy bet
do kolder in do top doet erg uitgelaten
vrolijk, doet uiterst merkwaardig (Bdie),
Ze hebben him de top get maekt (Np,
Ow), Do top wodt me roeg ik word boos
(Nw), Do top staot me nargons naor id.
(Nw), It Is rn in do kop sleugen het is 'm
in z'n bot geslagen, hij is getikt (Nbk, Nw,
Dho), 't in do top hebben id. (spor.),
vandaar Do tiotto bet et weer in do kop
loopt niet op de gewenste wijze (Np), at
hoge in do top hebben her hoog in z'n be!
hebben (Diz), Hi5 is get in do top hij is
malende, ook: doet onstuimig, heeft wilde
plannen (Np, Nbk), mit dc gotte top wat
doen op onstuimige wijze, zonder rustig to
hebben nagedacht over fantasierijke plan-

le!ijke kop (Sz), ...as eon stokkende rute nen (Nbk, Np), Hi5 is mit de top op 'o
eon ehagrijnig gezicht (01-NI), Die trekt loop is op wilde, overdreven wijze bezig
eon kop as eon sep eon erg mar gezicht met z'n work (Ste), de top d'rbi5bolon z'n
(Nbk) 2. iemands geestelijk vermogen wat aandacht bij iets houden: Hi3i leidde me of
in fe/do top baelen (Nbk), Die baelt him it ton do kop dFr niot biy bobon (Ld), d'r
allemaol moezenissen in do top (Np), wat mit do top bi5 blievon id. (Nbk), do top
in fe/dc top hebben van plan zijn, ook: d'r good bi5 hebben z'n aandaeht er steeds
veel verstand, kennis hebben, zo ook Die op gericht houden, zich good koneentreren
bet wat in ? toppion heeft een good (Nbk, Np), mit top on oron in eon book
verstand (Nbk), F. bar et now ion teor in zitton to bozen (Diz), It tan d'rmit do kop
de top had het zich nu eenniaal niet bi5 ik kan me het niet voorstellen, ik

voorgenomen, wou per se zo en niet anders
(vo), Wat die in do top bet, bet bij met in
do kont wat hij zich voorneemt geeft hij
niet snel op (Nbk, Ow, Wol), (negatief:)
Hoe trief' et in do top! hoe bedenk je het!
(Nbk), eon hod an do top hebben, iene an
de top zeuren, ... om de top zcuren (Nbk,
Np), Ce) de top argens over broken, mit
de dronten top, mit do bite top votlopon

begrijp niet hoe het ken gebeuren, hoe dat
zo kan zijn (Op, Ii: Ste; Nbk), eon stievo
top hebben hij is stijfkoppig (Nbk, Op),
mit do top op 'ogiobe wozon malende zijn
(Np), zo ook mit do top op 'e loop wezen

(Np), Do top ]opt me ommo ik word er
ture!uurs van, ik kan de zaken niet meer op
een rijtje houden (Dho, Np, Ste, Nbk),
Zion top is ot gien elle laant hij is snel

boos weglopen, Mit een kwaoio top zej driftig (Np), Do top is me gien ella fang
we.! as dingen daoj F factor spiet van hebben denic niet dat ik alles maar blijf pikken, ik
(Nbk), Thy bet een hadde top is tamelijk kan snel kwaad worden (a: Op; Np), Do
ongevoelig, last zich niet door teleur- top staotmo d'r met naorik heb (nu) geen
stelling of tegenwerking van z'n gedrag of zin, ik kan me op zulke dingen nu niet
voornemen aibrengen (Nbk, El, b): Eon koncentreren (Bu, Nbk), Do top was me
Stcllingwarver bet con badde top on biy baos over 't boutd ik was buiten zinnen
gaot zion eigen gang (b), D'r zit eon gooie van woede (Ld), Ze'kjo eon twak modder

Sn!
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in do top gooion in het gezicht (WoØ, Hi7
bet con top as eon almenak een zeer goed
geheugen (ZW, Db, Dho, Diz, Ld, Np,
01*, Wol), ...as ten pot id. (Ow), Hiy bet
eon top as eon zijo hij vergeet alles (Obk)
3. versehi! in Iengtc van ongeveer eon
hoofd lily is wel twio koppon tidier as
mij (Nbk), ieno con toppien tloinor
macton, ... oen top Heiner maokcn (Np) 4.
beeltenis van een hoofd, beeldenaar
(hoofd) op munt kop of munt kruis of
munt (Nbk, Np) 5. (veelal my.) persoon
vee1aI als teleenheid) D'r zfl haost glen
kop in do bus haast niemand (Nbk, Np),
Lao'we mar even do koppon telion, vourdat
do bus weer votridt (Nbk, Np), D'r is glen
top ovorboord er is wel icts gebeurd, mast
bet is niet echt ernstig (Nw), Et bin daor
allomaol knappo koppon schrandere,
ge!eerde mensen (Nbk), It Bin knappe
koppon die dat uutvunncn bebbon (El) 6.
verhoging van de bodem (vee!a!: met een
vrij abrupte overgang vanuit het !agere
dee!) D'r zit een bogo kop in It laand
(Wo!), D'rzitton wat rictolik voulo toppen
in ? laand (Nbk), As 'tnict voulorogonde,
was die top in It hand gauw verdreugd
(Pc- Db!), vandaar Die boge kop graft mit
dat weer niks op (Sz), ook in do
Londe-top bep. heuvel viak bij de Lendo
(Nbk) 7. boveneind, vee!al verdikt of wijd
uit!opend, van bep. voorwerpen, figuren,
bomen of planten do top van eon paol
(Nbk), ...van de wozeboom (Nbk), de
spioter op 'e top slaon, ook: het bij bet
rechte eind hebben, Do top [ni. van de
dofle] wodde ominebeugon en vaastedriyd
mit wat ere bento; die is wat sloppor on die
wol daor botor dour driyen (bs: Nw), Do
tome was an do kop toe vol geheel vol, tot
aan do rand (Nbk), (bij vg!.:) P. doe et
glassion zo vol, d'r zat baost con top op
(Nbk), op 'e top ofprecies: Hoevulo geld
a'knog biy me bad? Op 'o top ofbonderd
gulden (Nbk), wat op 'o top tik/con (Spa),
op e kop zotton ondersteboven p!aatsen,
bijv. van eon kopje ten token dat men goon
koffie meer wenst (Nbk, Np), 't Heb et
vowio jaor do koppon van do wilgon
keeld, mar d'r kommen al weer mooio
koppon op (Sz), De bloomen iaoten do
kop(pen) ok hangen; ze moo'n waotor
bobbon, dam stitken zo do top wol weer op

(Nbk), 1k kinjo die top nut die plaanto, dat
is ten mooie, jongo stokke (Nbk), Vourdat
do bioten rooid wodden, siaon zo now cent
do koppon d'r of dan gaon ze 'de bitten
koppon' (Dho, Ld, Op), de Kop van
Ovoriessel, Do top van et bekko, daor
wodde et ondorstotan bouwdde bovenste,
zwaardere dwarsplank of balk van een bep.
type groot hek op dam, inrit van wei!and,
erf, zandweg (E!, Ste), do kop van do trojo
(Ld), Do man break do kop van de barko
doe biy aacbter eon boomwottof haotte
hetz. als barkc/cop, z. a!daar (verspr.
Pe-Db!), do top van Ft boorspit (versprj:
Do top van 't baorspit moot good glad on
effen wezon (Pe-Db!), (bij overdrijving:)
Die had do zondo zo scbaip macid, dathij
miydo de top van Ft hoorspit (Nbk), do top
van do mouwo bet boveneind, n!. bij de
schouder (Bu), Do troonkaste is eon groto
taste mit con rnooie top d'r op, mit eon
voogoltion on con trosse druvon n!. kuif
van een kuifkast (Sz) S. boveneind van een
garf of van één of moor korenha!men
(3arven bebbon toppon en tonton (Bu, Np,
Ste), Aj'eon voor roggo laodon, dan moe'n
van do bosson do toppen naor binnon on
do tonten naor buten hgon (Ow), Deurdat
ze in do riegol staon blioven do toppen [n!.
van de garven] drougor as b. v. in Twonto,
daor doon ze zo in do ronto (Ste), Do
toppen leupon wol es uut as zo lango op 't
laand stonnon in do gaasto (Nbk), Mit
dusten mit do vlogol dustton zo oorst do
top (otzaodaondo) (Obk), D'rzit wolaon
zaod in do top van do garvon (Diz), Dan
miy io do koppon d'r of n!. van de
graanha!men, als men tegen de ligging in
maait (Ste) 9. ronde en evt. in een punt
toelopende top van iets Om inrogonon te
vourtominon mos d'r con gooio top op 'o
miete (Bu, 01-NI, Op, Pe-Db!), Do top
[van de korenmijt] zit d'r scbiovo op (E!),
vandaar • t Leste voor staot d'r NY,we
zotton now do top op 'o miote (Spa, Diz)
en Die tan zoe'n mooio top an do micte
macton (Dho), do top van eon bujoppor
(Bdie), D'r mos eon top op et buj op 'e
waogon, dan was et aacbtor boger as your,
on dan twain de wozoboom d'r over (Nbk),
Ft bofle van do bekkiostacbol her ok eon
top, die Joptin eon punto too (Bu), do top
van can biyotorf(bs): An otzoomon in do
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top van dejaegkorf is to heuren dat daor
now con pat van at volt zit(bs) 10. extra

(01-NI, Ow), vuuftop oeipels (Nbk, Ow),
...siopols (Nbk), ...stionporon (Nbk), Etkols

hoeveelheid toegevoegd aan, gelegd op

gullon vroegor oen cant do top (Op),
Elctols, bonen on Men wodden biy do top

droge waren Af de twatmaoto slichtvol
dedon bqj'twrntig liter, mar we dedon d'r
we] eon top op, dan baj' eon twat (Nw)

11. voorkant, voorste deel van jets
kop-bals-romp-type ni. bep. type
boerderij (Db), MY dontt dat It buus
teveulo mit do top naor Zorgvlied staot dat

bet met een flinke hypotheek is bezwaard
(b) 12. overstekend deel van de zware balk
die bjntstij len verbindt (Db, El, Obk, Spa,
Sz) de kop van 't blent (El) 13. balk boven
stalpalen (van een koeiesta!) en waarin
deze vastgezet zijn (Ow) 14. smalle
voorzijde van jets, veelal van een steen
(verspr.), in Jo moe'n de bok mit de top in
do wiendbouwon, andors driof ía of (Spa)
en Eindolik hadden we mit de boot de top
van It tenaal boreitt (01-N!) 15. do eerste
p!aats in eon rangorde Die ston an do kop,
bijv. bij schaatswedstrijden (Nbk), Oonzo
tori balclub staot an do top (Dho), an do
top liggen (Np, Op, Spa) 16. in do top d'r
of bieton een begin maken met jets (Np,
Spa): WI] Jo do top d'r of bieten? (Spa) 17.
in De top is d'r of een fljnk deel is eraf

(bijv. van een prijs), is verbmjkt, bijv. van
jaar, week of dag, ook van de eerste fljnke
hoeveelheid kilometers die men met een
auto heeft gereden (Dho, Nbk) 18. kop om
nit te drinken (dan echter bijna uitsluitend
koppion, z. aldaar), voor het overige
gebruikt in de verbindingen eon top thee,
oen top sutolaodomelk, in geval van do
norma!e hoeveelheid wordt vaak koppien
gezegd 19. inhoudsmaat van éón liter, rd.
een ronde bus met platte rand aan de
bovenkant (niet voor vloeistoffen); ook
opgevat als gewichtseenheid bij erwten en
bonen, nI. 1 1/2 pond (Nbk, Sz) Zo
vortocb ten do bonen bi7 do top en do
corappels bij de vuufkop (Pe-. Dbl), Bij do
top veur do bonen [1 1/2 pond] en do
vuutkop veur do oorpels mos ok iokord
wodden (Nbk), Ean top Men [1 1/2 pond]
of bonen woddo mit do striokstok rochtstrioten (Nbk), Zo wougen misschion eon
halve top on borokondon daoruut at
gewicbt van oen muddo n!. do kooplieden

die boekweit van boeren op de markt
kochten (k: 5th), eon top bruno bonen

vertocht (Dfo) 20. krantekop (Nbk, Np) *
Aj' get wodden, tomt at Jo in do kop an
(Ma), Ze zullonjo do top mar dwas op 'o

romp zetten stel je voor dat ze grof geweld
gebruiken (Ld), Do meersto vis zit tusson
do top en do star da's vanzelfsprekend
(Wol), De top moat niot towoogbrongon
dat dokontslaogkrigtdoe geen dingen die

j e zuur kunnen opbreken, die risikovol zijn
(Ld), (raadsel:) Wio gaot d'r op 'a top do
taste binnen? met als oplossing: de
spiotors van do schoenon (Bu), Weltoruston/lvfit do top op It tussan IMit do tout
d'r bi5 do], slaop we] (Nbk, Np), .../Kop
op Ft kussentt Gat in do aann/Dat slapt
waarm (Nbk)
kop. - afkorting van top era osic

kopaende et -n; ...aentien ['kap:ndo] 1.
overstekend deel van de zware balk die
bintstijlen verbindt (Ow) 2. zeer korte
baege die vastzat aan een uttordiot en in
de daarachter gelegen petgaten stak (Ste)
3. topeinde van een boom (Np, Ste) 4. id.
van een garve (vo) 5. één der einden van
een greppel in het land (Ow) 6. z.
bout'daondo

kopakker (Db, Dfo, Spa) de; -s; -tien
['kopakç] 1. het voorste of aehterste deel
van een stuk weiland of bouwland (met
name bet deel waar men draaide met bet
ploegen)
kopbaand (Dfo, El, Np, Obk, Op, 01-NI,
Sz) de; ...banen; ...baantien ['kDbã:nt] 1.
band van halmen om hot boveneind van
de gaff Om iodera bos moat can topbaand
on eon tontbaand(Op) 2. band van halmen
om de kop van vier of zes bij eengep!aatste
schoven haver (Np, Obk)
kopbalkc (Dfo) de; -n ['koba!(o)ka] 1.
zware balk liggend op en als verbinding
van de bintstij!en
kopbaHe - kopba!
kopballen (Np) ['IcobalQ] - koppen bij
voetba!, als bij voetbal
kopdoek z. boufddoet
kopduker (spot.) de; -5; -tien ['kabdyk]
1. bep. kort spijkertje met platte kop 2. in
rooie kopdulcor bep. watervogel: dodaars
(Sz)
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kope - koplaoge
kope z. koop
kopen ['ko:ptp] - kopen: door kopen
verkrijgen We hebben glen gotte in huus,
we kopen de gottenbriy klaor (Bu), bij

1. boerderij van het kop-hals-romp-type
kophoolt (verspr.) Ook kophout (Spa) at
['kop...] 1. bovenste stuk van can boom
(stam plus takken), vooral: de takken van
iene (wat) kopen, Daor kopen we nooit een boom (Op) De spieken [van de
(Nbk), Hij bet dat vusen te duur kocht boerenwagen] wodden uut de takken, et
... veur een Jeeg bedrag.... ... veur een kophoolt maekt (Op), De iekschelders
spotpries kocht (Nbk), iene kopen nl. een leuten et kophoolt van de ieken liggen,
borrel (Nbk), Watkoop ie d'r veur?(Nbk), daor konnen ze niks mit; et wodde deur
je aarm kopen (an), een voetballer kopen

aarme meensken wel as branige bruukt

overnemen van een andere club tegen een
fors bedrag (spor.) * Kopen is niks, mar
betaelen we] (Db)
kopenschop (p, b: Im) de ['ko:pipskop] 1.
koopwaar
koper de; -s; -tien ['ko:pl] 1. iemand die
jets koopt of daartoe serieuze plannen
koestert Daor ha 'k een goeie koper an
iemand die can redelijke prijs betaalde
en/of op tijd betaalde (Nbk, Nt), zo ook

(Obk)
kophout z. kophoolt
kopie de; -nen; -gien [ko'pi] 1. fotokopie

Hij kreeg een goeie koper veer dat stole
laand (Pa- Dbl), Ie moeh een koper zien te
vienen (Spa), (meestal inzake lets groots,
van bijv. een boerderij, een fiats) Hij is
koper wodden hij heeft de koop doorgezet,
heeft het gekocht (Nbk), Wie is de koper
van dat stole laand wodden? (Op), D'r bin
een protte kopers om et huus west nl.
potentiele (Wol), D'r weren een protte
kopers om de deuce (Db, El), D'r bin
kopersgenoeg, mar gien centen (Ma) * Dr
is mar iene koper slechts e6n persoon kan

koper zijn, er zal altijd wet iemand zijn die
het wil kopen (Nbk, Bdie)
koperaosie (Nbk, 1, b) Ook koperasie
(Nbk, Np) [ko:po'ra:osi/...'ra:si] - kooperatie (nl. bep. vereniging of winkel
daarvan)
koperasie z. koperaosie
koperetief (Nbk, vo) ['ko:pco'tif, ...paro'tif]
- cooperatief een koperetieve baank (Nbk)
koperig ['ko:prax, 'ko:porox] - koperig Ze
bin daor niet zo koperig, ze geven niet zo
gauw uut (Nbk)
koperlap z. keuperlappe

kopgoed (Np) at ['kopgut] 1. het bruikbare
van het hoofd van het slachtdier, zoals de
oren
kopgroep (spar.) ['kop...] - kopgroep
kophaege (Ste) de; -n; ...haegien
['kophe:ga] 1. ben der haegen (z. aldaar)
die het dichtst bij de Lende lagen
kophalsboerderi'je (Obk) de; -n ['kap...]

Kuj' even een kopie maeken van de agenda
veur de vergadering? (Nbk) 2. kopij Ligt
d'r nog kopie, ofhebben we alles al in De
Ovend' opneumen? (Nbk)

kopieerapperaot (spor., 1) Ook kopieerder (1) et; -en; -ien [ko:pi'jt:araparo:ot
/...'jt:ardc] 1. kopieerapparaat
kopieerder z. kopieerapperaot
kopieerink (1) - kopieerinkt
kopieerinrichting (1) - kopieerinrichting
kopieermesiene (spor.) - kopieerapparaat
kopieerpepier (1) - kopieerpapier: inzake
can kopieerapparaat
kopieerwark (I) - kopieerwerk
kopien ['ko:pin] - koopje: op goedkope
wijze verkregen koop 't Is een kopien
(Nbk, Np), Daor hej' een kopien an (Nbk),
t Is op een kopien maekt dat artikel is
goedkoop gefabriceerd, zodat her gemakkelijk kan gaan verkopen (Nbk)
kopierecht (1) - kopijrecht
kopi"eren [ko:pi'jt:ari ] - (foto)kopiaren
kopkaaste (Obk) - kuifkast
kopkeze (Nbk, Sz) - hoofdkaas
kopkleppe (spor.) ['kop...] - kopklep (van
can motor)
kopklepper (Bdie, Ste, Sz) de; -s
['kapklepj] 1. ouderwetse stoomfiets met
de kleppen bovenop de motor
kopkussen z. heufdkussen
koplaampe Ook koplampe (WH) - koplamp van een auto
koplage z. koplaoge
koplampe z. koplaampe
koplaoge (verspr. OS, Diz, Np, Op, Ste)
Ook koplage (Spa) de; -n; ...laogien
['koplo:ga/...la:go] 1. gemetselde laag (in
can muur e.d.) waarvan de stenen met hun
korte zijde zichtbaar zijn (verspr. OS, Diz,
Np, Op, Spa) Aj' een mure metselen leg ie
I
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koplengte - koppen
cerst eon streklaoge (in de lengte) on dan
eon koplaoge, die d'r haok-s op komt, mit
do k-op naor vow-en (Obk) 2. Iaag govormd
door do koppen van do schovon op hot
middon van do wagon (Ste) 3. bovonste
laag van hooi- of korenmijt (Obk, Op, Ste)
Bat is niet van et beste, dat k-an wel op 'e
k-oplaogc (Ste)
koplengte (spor.) de; -s, -n ['koplsiito] 1.
do longte van hot hoofd van eon mens Th3'
lag ten koplengte op de sander year (Nbk),
iiy k-warn ten koplengte boven him uut
(Nbk)
koploper - koplopor
koppel et; -s; -tion ['kopl] 1. groepjo van
moor dan twee mensen, dieren, oxomplaron
andorszins, bij uitbreiding: eon heloboel
D'r gingen ten hit/c koppel fietsers langes
(El), D'r gaot ten koppel vofk langes (Np,
Nt), con koppel scbaopen, ten hit/c k-oppel
batten (Nbk), ten koppel voegels groto
groop (Nbk), ten k-oppol petriezen (Obk),
MY k-warn toch mit ten k-oppelpriezen van
de kermis! (Wol), Twie is eon peer, dfie is
ten koppel (El, Ld, Ow) 2. een twootal bij
olkaar horende monsen, dieren, exomplaren
Mit hadrieden badden we ten good koppel
(01-NI), Diejongo on datmaegion vormon
mit bear beiden mar ten Jon t koppel (Op),
ten koppel spea/on bij hot wodden op
paarden radon welko als eerste twee zullon
aankomen (Dho) 3. z. k-oppelstok-koppelbalke (bs: Dfo, Nw) do; -n;
...ballcion ['kopj ... ] 1. koppelbalk, met name
boven in do klokkostoel Op 'o malcelaars
van de k-/okk-cstoo/ ligt de k-oppc/balk-e; die
ba/k-c k-oppelt as et waoro de bienten (bs),
Dour do k-oppelba/k-e zit somstieden ten
gat daor ten k-abel dour k-an aVe an do
k-Iok-k-e(n) vaaste k-omt om die op to
trek-ken (bs)
koppelen zw. ww.; ovorg., onoverg.;
koppelde, het koppeld ['kap1] 1.
(onoverg.) zich tot een groep verenigen
(Dhau, Dho, Obk) Bij de haast beginnen
de trekvocge/s to koppelen (Obk), De
k-icwieten bin weer an t koppelen (Dhau),
Enron koppelen bi5 rnek-ore (Dho) 2.
(ovorg.) twee dieren op eon bep. manier
aan olkaar vastmakon zodat ze niet to snel
of wild gaan lopon As we de k-alvcr
uutlaoten, koppelen we ze twee an twee
(Diz), Depeerden k-opp olden ze vroeger an

rnekeer, zo gongen ze naor depeerdematen
toe (Dfo) 3. aanoon koppelen van wagons
o.d. (spor.) 4. (overg.) personen aan olkaar
koppelen (fig.) De co/don bobben de
jongelu an mok-cer kopp old (Ma), Ze
perbeerden bear doebter an ten riek-e
sebietor to koppelen (Db), Dat oo/do wief
is aorig an Ft koppelen (Np) 5. (onbep. w.)
bep. spel spelen waarbij oorst één kind tikt;
elk kind dat getikt wordt vomit met hem
een steeds groter wordende short (Dhau)
Kom jonges, we gaon koppelen (Dhau)
koppeihoolt (Np) et; -en ['knptho:It] I.
koppelstok waarmee men twee naast elkaar
loponde paarden koppelt Et koppelboolt
tussen de boide peerden is k-opot (Np)
koppeling de; -s, -en ['kopju], ...pal...] 1.
hot aanoen koppelen 2. koppoling die men
moot intrappen in eon auto of op eon
trekker de k-opp cling van de auto
opkornrncn laotcn (Nt)
koppelingsplaete (spor.) - koppelingsplaat
(mot name in een auto)
koppeistok (verspr.) Ook koppel (Obk,
Wol) do; -ken; -kion [1opst3k] 1. houton
stok met halsbandon om twee beosten to
koppelen, ni. om uitbrekon to voorkomon
(vooral bij schapon on kalvoron, ook wol
bij paarden) We doden do k-aiver do k-oppelstok- an (Ma), Die peerden bebben eon
koppel over do k-op (Wol), ook gobruikt bij
paarden voor een wagon (of andorszins aan
hot work) om ze botor in toom to hobbon
(Nt): Jongo peerdon kuJ' by or wark- good
beleron mit eon koppelstok- (Nt)
koppelteken (I) - koppoltoken: in
woordon, bij afbreking van woorden
koppeltienbuitelen (Bdio, Nbk, Np, Nt,
Obk, 01-NI, Op, Ow, Spa, Ste) Ook
koppienbuitelen (Nbk, Np, Ow),
koppientumelen (Ob, Dfo, Dhau, Ma,
Ow). koppeltiendukelen (Dho, Diz, El,
Ma, Nbk, Wol), koppiendukelen (Np),
koppeltientumelen (Ow), kopp eltienduiken (Sz) zw. ww.; onoverg.; koppoltionbuitolde, hotkoppeltionbuitcld['knpjtim
kjj} 1. kopjobuitelon
koppeltienduiken z. k-oppelticnbuitelon
koppeltiendukelen z. koppeltienbuitelen
koppeltientumelen z. k-oppeltienbuitelcn
koppelwarkwoord (I) - koppolworkwoord
koppen zw. ww.; ovorg., onoverg.; kopte,
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kopperd - koprollen

het kopt ['k3prjl] 1. (onoverg.) koppig zijn
tegenover elkaar, ruziën (Dho, El, Ma) Jo
moe'n n/ct 20 koppen, wat is daor now an
(Dho), 1115 kopt de bide dag is de hele dag
koppig (Ma), Die beide zitten allied to
koppen (El) 2. koppen bij voetballen 3.
van z'n bovenste deal, kop ontdoen, vooral
in: do bitten koppen het loof eraf slaan
met het allerbovenste kapje: Dat bieten
koppen gaot me niet naor 't zth, ik beb do
koppen d'r hover wat dikker of (54,
Bieten koppen gaot ok al macbinaal
(01-Ni), Ze bin wit do bitten an 'tkoppen
(Spa), 1k bade eon vracbt knollcloI, dan
bin ze kopt (Np), AJ' dairecelhen koppen
gaoj' d'r nit ccn schaipe schoro of mit con
schaip mo.s overbenne, zo dat d'r eon bid
Hein stok-kien of gaot; as d'r was- eon
betien locbt bij komt gaon do las-von al
dood, en dat is krek et doe] (bs: Dfo, Op,
Ow), Et koppon wodt tegenwoordig vcural
daon owradon de varroamijt do eigies
houfdzaeklik in de darrecellon legt (bs), et
koppen van stobben hot aficappen van
uitstekende delen van boomstronken (Bdie,
Pe-Obi, Ow, vo): Ok stobben woron dims-;
daorkoj'jo twie keer bij waarmen, lacbton
ze, eerst bi5 et rooion en koppen en dan
bij et branen (vo)
kopperd (verspr.) de; -s; koppertien
['kopçt] 1. stijflcop It Is ten klein
koppertien (Ow), Daor kuf' gien kaant mit
op, dat is wolzoe'n kopperd(Dho)
koppesnellen (spor.) ['kopasncli] koppensnellen (als gewoonte bij hat
oorlogvoeren door bep. volksstammen,
ook: van can krant zo goed als alleen de
koppen lezen)
koppesndller ['koposneir] - koppensneller:
iemand die alleen kopp osn cit (bij het lezen
van kranten), z. aldaar
koppie-koppie (Nbk, Np, Nw) In.; prod.
[kopi'kopi] 1. goed bij zn verstand, helder
Die is koppie-koppic (Nw)
koppie-krauw z. onder krauw
koppien et; koppies ['kopin] 1. kopje
waaruit men drinkt Mit duane koppies
smaekt et altied lekker, wodt d'r we] zegd
(Dfo), We zitten an oons eerste koppien
koffie (Spa), een koppien koffie
inscbinken, - . - drinken, 1k zal je ten
koppien insehinken met name: koffie of
thee, koppien on paantien kopje en sehotel

(0hz, Nbk, Op): Thuus bebbon we allcmaol
ten eijon koppien on paantien veur de
koffie en de thee (Op) 2. kern van een
ettergezwel (Ste), pukkel, puist (Nbk) Et
koppien moot oerst wit wozon (Ste), ..flqe
wozen (Ste) 3. kleine kop in diverse andere
betekenissen

koppien-onder [aks. wisselt] - kopjeonder H15 deukkoppien-onderin 't waetor
(ba), koppien-onder gaon
koppienbuitelen z. koppeltienbuitelen
koppiendukelen z. koppeltionbuitelen
koppiene (Bdie, El, Obk, Wol) de
['kopino] 1. (vaak informed, ruw) hoofdpijn koppiene bebben (El)
kopplentumelen z. koppeltienbuitelen
koppies my. ['kopis] 1. (my.) verkl. van
kop in meerdere betekenissen 2. hetz. als
kop was-k (bet. 1; z. aldaar (bs: Dfo))
koppieshlik (Sz) et; -ken ['kopizbltk] 1.
dienblad waarop do kopjes, schotels enz.
staan
koppiesdoek (Op, Sz) de; -en; -ien
['kopizduk] 1. afdroogdoek, met name voor
do kopjes, schoteltjes e.d.
koppiesgoed (Sz) et ['kopisxut] serviesgoed: de kopjes, schoteltjes e.d.
koppieskaaste (Bdie, Nt, Op. Pe-Dbl) de;
-n ['Ic ... ] 1. kast waarin men hat servies
bewaart, porseleinkast
koppiesrak z. koppiesrek
koppiesrek (Dfo, Diz, Dmi, Ld, Ma, Nbk,
Np, Obk, 01-NI, Sz) Ook koppiesrak
(01-Ni, Op, Ow) et; -ken; -kien
['kopisrsk/ ... rak] 1. (vaak verkl.) rek waaraan of waarop kopjes en schotels worden
bewaard Dc koppios bangen an ot koppiesrekkien; dopaanties staon d'r aacbter(Dmi,
Obk)
koppig bn.; -er, -st ['kopx] 1. koppig,
halsstarrig zo koppig as eon czol(Pe-Dbl)
koppighied Voor -heid z. -hied do
['kopoxhit] 1. het koppig zijn Uut
koppighied wolbiyniet(Nbk), (van kleine
kinderen) Hi5 meeg [plaste] van
koppighied in de brook (Ow), 't Is klaore
koppigheid van beide kaanten dat die twit
zusters fiat moor mit mokeerpraoten (Db),
Kopp;jbeid bi5 eon peerd is mar knap
last.z (Spa)
kopriegel (I) ['koprigj] - kopregel
koprolle (spor.) ['koprola] - koprol
koprollen (spor.) ['koproli?] - koprollen
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Imps - korbeci
kops In., bw. [kops] 1. met de koppen, ni.
de korte zijden van de stenen naar de
buitenkant ccii ricgci kopse stionon (El), z.

do icmkcr bij et uutbrckcn zittcn (bs: Obk)
2. z. bcufdwark
kopwerk z. hcufdwark

kopzeertc (Nbk, Nw, Wol) do ['kopsc3rtQ]
ook sticnswark
kopschouw (Nt) Ook kopschuw (Nbk, 1. (veelal niw) hoofdpijn
kopziekte - kopziekte
Obk) ['kopskom/ ... skyM] - kopschuw
kopschroeve (Obk) - kopschroef: bep. kopzorg de; -en ['kop...] 1. kopzorg
sehroefbout met ronde kop
Icdcrienc bet we] kopzorgcn! (Ow), Daor
hc'k biel wat kopzorgcn mit bc/cold (Np),
kopschuw z. kopschouw
Zo, da 's tcmccnsen lone kopzorg minder
kopspant z. spante
kopspelde (Bu, Dhau, Ma, Nbk, 01-NI, (Dho, Nbk)
Spa, Ste) Ook knopspelde (El, Sz) de; -n Kor. - afkorting van Koruntbiörs
['kop ... /'knop ... ] 1. gewone speld: met een (Bijbelboek)
flinke kop Goof me et kussen mit do kop- koraal (1) [ko(:o)'ra:l] - koraal: bep.
muziek, de materie waaruit koraalriffen
spelt/en es an (01-NI)
kopspieker ['k ... l - kopspijker: niet zo c.d. bestaan
grote spijker met platte kop Kopspickors koraalmeziek (1) - koraalmuziek
daor wodden stoolbaokbancn mit vaastczet; koraalrif (1) - koraalrif
do spieker wodde dan an do binderlcaant koraalrood (1) bn. 1. koraalrood
koraap z. korappe
ominckroemd (Obk)
kopspiele (bs: Dfo, El, Obk, Op) Ook koralcn (1) bn. [ko(:o)'ra:ln] - koralen
kapspiele (Op, Ste) de; -n; -gien koran ['ko:oran] - koran: het heilige book
['kopspilol'kap ... ] 1. elk der kleine spijlen van die naam
boven in een bijenkorf, haaks op de andere koraopc z. korappe
spijlen In dc korfbcgunncn do bi5cn hour korape z. korappe
korappe (OS, Bu, Nw, Ste) Ook km-ape
wark NY dc kopspiclen (bs)
kopspul (Obk) et ['kopspAl] 1. hoofdvlees (Bdie, Db, Dmi, Np, Ol-Nl, Pe-Dbl, Spa,
Sz, Wol), koraap (Diz), koolraepe (Nt),
kopstel (Dfo) - hoofdstel
kopstcmnie (psor.) ['kop...] - kopstem, kooltape (Dho, Op), koraope (Nt),
koolraope (Np) de; -n; kora(p)pien
falset
kopstok (verspr.) Ook kopstuk (Spa) et; ['ko:orapo/'ko:ara:p(o)/'ko:olr:po/ ... ra:pa
-ken; -kien ['kopstok/ ... stsk] 1. koppig, / ... ro:p] 1. koolraap (bep. soort knot) Nao
vaak dwarsliggend iemand, ook heethoofd uron kokon zit d'r nog baddighied in do
(Di; El, Ma, Nbk, Np, Nt, Obk Op, Ow, korappon (Db), H; hot ccii ncuzc veur dc
bo: Bu, Nw) Wat is bij zunnig! wat con kop as den korappe (Bu) 2. (all. inzake de
kopstok (Nbk) 2. overstekend deel van een vorm koolraporr.) koolrabi (fp)
horizontale balk in het gebint (Dho, El, Ld, korappekop (Dfo) de; -pen; -pien ['k...]
Np, Nt, Op, Spa) 3. kuif van eon kast 1. (seheldwoord) op een korappe gelijkend
iemand (met name i.v.m. z'n hoofd)
(Obk)
kopstoot (Nbk, Np, Obk) de; ...stoten; korappeplaante (Ste) de; -n; ...plaantien
...stotien ['kopsto:ot] 1. stoot met fn hoofd ['k...] 1. bep. plant: koolraap
tegen iemand of iets * Kopstoot, luus dood korappezaod (Nbk) et ['k...] 1. zaad van
vooral gezegd als kinderen in het spel de korappe
korbeel (Nw, Obk) Ook korbiel (Ow),
tegen elkaar botsten (bo: Op; Nbk, Np)
km-bee! (Dho, Nw, Spa, b: In) de; -s
kopstudie (1) - kopstudie
[k3r'bi:lI...'bi1/kar'bt:l] 1. karbeel: in hot
kopstuk Z. kopstok
bijzonder: verbindingssteunbalk tussen
koptillefoon - koptelefoon
koptouw ['koptoM] - hoorntouw (bij vee) bintstijlen en de zware verbindingsbalk
kopvleis (Bdie, Diz) et ['k...] 1. hoofdvlees daar bovenop, d.i. do hcufdbalke (Nw,
kopvoege (El) de; -n ['kopf'u:go] 1. voeg Obk, Ow), met name die naar het hooivak
wijst, i.t.t. do kerbiolegics, die de naar buivan eon kopsverband van metselstenen
kopwark et ['kop...] 1. stukjes honingraat ten overstekende delen van do bcufdbalke
boven in de korf (bs: Obk) Et kopwark ]st op gelijke wijze steunen (Ow)
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korbici - körf

korbici z. korbeel

(Ld, Wol), ... hissen

kordaodig z. kcrdaot

koren II (Bdie, Db, Nbk, Np, Sz, 5: Obk,

kordaot z. kcrdaot

b) zw. ww.; onoverg.; koorde, hot koord 1.
misselijk worden en vervo!gens overgeven
of bijna overgeven Ic zollen d'r van koren
(Np), En It karaltian koorde alas bi5 dFr an
dochte (b) 2. z. kaoren, karken
korenblauw I (spor.) et ['k...] - korenblauw
korenblauw II (spor.) bn. [aks. wisselt] 1.
korenblauw
korenbloem z. korcnblocma
korenbloeme (verspr., t) Ook korebloeme (El, Obk), korenbloem (spor., h)
['ko:rnb!umoPko:orab!umo/... 1 - korenbloem: roggebloem
korenbloemehlauw I (Nbk) Ook korenbloemenfilauw (Sz) et ['k... / ...b!uip:... ] 1.
kleur ge!ijk aan die van korenbloemen
korenbloemeblauw II (Nbk) Ook korenbloe,nenblauw (Sz) bn. [aks. wisse!t] 1.
b!auw ge!ijk de kleur van korenb!oemen
korenbloemenblauw z. korabloemablauw
I, II
korenmesjester (E!) bn.; attr. ['ko:r4
msjsstç] 1. van manchester korenm csjester
pakkcn (E!)
korenmeule (spot. OS, verspr. WS)
[ko:anntck] - (vee!al als Neder!ands
ervaren) korenmolen
korenmiete (spor. WS) ['k...mito] korenmijt
korenschure
(Op, Wol) do; -n;
...schuurtien ['k...] - hetz. als zaodscburc,
z. aldaar
koreveld (Dho) ['ko:rofdt] - korenve!d Ft
Koravald staot dFr goad year (Dho)
körf (OS) Ook korf (WS, Nbk, Obk) do;
körven; -jen [kr(o)f/... o ...] I. korf: mand

kordcroi (Nbk, Nt) ['kordoroj] - corduroy

kordon (1) et; -s, -nen; -negien [kar'don]
1. kordon van soldaten, politieagenten c.d.
kore (Bdie, Dhau, Nbk) Ook koord
(verspr.), koorde (Nbk, Ste) et; -n;
koortien ['ko:oro/ko:ort/...çckj 1. koord
(van ineengedraaide draden) Dc kicadar
drijdcn van gaorcn can mooikoord(Wol),
Dc red.ickulc zat ok can kore in (Nbk), 't
kore an do gadienen gordijnkoord (Bdie,
Dhau), Boven in de bostrok zat can
koorticn, dan zat at war dichtcr am dc ha/s
(Nbk), eon kore an do middel (Nbk),
koorden op unifonnan (Dfo), War now can
borlosicketten is, daor hadden za vroager
can koortien your (Sz) 2. bep. in elkaar
gedraaide stof om mae at' te zetten, dikker
dan tres (Dho) Wat bef dat mooi ofzet mit
koord (Dho) 3. stootkant van eon rok of
japon (Ste) 4. hetz. als stiasiekoor, z.
aldaar (Dho)
Koreaans [ko:ort'jà:s} - Koreaans
korebloeme z. koranbloemc
koremaot (Op) [k...mccot] - korenmaat, in
Zion locht onder de korcnunaot zattan (0p)
koren I et ['ko:orn] 1. (veelal als
Nederlands ervaren, i.t.t. nod) graan als
gewas op hot veld of als graankorrels
(Pe-Dbl, Diz en west.) Wababben 'tkorcn
an can bult (Diz), 't Feerd zit goad in 't
koren ziet or doorvoed uit en is in eon
goode konditie (Sz), overigens in verb.: 't
kaf van Ft koren schaiden (Bdie), Dat is
koren op 'a maula (spot.), ...opzicn motile
(spor.), D'r zit veuJ kaf onder It koren er is
veal kaf onder 't koren (Dfo, Ld, Wol), zo
ook M- is aorikaf.. (Pe-Dbl), ctkaf van
at koren schaidan hot slechte van hat goede
scheiden, de slechte exemplaren, de slechterikken, niet-ijverigen e.d. van do
goede(n) onderscheiden (Mun, Op, Spa),
ondersebeidan (Wol) * Onderiadarkoren
alt kafovera! zijn wel slechte exemplaren
bij (met name gezegd van mensen) (Op),
zo ook Ur zit a/tied kaf in at koren
(01-N!), Gien koren zondar kaf (Pe- Db!),
Aj'koran habben, ontkoem it niet an 'tkaf
id. (Sz) Gien koren zondor tat dFr tussan
(Sz), waarnaast Gien kaf zonder korea
(Ld), D'r zit a/tied we] Awl onder 't koren

Ft

koren (NI, Dho)

k Varkopa do appels at heist bi do körf

(b), Wij baddan acn grote kdrfbiatcn year
do knicncn (Sz), Bij Ft haast s/aon wi
a/tied aen peer korf cerpals op (Db), do
halve korfp!atte korf waarin do he!ft gaat
van can scbcpelskog vooral gebruikt om
aardappe!en in to doen op het land (Op),
Een korf cerpals is zeuventig pond (Obk),
k Heb vroager nog we] turfsjouwd mit de
korf de korvan laegdcn ze dan op do
twibuite n!. eon korf van tenon, voor hot

vervoer van zo'n 25 tot 30 turven, en naar
onderen taps !opend (01-N!), Hi5 baddc
eon nocbtcrcn kalf in de korf (Np), (met
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körtbal - kflrflcramme
name van een bakkar die alle nieuwtjes
weet:) Hi) hot do nigios in or korfion
(Bdie, Bu), do man mit Jcorfics iemand die
met korfjes vent (Obk), Ronse Körfien
bijnaam van can eertijds zeer bekande
straatmuzikant nit Maiddngo, eon korfvol
grds (Nbk), Do poron Jiggen bi5 korven
ondor do boom (v), dew- do körf va/en
door de mand vallan (Db, Obk, Ow), ook
dour do korfzakken id. (Diz, Ow, b), Ic
kun ze kwiet as oier out do korf (Np) 2.
bij enkorf In gooiojaoron kon eon körf we]
zouvontig tot honderd pond zwaor wodden
con spitse körf spits, in een punt
toelopande bijenkorf (bs: Obk): Do spitse
tort hot as veurdiel dat et niot zo gauw
inrogent (bs), do rondo körfnaar boven
rond toalopende bijenkorf (bs: Dfo, El,
Op), waarnaast doplatto korf(bs: Obk), As
de biyen zwaarmcn wollon, mos Jo eon
logo tort MY do baand bobbon (Pa-Dbl),
con korf mit bJcn (Bdia), eon votto körf
can bijenkorf met veal honing (bs: Dfo, El,
Obk, Op, Ow), do kOrvon losmackon de
vlieggatan van de bijankorvan open maken
), (bij vergelijking gazegd door aen kind
dat een andar kind met can paardabloem
met pluisjes tegan het hoofd sloeg:) War
hej' et iofsto: do tort of do bion7 (Dfo),
Zo zatten op mekeor as eon kOrfmit bijen
zeer dicht opean (Ld) 3. korf als doal bij
korfbalsport 4. korf die aan een hoga paal
ward opgetrokken als teken van schaft- of
rusttijd van de veenarbeiders (Dfo, El), Do
körf is op (El), Vrooger bij do wa.rkvorsthaffing kwam do korf an do stok omhogo
on dan was 't scbafttied, on om vuut we
hooldord (Dfo)
k5rfbal (OS) Ook korJbal (WS, Nbk,
Obk, spor. elders) ['krbal, ook wel
...rvb...I ... i ... ]- korfbal
koribalder z. kOr.I bailer
körtbalkörf (Nbk) Ook korfbalkorf(Op)
de; ..Jcorven ['k...] 1. korf waardoor men
de bal moet werpen bij het korfballen
körfballe (Nbk) Ook korJhalle (Op) de;
-n ['k...] I. korfbal
körfballen (OS) Ook korJbalten (MIS,
Nbk, Obk, spor. elders) [ ... bah2] korfballen
körfballcr (OS) Ook korfballer (WS,
Nbk, Obk, alders spor.), korfbalder (s:
Obk) [ ... balr/...dr] - koriballar

körfbalschoe (OS) Ook korfbalschoe
(WS, Nbk, Obk, alders spor.) de; -nan
['k.] 1. sportschoan die man draagt bij het
korfballen
karfbalveld (Nbk) at; -en; ..veltien ['k..]
1. terrein waarop man koribalt of kan
korfballen, ook: het eigenlijke speelveld,
door lijnen aangegeven
kribalwcdstried (OS) Ook korfhalwedsided (WS, Nbk, Obk, elders spor.) korthalwadstrij d
körfdoek (Db, Dfo, El, Pe-Dbl) Ook
korfdock (Np, Nt, 01-Nl, Op, Spa) de;
-en; -ian ['kr(o)vdulc] 1. doek over de
mand met behulp waarvan men vent
korfltaandvat (Bdia) at; -ten; -tien ['k...]
1. hangsel van een korf, mand
körfliengscl (Dfo, El) Ook korfhingsel
(Db), korfhengsel (01-NI, Sz) et; -s; -tien
['k.] 1. hengsal van can korf, mand
körfluingsel z. tOrihengsel
körfiemker (bs: Dfo, El, Obk, Op) de; -s;
-tien ['k..] 1. iamker die meer mat korven
werkt dan met bij enkastan
körfieinkeren (bs) onbap. w. ['k...] 1. hat
winnen van honing met bijankorven (an
niet mat bij enkasten)
körfien (OS, Bu) Ook korfien (WS, Nbk,
Obk) ['kffmJ... o ...] 1. kleina korf in div.
betekenissen 2. Un der stijve haran aan de
achterpotan van can bij (bs: Dfo, Op) 3.
dikke braambas (Bu, Nbk, fp)
korfienbele (Obk, fp) de; -n; ..beigian
['kDrfimbsjo] 1. zeer dikke zwarte
braambas
körfienbreien (Nbk) onbap. w.
['krfimbrej(d)i} 1. breien van zeer kleine
korfj as nit russen Vroogor gongen we
korilonbreion van ruskon (Nbk)
körfienbrummcl (Db, Nbk, fp) de; -s
['k...] 1. dikke zwarte bran
k&rflenmaeker z. kOrfiesmaokor
korfiesmacker (Dfo, Nbk) Ook
korfiesniacker (Diz, Np, Fe- Dbl),
korflenmaeker (Dfo, Dhau) de; - s ['krfis
me:lq/... / ...fime:kç] 1. iemand die (klaine)
korven varvaardigt
korfiesventcr (Np) de; -5; -tien ['k...] 1.
venter van korfjes e.d.
körflcramme (Dfo, Obk) Ook korfkranzme (Op, Sz, Wol) de; -n; -gien ['k.]

1. Do ktirfkrammo wodde vroeger dour do
smid macid (Obk)
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körfmaeker - kornoelie
körfmaekcr z. korvomackor
korfniaker z. kdrvemaoker
korfmes (b: In, bs: Op) Ook korfines (bs:
Dfo), bi'jenies (Nbk, bs: Obk), raotmes
(bs: Dfo, Op) et; -son; -sien ['k...] 1. lang
mes door imkers gebruikt, o.m. voor hot
uutbreken van de korf, di, de spijien en
raten emit nemen om to oogsten (bs) en
voor hot inkotton van do raten (bs),
ratenmes TV snidt doraoten rn/tot biomes
(Nbk)
korfnaaldc (Op, Sz, Wol) Ookkorfnaalde
(Dfo) do; -n 1. hetz. als vlochtnaaldc, z.
aldaar
körfopspielen (bs) Ook korfspielen (bs)
onbep. w. ['kr(o)vopspilii] I. hot aanbrengen van spij Ion in een bijenkorf
körfspiele (Dfo, Obk) Ook korfspiele (Np,
Op, Sz, Wol) do; -n; -gien ['k...spil3] 1.
spijl in eon korf, met name in eon bijenkorf
körfspielen z. körfopspielen
körfvlechter z. kürvovlecbtor
körfvol (Nbk) ['k...] - korfvol * (van gras
dat to lang heeut gogrooid, vorkeord is
gegroeid:) Eon pettevol griuzinties is botor
as eon körfvol vergniuid (Nbk)
korhaan z. korhaeno
korhaene (spor.) Ook korhaan (Sz) ['k...}
- korhaan
korhen z. korhenno
korhenne (verspr. OS, Bdie, Wol) Ook
korhinne (Np), korhen (Db, Dho, Diz, Nt,
Op) do; -n; -gien ['k...] 1. korhen ft
Korhennogien brongt ailiend do jon/c/os
groot (Obk) 2. (my.) korhoenders (Ow, Sz)
korhiune z. korbenno
korhoen (Dfo, Diz, Ma, Nbk, Np, Op) et;
-dots, -en (Nbk, Np, Obk); -tien ['korhfl:n,
...un (spor.)] 1. korhoen
korkdreuge (Np, Obk, Op, Wol) Ook
kurkireuge (Dhau, Ma, Nt, Obk, Ow,
Wol), kurkdruge (Dhau, Ma, Nbk, Ow),
kurkdroog (Spa), kurkdroge (Sz) - kurkdroog: zo droog als kurk
korke (WS, Nbk, Obk) Ook kurke (OS,
Ma, Nt, 01-NI, Op. Spa), kurk (Sz, bet. 2:
Diz) do, et (bet. 3); -n; korkion
['korko/'kArk(o)] 1. kurk die op eon fibs
e.d. zit We konnon do korke niot van do
flosse kricgon (Np), Ic moo'n do korke
beter op 'o flosso doom aanst springt lilj dFr
of (Nbk), Do lair/ce knaldo van do flesse

(Ld), -was me van do draankflesso gaon,
en doe was It zo wog (Sz), korkion
broidon kurkjo broien (Ste), ft Is do korke
waor do bool op chit (aig., Bdie), wat
ondor do korke bobben, zo ook Es even
Ic/c/con as d'r flog war onder do kurke zit
(01-Nl), Do korke was van do flesso men
hot zich niet moor in bedwang houdon
(vo), 2. zwemgordeh van kurk, plastic,
schuimrubber o4., of do kurken (enz.)
onderdelen orvan Kb/no 1ciondormoei M
et zwommon boron oorst mit korkics (Nbk)
3. (stofhaam) kurk zo dreuge as korke
(Dho, Nbk, Np, Op) * (vooral gozogd bij
feostelijke gehegenhoden waarbij men
dronk:) Eon, twee, dr/c, vier, vjjfzcs, do
lair/c op do lies (Sz)
korkehoom (1) - kurkboom
korken Ook kurken (Nbk) bn.; attr.
['korlqj/kA...} 1. van kurk con good gclovc,
mar eon korkon ziol bebben voohal niet to
zwaar aan dingen tillen (Op) 2. z. karken
korketrckken (Bdie) Ook kurketrekkew
(Nbk) onbop. w. ['korkotrckp/...] 1.
ontkurkon met eon kurkotrokkor Eon
korkotrckker bnilcon ze your korkotrckkcn!
(Bdie)
korketrekker (Bdie, Dho, Nbk, Np, Obk,
Op, Pe-DbI) Ook kurketrekker (OS, Di;
Nt, 01-NI, Spa, Sz, Wol) do; -s; -tion
['k...] 1. kurkotrekker (om moo to
ontkurkon) 2. penis van oon woord (Sz)
korkieke (1) - kurkoik
korkien z. ondor korke
korklaoge (spor.) Ook kurklaoge - kurkhaag
korkparket (1) - kurkparkot
korksmaek (spor.) Ook kurksmaek kurksmaak
ko rktegel (1) - kurktogel
korne (spor.) do; -s ['karn] 1. corner (bij
vootbal)
kornen (ho: Bu) zw. ww.; onovorg.;
korndo, hot kornd ['k3rin1 1. (van
kindoron) zeuren, mziën
kornhoolt (n: Ot) et; -ion; -on ['koçnho:ht]
1. spociaal talhoutj o waarin do houtbaas
olke koor wannoor or hondord talhoutjos
waren getold, eon kerfjo maakto (n: Ot)
kornoelie (Dfo, Wol) Ookkornoelje (Nbk,
Nt, h) [kor'nulil...jo} 1. kornoelje go/c
kornocljo (h), rook komoofjo Nbk), Die
kornoelio stan mooi in de bluui van do
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kornoelje - korrespondeensic

winter (Dfo)
kornoeljc z. komocie
kornueljeboom (Dhau) - kornoeljeboom
korntien (bs: Obk, n) at; kornties
['karntin] 1. elk der seherpe vleugeltjes
gekcrfd aan het puntige eind van aen
spalthooltien, dat men ni. gebruikte om ar
spleuten van te makan 2. kerfje dat de
houtbaas in een speciaal talhoutje maakta,
steeds wanneer ar honderd talhoutjes waren
geteld (n: Ot)
kornuit (verspr.) Ook kornuut (Np, Nt,
Obk, Op) [ ... /kar'nyt] - kornuit: makker 't
Bit, wondere kornuiten, die jongen (Db), 't
Bin eon paer raere koniuten (Np), (ook
neutraal, dus niet nagatiaf:) Hij had zion
koniuiten lily 'm (Ow, Nbk), zo ook H.,)
bad zion komuiten ok weer vunnen (Ow),
't Weren dikke kornuiten goede vriendan
(Ma)
kornuut z. kornuit
korp. - aficorting van korperaol
korperaal z. korperaol
korperaol (spor.) Oak korperaal ( spor.),
korporaol (spor.) de; -en, -5; -tien
[korpa'ro:ol/...a:l/...po'r...] 1. korporaal
(hap. militair)
korperaoltien (Ste) et; ...ties [...'ra:ltin]
1. jachtopzianer
korporaol z. korperaol
körps (bat. 1: 08) Oak korpa (WS, Nbk,
Obk, elders spor.) at; -en; -ian
[kerps/...a...] 1. fanfarekorps 2. letterkorps
(1)
korpus (Dmi, Nbk, k: Ste) et; -san; -sien
['korpos] 1. lichaam, lijf 'k Heb piene in
mien korpus in m'n lichaam (k: Ste)
korrektie - korrektia: van fouten in
schoolwerk, te korrigaren schoolwerk (1)
korrektielak (spor.) - korrektialak
korrektieteken (spor.) - korrektiataken
ko rrektietoets - korrektietoets
korrektievloeistof (spar.) - korraktievloeistof
korrektiewark (1) - korrektiewerk
korrel de; -5; -tien ['karl] 1. korrel graan
Dc korrels bin good vol ditjaor (El), Dc
bole korrel zat nog in ? roggebrood (Spa),
(als varz.) D'r zit eon zwaore korrel in 't
zaod in dit graan zijn de korrels dik, zwaar
(Np), ...een mooie korrel in 't zaod (Obk),
zo ook Do rogge zit eon gocic korrel in
(Db, Dhau), Do korrel is ditjaor mar Vein

(Np), DFr zit aorig korrel in do aore (Db),

Onder at kaf zit vacke ok nog we] eon
gocie korrelzaod(Op), ( van een paard) Do
korrelties plaogen him hat paard is in
blakende welstand, is wellustig (Ow), zo
oak D'r is best op at peerd past, de korrels
die kriebelen him (El) 2. hard deeltje van
hap. stof can korrel zoolt, ...suker, As do
soepe baenekloter% woddo, dan wodde ze
mit koken niet do hieltied ruurd, dan gong
ze wat op korrelties, dan schilite ze wat
(Nbk), Jo moc'n Ft mar mit can korreltien
zoolt nemen hat niet (volledig) serieus
nemen (Ma) 3. gezegd van een dikke
persoon of een dik dier (Nbk) Wat eon
dikke korrel ($bk) 4. pit, kern van de stam
van een aikeboom Do korrel van iekenboolt is vacke bikkelbad (Op), Do korrels
van et iekenboolt daor wodden vroeger do
waegons van maokt (El), Die stiolon bin
klaoro ickon korrel (Ste), Oonzo oorste
stoolen weren van icken korrel (Db), Die
ickenbomen daor zat ommeraek korrel in
(Np), Die paol was kla ore korrel (Ma) 5. in
(verspr.) op 'a korrel nemen nI. van
personan of zaken (fig.) * Et is beter as
jow eon korrel ontspringt as dat at jow
ontkrimpt man moet de rogga niet te snel
van het land halen, hat moat eerst goad
drogen, waardoor ar misschien wal cans
can korrel wagspringt (Obk)
korrelbri'j (Dfo) ['kaçjbrtj] - gruttenbrij
korrelen z. koddelen
korrelig bn.; -er, -st ['karlox, ...rolax] 1.
(van brood) gemakkelijk kruimeland (Dfo,
Nbk, Op, Ow, Wol) Dat brood is wat
koirelig kruimelt gamakkelijk (Nbk),
koirelige ee,pels (Wol) 2. van korraliga
strnktuur (verspr.) Die tuungrond is
korrelig (Dhau, Wol), Do brij is korrelig
(Bdia), Watis dat roggebroodkorrelig met
harda brokj as (Pa- Dbl) 3. licht geraakt,
kort aangebonden (p, b: lm)
korrelomgien (Ow) at; ...omgies [koçj'om
xin] 1. kleina, dikke vrouw, ook wel
gezegd van can biggatje of van een
lammatja
korrelvoer (Obk) at ['k...fti:or] 1. voar van
korrels, nl. gemengd graan W. en G. goven
do kiepen alt/ed geitemelk on koirelvoer
(Obk)
korrespondcensie(spor.) [koraspon'di:nsi]
- korraspondentie: hat elkaar brievan
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korrespondeensicadres - kossepofle
sturen, do aldus bij elkaar horende brieven,
ook: bep. rubriek in een krant waarin men
brieven van lezers behandelt
korrespondeensieadres (spar.) [...'di:si
adrcs] - korrespondentieadres
korrespondeensiekammeraod(ske) (1) korrespondentievriend(in)
ko rrespondent - korrespondent: voor
briefwisselingen, van eon krant e.d.
korrespondentschop (I) - korrespondentschap
konesponderen [k3rospon'dt:orIfl korresponderen: elkaar brieven schrijven
(ook inzake instanties, verenigingen e.d.)
korrestok (p, b: im) do; -ken ['korostok,
of 'ko...?] 1. maatstok, stok met kerven,
vroeger gebruikt om waren te verrekenen
(b: Im)
korrigeren (spor.) [...'sjt:oç;] - korrigeren,
met name van teksten, drukproeven
korruptie (spor.) [ko'rApsi] - hot korrupt
zijn (van personen, ni. hot amkoopbaar
zijn)
korselet z. kesjet
korset z. kesjct

korsettehempien (Bu) et; ...hempies
[...'s...] I. hemdje dat men onder het korset
draagt Et korsettebempien was zonder
zeelties, 't was vow onder et korset, dan
haj'datnietop et vol (flu)
korsetteveter (flu) [...'s...] - korsetveter
korsienes z. konsienes

kön'emaeker (Db, Nbk, Ow, bs: Dfo) Oak
korfmaeker (El, Nbk), korvemaeker
(Bdie), korfmaeker (Op), korfmaker (Sz)
do; -5; -tien ['k... w .... ... v ... ] 1. iemand die
korven vervaardigt
krven (Ow) zw. ww.; overg.; körfde, het
korfd ['körbrn] 1. eon bijenvolk in eon
bijenkorf doen do bien korven (Ow)
körvevlechter (bs: Dfo, El, Obk, Ow) Ook
korvevjechter (Op), korfvlecluer (bs:
Dfo), do; -s; -tien ['krMo, ...v.../...
/'kffl...] 1. iemand die korven vlecht,
vooral bijenicorven
kos (Db, Dhau, Nbk) Oak kwos (Dhau),
kuus (Diz) tw. [kos/kwos/kys] 1. roep om
varkens te lokken
kosjent (spor.) [ko'sjent] - quotient
kosjet z. kesjet
kosleden z. kotledon
kosmetisch (spor.) [kos'mt:tis] - kosmetisch, ook fig.: kosmetische voraanderings

(1)
kosmisch (1) ['kosmis] - kosmisch
kosmografle [kosmo:gra'fi} - kosmografie
(bep. wetenschap)
kosmologie (spar.) [kosmo:lo:'gi] - kosmologie (bep. wetensehap)
kosmonaut [kosmö(: ö)'no&&t] - kosmonaut
kosmopoliet (1) [kosmo:po(:o)'Iit] - kosmopoliet: wereldburger
kosmos (1) do ['kosmos] 1. kosmos
kosse (flu, Dho, Nbk, Np, Obk, Op, Wol,
, be: Nw) Oak kasse (Db, Dfo, Diz, Ld,
Nbk, 01-NI, Op, Wol), kaste (Dfo, Nbk, p,
b), kes (Obk), kesse (Nbk, Spa, Wol),
koste (Dhau, El, Ste, fj,) do; -n; kossien
['koso/...a ... / ...asto/ks(Os(o)/'kosto] 1. kers:
bep. vrucht, ook: kerseboom Bin do kosten
haost rope? (Ste), In do Betuwe kuj'je
zoom ors your eon betien geld zat den an
toss en; et komt dan niot op eon kosse an
(Op), kessen op sap (Nbk), Betuwse
kasten (Dfo), roole kaston (Diz, El), zwatte
kaston (Diz, El), wilde koston morel (Dfo,

ft,, Ste)
kosseboom (Bu, Dho, Ld, Nbk, Np, Nw,
Obk, Op, Wol, f) Oak haste/mom (Dfo,
Nbk, Ow), haste/mom (ZW, Dhau, El, Ma,
Ow), kasseboom (Db, Dfo, Nbk, 01-NI,
Op, Wol, Ip), kesseboom (Nbk, 5; Wol)
do; ...bomen; -pien ['k..] 1. korseboom
kossehoolt (flu, Dho, Nbk, Op) Oak
kastehoolt (Dfo, Ow), kasse/soolt (Db, Ld,
Nbk, Op, Wol), kosteizooll (ZW, Dhau,
Ma), kostebomehoolt (El), kessehout (Sz),
kessehoolt (Nbk, Nt) ['k...] - kersehout
kossehule z. kasseboele
kossejaor (Nbk) - kersonjaor
kosselig (v) ['kojox, ...o1ox] - korzelig
kossepit z. kossepitte
kossepitte (Dho, Np, Nw, Obk, Op) Oak
kossepit (flu, Nbk, Nw), kastepitte (Dfo,
Ow), kastepit (spar. OS), kassepit (Ld,
Ma, Nbk), kostepitte (Bdie, El), kassepitte
(Db, 01-NI, Op, Wol), kessepitte (Nbk, Nt,
Sz, kostepit (Dhau, Pe-Dbl, Ste) do; -n;
...pittien ['k...] 1. kersepit Daor is now glen
kossepitte an daar is niets aan (Nw) 2. in
Zal ikje wat opje kossopitgeven?een pak
slaag gevon (Nbk)
kosseplokker (Obk) do; -5; -tien ['k...] I.
iemand die korsen plukt
kossepolle (Dho) do; -n; -gien ['k..] I.
vogelkors
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kossesap - kostber
kossesap (Op) Ook kassesap (Op) et ['k...]
1. sap van kersen
kosscsjem (Obk) Ook kassesjem (01-Ni,
Wol) ['k...] - kersenjam
kossetakke z. kossetocke
kossetied (Nbk) - kersentijd
kossetoeke (Nbk) Ook kossetakke (Nbk)
['k...] - kersetak
kossiesbri'j (Op. Spa) Ook broodkossiesbri'j (Nt) de ['koizbrej (Op), 'kosiz...
(Spa)!...] 1. pap gemaakt van melk en
stukjes broodkorst
kost de; -en; kossien [kost] 1. (my.) de
prijs die men bij een koop of voor een
handeling moet betalen, ook: onkosten,

1k doe niks moor vow do kost, ik rontenior

(Dhau), Th3 schilderde vow do kost
(Pe- Db!), Thc is do kost niot weord hij is
!ui (Np), Doe ie ok mar as wat vow do
kost! Pak es an! (Nbk), do kost vordionexz
Th) hot now eon good baentien, on bi5
vordiont zion kost we] (Op), an de kost
kommo,z Die kan wol an do kost kommen
verdient gemakke!ijk, geed (Nbk, Ow), do

kost opgadderon z'n inkomsten bij e!kaar
krijgen (Ow) 3. dage!ijks voedsel dat men
ontvangt, evt. met inwoning 1k gao
vandago wit gaston, ik hebbo do kost toe

(Spa), Qeidorse kost maa!tijd van bruine
bonen en aardappe!en door elkaar (Np),

extra kosten 'k Hebbe nogal wat kosten We baddon vanda ego iono op 'a kost
(vow' Jo) macid vandewoke (Nbk, Wol), iemand die meeat (Nbk, Np), kost on
Dat zol mittertied ok we] kosten inwoning, lone do kost gevon bij zich !atefl
mitbrongen (b), Hcj' d'r ok kosten mit bad? inwonen, voedsel en evt. verdere var(Ste), hoge koston bebben (Bdie), Ut bin zorging geven (b), Ifi7 vordiendo wat on
gion koston an vorbunnen (Nbk), do kosten hadde do kost (vo), MY badde or min van
dckken, D'r kwammon nog bid wat koston kost s!echt qua kost en inwoning Ci)' (bi5
bij (Nbk), Now moc'n we nog oven over iene) in do kost gaon (Nbk, Obk), ... wezon,
do koston praotcn over hoeveel hat zou zo ook Bi5 die meonskon Jig ik in do kost
moeten kosten (Ow), Wat bin do koston?, (Nt), lone in de kost nemon (Nbk),
Do kooppries van dat huus komt mit de ..bebbon (Nbk), eon buushooistcr vow do
koston veer boven do ton met de kosten kost die werkt voor kost en inwoning
van de notaris e.d. (Op), zo ook AJ' con (Ow), Th) verdiont thor good on biy her do
huus kopen mooJ' rekening holon mit de kost d'r nog bi5 too (0p), Ic moo'n zokkon
kosten die nog over do pries bonne do kost mar geven macten stel j voor dat
kommen (01-NI), kosten koper, do kosten je zulke Iui lang over do v!oer moet
in rekening brengen (Dhau), op koston van, hebben (en moet verzorgen) (Nbk), (veela!
HiJacbt mi op koston (Nbk, Sz, Ma), 't negatief:) 1k wol ze met graog do kost
Is do kosten aenlik niot meet weerd om d'r geven erg veel mensen zijn ook zo (Nbk)
an to boginnon om de machine, de auto 4. voedse!, spijs Jicbto kost (Nbk), zwa ore
enz. to repareren: j e kunt beter een nieuwe kost (Nbk), eon iekkcr kossion kokon een
kopen (Oho, 14 Nbk), zo ook 't Kan do lekkere maaltijd (Nbk), Dat is zion kossien
kosten niot buden (Ld), vandaar 1k zol d'r we] dat is wel het eten dat hij graag lust
mar niot tevule kosten moor op macken (Nbk), Dat is zwaoro kost moei!ijke
(Dho), waartegenover Dat is me do koston lektuur, ... ooido kost dat is al lang bekend
nog we] weerd n!. om het te laten (Nbk), Jo ogen do kost geven * Do kost

repareren, bijv. in plaats van het weg te
gooien en een nieuw exemplaar te kopen
(Sz), Do kosten die maekt binnen, kommen
we] weer boven Jan komen or wel uit,

worden wel op één of andere manier
gedekt (Db),

my mos do kosten botaelen

bijv. de proceskosten (Nbk), ten kosto van
(spor.), zo ook Eon grap uutbaoion mag
niot to kosto van can aandergaon (Db), Ut
zitten weinig koston an er zijn weinig
(on)kosten aan verbonden (Nbk) 2.
levensonderhoud War dooJ' vow do kost?,

gaot vow 't gemaek men moet eerst kosten
maken, investeren voordat er opbrengst,
winst kan zijn (Obk, Ld), zo ook Do kost
gaot vow do baot (vo), ... vow do baat out
(Nw), ...gaot vow 't gowin (Ld, Obk), Do
kosten gaon vow 't gemaek (Ld), . ..gaon
boven gewin komen a!tijd eerst, ook:
overstijgen de winst (Ld)
kostbaos de; ...baozen ['k3z(d)b ... ] 1.
kostbaas
kostbcr In.; -der, -st ['kDz(d)br] 1. van
grote waarde eon kostbor book
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kostherheden - kostersvrouw
kostberlieden (spot.) [k...hcdi] kostbaarh eden
koste de; -n; kossien ['kofl (OS, Spa,
Ste), ...o... (Diz, Nbk, Np, Obk, Op, Ste)]
1. korst van brood, koek en waren als kaas
Die ba/c/car ba/ct vaeke brood mit eon
badde kosto (Op), lone die at mit do macge

kos4 Et kostte me muuite om him zo veer
to thegen (Nbk), Speu/en mit vuurwark
kan Jo do ogen we] koston (Nbk), Et kan
him at ]even we] kosten (Nbk), Et zalJo do

kop niet kosten het risiko ervan is niet zo
groot, het is niet zo duur (Nbk), Ze zetten
dour koste wat kost hoe dan ook, wat voor
to doen hot, dot vaoko wel do koste van It inspanning er oak voor nodig is U)' 't Hot
brood (Obk), Ze kim daor hew eigon mij eon goeie segaro kost, mar daorom
kossics we] op ze hebben het daar niet bep. niet (.j(b)
breed (Dfo), (positief waarderend gezegd kosten-baotenanalyse (1) - kosten-batenvan alkoholika:) Jo kim d'r beter van pissen analyse
as van con kossien brood (Bu) 2. hard kostenanalyse (I) ['kQstL7...] - kostengeworden laag op jets, harde bovenlaag analyse
van grond, korst ijs e.d. 3. (vaak verki.) kostenberekening (I) ['kostv...] - kostenkorst op eon wand (Bu, Nbk) 4. do kortste berekening
(b: Im) 5. z. kosse
kostenbesperend (1) [...rit} - kostenkostebomehoolt z. kossoboolt
besparend
kosteboom z. kossoboom
kostenbespering (1) - kostenbesparing
kostehoolt z. kosseboolt
kostenpeil (I) - kostenpeil
kostekoeke (verspr.) ['k...} - kantkoek: kostenraeming (I) ['k...rtmuj] - kostenkoek die op de buitenkant van een bakplaat raming
staat en dus niet goed van vorm is, ook: kostenstijging (1) - kostenstijging
repen afgesneden koek (als rest) Koste- kostepit z. kossepitto
koeke die kreej' van do ba/c/car, die was kostepitte z. kossepitto
niet to koop; et vul bij de stiovo koeko koster de; -s; -tien ['k3st1] 1. koster (van
weg, bij at sniedon (Nbk), tussen draank een kerk) Weet io al wie do nije koster
on kostekooke in de vlegeljaren (Np)
van jim karko wodt? (01-NI), Do koster
kostelik ['kostjok, ...tolok] - kostelijk: onderhoudt do kerk good (Spa) * Kostors
voortreffelijk, prachtig kostelik wear koo mag we] op 'tkaarkizofwoidon wie het
(Nbk), can kostelik bezit (Nbk), con dichtst bij het vuur zit, warmt zich het
kosteiik book, (gezegd wanneer men zeer best, wie in een voordelige positie zit,
nauwkeurig moet toevoegen, mengen heeft soms een streepje voor (Obk, 01-NI,
zodanig dat de smaak uitstekend is:) Do Ow, Pe-Dbl)
maot is kostelik (Bu)
kosteres (Nbk, Ste) de; -sen; -sien
kosteloos (spot.) bn. ['kostlo:as, ...tal...] 1. [kosta'res, ...tr'es] 1. vrouw van de koster,
kosteloos Dat is kosteloos er zijn geen met name gezegd wanneer die de koster
kosten aan verbonden (Nbk)
hielp, wat meestal het geval was
kosten zw. ww.; onoverg.; kostte, het kost kosterig (Nbk, Np) ['kotpx, ...torax
['kosti} 1. aan geld kosten Wat moot dat (Nbk), ...o... (Nbk, Np)] - korstachtig mit
kosten? hoeveel kost het (Bdie), zo ook kosterig woddanda on verklouronde
Wat mag et kosten? voor hoeveel geld is stokkios Jevorwost (v), Do grond is wat
het te koop (Ste), Hoevulo...? (Np), Zoe'n kosterig niet egaal opgevroren en daardoor
kb/c/co kost nogal wat (Nbk), Et kostje hobbelig of zelfs puntig (Nbk)
best goldflink geld (Np), Dat gevaliogien kostersbaentien (Db, Op) et ['k...] 1.
komtjo dour to kosten gaat je veel geld kostersambt (inzake de kerk)
kosten (Wol), Jo kun wol een stoeJ kostersehop (Dfo) et ['k...skop] 1. de
ankriegon, at kost ni/cs meer (Sz), funktie van koster, het koster zijn H/5 bet
Vriendolikhied, eerlikhiod en fotsoen- ot kosterschop (Dfo)
Iikhiod dat kost ni/cs on daor kuf' overal kostershuus ['k...] - kostershuis
mit torecbte (Obk) 2. aan inspanning kostersplakkien (spot.) et; ...plakkies
vergen, tijd, moeite kosten, erbij inschieten ['k...] 1. plek van de koster in de kerk
Dit woordeboek hot een bool vn3ie tied kostersvrouw (verspr. OS, Pe-Dbl, Spa,
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kosterswoning - kot

achter me aan (b), Hi)' kwam xxii)' kot an
haalde mij bijna in (Dho, Nbk), zo ook Hi)'
zat mi)' kot aachter de kont (Nbk), Et was
kot genoeg an dichtbij genoeg (Nbk), Et
kwazn tot an hot kwam vlakbij, bijv. van
kostganger We bebben veurjaoren terogge onweer (Diz, Np), 1k had 't ten keer kot
can kostganger in buus bad (Bu), ten halve an, doe sleug do bliksem op vief meter van
kostganger (Ow), eon hick kostganger me of twic peerden dood (Ow), kot an
(Ow), een din-c kostganger kostganger die wezen op hot nippertje zijn (Db, Ma, Ow):
veel cot, evt. ook gezegd van een gezinslid Dat was kot an, ik zat baost ondor do auto
(Nbk), ten vrezndc kostganger eon rare (Db), 117 is gauw tot an is snel geraakt
snuiter (b, Nbk), cen nuvcrctostgangcrid. (fig.) (Ow), Hi)' vragt ok mar weer kot am
op haast brutale wijze, naar dingen die tot
(Np)
do privésfoer behoren of die men anderskostgeld (verspr.) ['k...] - kostgeld
kosthuus (verspr.) ['k...] - kosthuis Ze zins niet kwijt wil (aig., Nbk), vandaar Hi)'
vrcug me nogai tot an, mar 1k hebbe him
hebben daor met con best tosthuus (Nbk)
kostpries ['k...] - kostprijs tegenkosipries toch niks wiezer maokt (Ma, Op. Ow) en
voor do prijs die hot de producent kost Of vraog ikmisschien wat to kot an?(Ow),
1k scbcute &r kot buff langes or vlak bij
(Nbk)
kostpriesbcrekening (1) - kostprijs- langs (Np), Doe we wat totter bi)' twainmen dichter bij (Nbk, Np, b), It Was mar
berekoning
kostschoele ['k..] - kostschool naor ccxi een kot entien wat hi)' year die toe beurde
tostschocle gaon (Nbk), op eon weinig (Pe-Dbl), lent kot bolen, tot
anbunnen wezen kortaangebonden zijn,
kostscboele wezen (Nbk)
kostschoelelccrling (spor.) - kostschool- ook aaneen (verspr.), Jo kommen an
kotste pat jij krij gt het minst (Dhau), ten
boning
kostschoclemaegicn (spor.) - kostschool- tot verstaandbeperkte verstandelijke vermogens, hot niet bop. gebeord zijn (Dfo,
moisj e
Nbk, Np, Sz, Ow, b): Hi)' bet een tot
kostuum z. kostuam
kostuum rok z. kestuumrok
verstaand, ook eon kot aentien verstaand
kostvrouw (Ste) ['k..] - kostvrouw
(Nbk), Hi)' gaot kot om do hoeke is erg
direkt, zonder omhaal in z'n redeneringen,
kostwinder z. kostwinner
(Np) beslissingen (Wol), tot year do kont wezen
kostwinner
Ook kostwinder
snob driftig, kortaf, kortaangebonden zijn:
['k3stwtn(d)f] - kostwinner
Die is nogal wat tot your do kont (Nw),
kostwinning (I) - kostwinning
kot I (verspr) et [kot (Nw, Obk en west.), ...veur Ft gat.., Hi7j is aorig tot year do
kot (OS, Bu, Np, Nw)] 1. in in et tot met top id. (Bdie, Dfo, Ow), Hi3 is tot op 't
weinig woorden vorteld Daorkwam 'tin It aende id. (Np), We zatton tot an onze
kot zowat op dace (b) 2. in tot vein- tot, beurs was bijna leeg, we haddon
nauwelij ks geld moor (Ld), tot ommevein- tot (spor.)
kot II bn., bw.; -ter, -st 1. niet uitgostrekt, tommenkrap zitten qua tijd (Nbk, Wol) 2.
met eon kloine lengto Die brook wodt tot (bn.) van korte(re) afstand, bengte Schuin
dear al dat wassen (Pe-Dbl), It hebbe ten over schieve is et totst (Dfo), do totste
to kotte stok in de scboffcl (Np), kot haor, weg 09, Et is mar een tot aentien (Nbk),
kotte stappen (Nbk), ccxi kot knikkien, eon an et totste aende tretten, de kotte golf
kotte brett, ten kot aentien touw(Db), do (spor.), 't Is de totste tiap do snobste
kotte voger handveger, stoffor (Bu, Ste), doeltreffende opbossing 3. (bn.) uit kboine
tot van stokklein, bijv. van eon koo (Obk, delen bostaand et hoolt tot mattes, tot
Dhau), (bij vootballen) et spel kot holen kleine stukjes hakken (met name tot
(Nbk), do kotte slag korto slag bij hot brandhout) (Diz, Np, Obk), aBcs tot on
viegeldorson (Ste), de balle kot slaon een Hein slaon (Op) 4. van korte duur Kot
lichte slag geven, ketsend slaan (Dho), Ze vow sluterstied kwammon d'r nog eon stot
twainmen mi)' tot an de broek zaten viak of wat manluden in de barbaarge (Obk),

Ste) de; -en; -gien [tk...] 1. vrouw van eon
koster
kosterswoning (Ste) ['k...] - kosterswoning
kostganger do; -s; -tien ['kostx...l 1.
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kotademig - kotbos
Do dag was me vaul to kot (Sz), in at
kotst(o) van do daogen in do tiJd dat do
dagon hot kortst zijn (Obk, Ow), eon kot
posion (Nbk), Et ]even is mar kot (Nbk),
Zo blovon mar kot, on ('o) kotte torinion,
binnon do kotsto koron (spor.), kot daorop
(b), kot nao ion on (v), kot van duur (Obk),
It Is kot dag hot moot no snel gobeuron: or
is woinig tij d moor, It Is nog mar kot Jodon
da'k him zion hobbo (Diz, Nbk, Pe-Dbl,
Np, Veur kotte faoron was 't al slimmer
(p), kot nao mokoor, ... op mokoor (Nbk),
Do byij bet to kot op et vuur staon (Nbk),
con kot geding (1), et kot macken, It Is con
kotte vrougdo (Bdio, Diz, Nbk), kot op 'o
aosom kortadomig (Spa, Ste), eon kot
gobougon bobbon slecht kunnen onthouden
(Nw, Op), kot van mom one wezon id.
(Bdio, Np, Ste, Wol), ...van ontboold id.
(Ste), Die koc komt kot an moot bijna
kalven (Ow), Aj' op twaolfnioio vorbuzon
mooton on begin moio woof' nog niot
waorhonno, dan komt zoks toch wol kot an
(Op), can kotte klinkor (1) 5. (bn.) van
kortere duur dan jets andors do kotste dag,
eon kotte woke eon week waarvan hot

aantal werkdagon kleiner is dan gowoonlijk, ni. door hot aantal feestdagon
en/of vrijo dagen anderszins (01-NI),
Konoolboscbuto stopt we] af' an do kotte
kak binnen als Jo diarroe hebt (Ow) 6.

(bn.) (van tekstgehelen, dingen die men
zogt) met woinig woordon con kot briofion,
1k zal at kot macken hot in hot kort
vortolion, om con lang vorbaol kot to
macken (spor.), ...holcn (Nbk), do kotte
inhoold, kot zogd (spor.), In ot kloostor
bof' large on kotte metton (Ste), argons
kotte motton mit macken or niot iangor

over talmen, ermee opsehieton, eon bosluit
nomon (Bdio, Nbk, Np, Ste), Zo was allied
con botion kotkortaf, bits, snel boos (Nbk,
cm kot to gaon kortom (vorspr.), kot
van stof wezen niet bep. Iangdradorig
praton (vorspr., Nw), zo ook kot van
bestok wezen niot zo lang over jots
(willon) praton (Dhau), kot van boraod
wozon id.: ochter vooral inzake hot bij
zichzolf overloggon (El, Obk, b), dat
laatste ook in kot boraodon (Dho), kot on
bondig (Bdio, Nbk, Spa, Ste, Sz), kot en
good (Nbk, Np, Ste), Do sprokor was kot
mar kracbtig (Dho, Op) 7. in to kot to

woinig to kot kommcn: Hij kwam in al/es
to kot (Ld), eon peer canton to kot
kommon, banen to kot kommon (Nbk), Jo
zullon d'r gien cent to kot kommen ze
zullon Jo allos betalen (Nbk), to kot doom
Daor doe 'k mezels to kot in (Op, Np), Zo
moo'n hour niot to kot doen (Spa), argons
to kot in schioten * Kot op 'e dick [wog],
lange in do kroog (Db)
kotademig z. kotaomig
kotanbunnen [k...tambal,:] - kortaangobondon kot anbunnon wozon
kotaodemig z. kotaomii
kotaomig (vorspr. OS, Diz, Np, Ste, Sz, p,
b: lm) Ook kotaodemig (vorspr. WS, Db,
Ld, Nt, Obk), kotaosemig (Np), kotademig
(Spa), aomig (Obk) bn.; -or, -st [k...'5:...]
I. kortadomig Th3 was gauw kotaodomig
as bi5 togon do wiond in fictsto (Po-Dbl),
Do ooldc bond wodt kotaosemig (Np)
kotaosemig z. kotaom%
kotbaand (Ste) do; ...banon ['ko4bâ:nt] 1.
band van viJf of zos ineongodraaide
strohalmon om eon kotbos (i.v.m. do voor
do kotbos bonodigdo longto gaat hot in
foito om twee van mike bosJes die in
elkaars vorlongdo ineen zijn govloehton),
hotz. als kruusbaand

kotbi'j (Viol, v, b) [...b...] - kortbiJ,
vlakbij kotbiy of veer vot (v, b)
kotbien (Dho, Pe-Dbi) do; -en ['kobT:n]
1. iemand mot korte bonon 2. iomand die
mank is, die kreupoit (Pe-Dbl)
kotbienig (Dho) bn.; -or; -st [aks. wissolt]
1. (van porsonon) met korto boron
kotbondig (Obk) - kortbondig
kotbos (vorspr. OS, Np, 0p, Ste) Ook
knoedeThos
(El) do; -son; -then
['k...dbos/'knudj...] 1. kortoro on dikkore
bos rogge dan gewone garve, bostaando nit
bijoongoharkto halmen (met aron) die nog
op hot land waron blijvon liggon (Ste)
Kotbossen mackton we van wat op ot laand
liggen blool, zo wacren kottor on dikkor as

do acre bosson (Ste) 2. bos samongobonden
kort stro dat na hot dorson ovorbloofAwwo
dösktcn dan woddo lang stro opbunnon in
bosson; dat losso stro dat d'r over blift,
woddo in eon kotbos bunnon, dat is kotstro
(Dfo), Van ot losto stro van do dole [nl.
inzako hot dorson] wodde vaoke eon kotbos
maokt (Op), Nao et duskon mosson we do
kotbosson nog opbienon (Np)
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kotbulte - kots
kotbulte (Bdie, Sz) do; -n; ...bultien ['k...] van de vinger kneuzen (Wol), Mit
1. hoop kaf (overgehouden na her wannon) Icon ballen brcken we we] es cen kotien
kotdissel (ZW, Dfo, Dhau, Ma, Nbk, Np, (Ld), 't Kotien van mien iene vinger is
Obk, Op, Spa, Sz, Wol) do; -s; -tien kroem gruid (Op)
['k ... dtsj] 1. korto, rochte dissel voor eon kotknipt (spor.) - kortgoknipt
booronwagon (ni. om hot paard aan te kotkop (Db, Dfo, Ld, Nbk, Ow, Wol) do;
doen trokken en anderzijds om met do voet -pen; -pien ['k...] I. iomand die snel
to sturon; sule wordt vaker gebruikt) Dc kwaad wordt
kotdissel was veur ion peerd de gangbere kotleden (Bu, Nbk, Np, Obk, Spa, Ste, Sz,
Wol) Ook kosleden (Dhau) bw. ['k...
disscl (Obk)
kotdraodig (Dfo) bn. [kodro:odox; aks. /'ko ... ] 1. onlangs, niot zo lang geleden
wisseit] 1. kortvezelig, van hout Burken on Kotleden is It gcbcurd (Nbk), Daor be'k
bulcen bin ongescbikt [om te draaien, ni. kotleden nog an docbt (Ste)
bij hot bindon van eon bos rijshout e.d.], kotliks z. kotlings
die hebben kotdraodig hoolt en dat brckt kotling z. kotteling
kotlings (Bu, El, Nbk, Np) Ook Aol hAs
vot-cn-daolik aj' et driycn (bs: Dfo)
kote (Ma) de; -n; kotion ['ko:oth] 1. haak (Ste), kottelings (Bdie, Nt, Obk, 01-NI,
met een ring aan hot achterstol van eon Spa), kottehiks (Ste) bw. ['k ... ks /'ko;loks
boerenwagon, waar men nl. eon twoede I ... ju]s, ..401 ... /'kotQlaks, ..4loks] 1. onlangs Daorbe'kkoth'ks nog an docbt(Ste),
wagon aan kan haken 2. z. koot
kotelet (spor.) Iko:ata'let] - kotelot (bop. Kottelings bcbbcn die mccnskcn con
twielung kregen (Obk)
vloos)
kotgoed (Db, Nbk, Np, b: in) et ['k ... gut] kotlopend (I) ['k...] - kortlopond
1. kleine stukjes vloes, ribbotjes en botton, kotman (Ste) do ['kotman] 1. wijsvingor,
pootjos on oron van de slacht; allos wat tot in * (kinderrijmpje waarbij do versehillenkleine stukjes word gehakt bij het slachton do vingors in vorhaalvonn eon rol spolen,
(Nbk), hot minder goedo van de hutspot daarbij wordon bonoomd en moostal met do
(Np), B!)' de slaachter kwam or kotgocd andoro hand, na elkaar, in rangordo worden
vastgopakt:) Doempien her ccn kugien
vacke in ccii Keulse pot (Db)
kothaorig (Bdie, Dhau, Ld, Obk, Ste) bn.; kocbt/Kotman her 'm naor buus toe brocbt
-er, -at [aks. wisselt] 1. met korto haren /Laankman bet 'm stcuken/Kleine fiedel(Bdie, Ld, Obk, Ste) Die bond is kothaorig

(Ld) 2. lichtgoraakt (Dhau)
kothied (spor.) Voor -held z. -hied kortheid
kothoolt (Diz, Ma) et; -on ['k...] 1. (bij
eon booronwagen) hotz. als bond, z. aldaar
kothouwen (Db, Dfo, El, Nt, Op, Ow,
Wol) Ook Aotslaon (Op) zw. ww.; ovorg.;
houwdo kot, hot kothouwd ['k ... hoatm,
...g] 1. door to hakken tot kleine stukjes
makon (Db, Dfo, El, Op, Ow, Wol) de

ommedeintien her de wossies mackt/Klein
scbclmpien bet ze allcmaole opeten (Ste)

kotmoes (Obk, b: In) de ['k ... mu(:)s] 1.
pap van booronkool met gort en rookworst
Kotmoes mocj' lange sudderen laoten

(Obk)
kotof [k...'f] bn., bw. - kortaf, zonder
omhaal van woordon, vaak ook: enigszins
bits eon kotof antwoord (01-NI), Die is
kotoJ, hi)' zegt met moor as hi)' kwiet wil
(Nw), Hi)' is nogal kotof (Np)

pnicken om de kachel an te macken kotomme (Op, Ste) ['k.../...'o...] - kortom,
kothouwen (El), stro kotbouwen tot bakscl in hot kort Now, vertel mar, mar kotommc
(Wol), 1k bebbe do born en flunk opsnuid en (Ste)
now za 'Ic de rommel nog even kothouwen kotparkeerder (1) - kortparkoordor
(Op), Dat oolde boolt kuf' we) even kotriegeizoolder (01-NI, Pe-DbI, Ste) do;
kotslaon, dan kan ? nog vent do kachel -s; -tien ['kotrigso:Idç] 1. zolder van do
bruukt wodden (Op) 2. kort en klein slaan stal die veolal in gobmik is voor pinken of
(Db, Nt) Ow do boel kot te houwen is mar ander jongvee, en die dwars staat op do
een lcleinijhcid (Nt), A 'Ic lelk bin, kan 'Ic bolangrijksto stal: d.i. die in do Iongteriehting van do boorderij
soms de boel we) kotbou wan (Db)
kotien (vorspr.) ['ko:otin] - kootjo 'tkotien kots (v) [kots] - kots: braaksol de kots die
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kotschcddig - kotvocdels
veur In It scbi) henna-en-wee,- ruuide en
spuulde mit de bewegings van at scbfp mit

(v)
kotsehedelig (1) - kortschedeiig
kotsen (spor.) ['kotsi (Np, Obk), ...o...
(Nbk)] - kotsen: braken 't Is am van do
kotsen (Nbk), van lane kotsen (Nbk)
kotslaon z. kothouwen
kotsiuten (spor.) ['k...s1yti] - kortsluiten
kotsiuting - kortsiuiting (Iett.) We moe'n
mar even lena bij et elektrlscb hebben, we
moe'n glen kotsluting kriegen! (Nbk),
...hebben (Nbk)

kotsmisselik (Dhau, Nbk, Np) [kots
mtsolok, ...s]... (Nbk)/...o... (Np); aks.
wisselt] - kotsmisselijk (vaak fig.)
kotsnieden (Ste) st. ww.; overg.; bet
kotsneden ['kolsnidi,] 1. hot tot korte
stukjes snijden van gedorst stro m.b.v. eon

kottebaenekampioenschop (I) - kortebaankampioenschap
kottebaenerieder (I) - kortebaanrijder
kottebaenewedstrjed (1) - kortobaanwedstrij d
kotteliks z. kot/Ings
kotteling (Mun, Obk, Ste, Sz) Ook kvnling
(bet. I: Dfo, Ow) do; -en ['kotlu],
..401u)/'k3tluj] 1. één der dwarsbalken van
een steiger, waarop do pianken liggen
(Mun, Obk, Ste, Sz) 2. (my.) kieine, korte
stukken grasland buiten de zeedijk bij
Schotorzlel (Sz) Mien vader on zo mlyden
de kottelingen vroeger mit de zende (54
kottelings z. kotlings

kotten I zw. ww.; overg., onoverg.; kotte,
het kot ['k...1i7, z. ook ko4 bet. I] 1.
(overg.) in mindering brengen, inhoudon,
veriagen van eon prijs, een uitbetahng As

hakseimachine e.d 't Sb-a wodde kotsneden eon beer smerlge of sleebte me/k ]evert,
In eon bak mit eon groot wiel d'r dour on kotten ze him op 'e melkprlcs (Obk), ...In
mit hvie messen daor In; Ye ste/den et wIel 't melkgeld (Dhau), 1k wIl boslist niet dat
op groat ofklein (Ste) 2. (bij hot slachten jow ml)' do beide uren die 1k dour de regen
van eon varken) in stukken snijden (Sic) niet war/C bobbo, kotten gaon (Op), Zo
Bly or kotsnleden gaot do kop d'r of do bebben him kot op It loan (Np, Nbk), Kuj'
kinnebakkon, do seblnko on zo, dan 'snled me nlot wat op 'e rokenlng kotten? (Wol)
Ye ot varkon kot' (Ste)
Ikgaoje watop 'eprles kotten (At), Aj'in
kotstat (Op, Ste) do; -ten; -tien ['k...] 1. do maando warkon en lena dot moor wark
koe met korte staart (Op) 2. paard met as do aandere dan moej' kotten nl. bet
gocoupeerde staart (Ste)
verschil verrekenen (Ow) 2. (overg.) in do
kotstondig [...'stondox] - kortstondig een tied kotten (Nbk) 3. (onoverg.) in do
katstondlge ziekte (Dfo)
daegen kotten worden korter (Nbk)

kotstro (Dfo, Nbk, Np, Nw, Ow, Pe-Dbi)
et ['k...] 1. tot korte stukjes gesneden stro,
ook: door do dorsmachine kort geslagen
stro of korte halmon die op bet land waren

kotten II (v) bw. ['k3112] 1. enige tijd
geleden, in sund katten (v)
kotter (spor.) ['kotl} - kottor
kotting de; -s ['k...; z. kot I] I. korting:

blijven liggen We sneden vroegor kotstro
your do beddestoe, Ye laggen aovens baost
an do zoolder toe as d'r n15 stro In kwazn
(Nw), A wwe ddskten dan wodde lang stro
opbunnen In bossen, dat lasso stro dat d'r
over bIll?, wodde In eon bas bunnen, dat is
kotstro (Dfo), Om 't kotstro dedon we con
strobaand (Ow)

mindering HI)' bet d'r nogal wat kotting op
kregen ni. op eon prijs die men moest
betalen (Diz, Nbk), vandaar kotting geven
(Nbk), eon kotting op et loan een inhouding, Aj'mi5 vatdaoliks beta elan, kan 'kje
twle persent In kotting brengen minder in

kotswielig (Db, Nbk, Obk, Np, bi, b) bn.
[...'swiiax] 1. grappig en opgeruimd,
vroiijk, bumoristisch (van personen) (Db,
Nbk, Obk, bi) 2. kort van beraad (b) 3.
opvliegend (Np)
kotte-ofstaansloper (I) [...'ofstà:sio:pç] korte- afstandsiopor
kottebaenekampioen (I) - kortebaankampioen

rekening brengen (Db) 2. (van vIces) in
Eon waarm gewicht [d.i. als hot slachtdier
nog belt] weegt 1 tot 2 % meer as een
koold gewicbt; dat verscbll wadt kotting
nuu,nd (Ste)

kottingskaorte (verspr.) - kortingskaart
kottingspersentage (1) - kortingspercentage
kotverhaandvri'jwilliger (I) - kortverbandvrijwiliiger
kotvoedels (01-Ni) et ['kotfudls] 1. hot
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kotvoel - kousien
uitscheidan van blood na niet clrachtig
gewordan to zijn (bij kocien) Etkotvocdcls
kim ze [ni. de koeien] nag wel amig an
I/eden (01-N!)
kotvoel z. kotvoelse
kotvocls z. kotvoelse
kotvoelse (Ste) Ook kotvoels (Np, Ste),
kotvoel (Bu) de (Ste), or (Bu, Np) ['kot
fiils(a)/...füI] 1. (bij koaien) afscheiding,
v!oeiing nog vo!gand op de nageboorte,
ook we!: hat uitscheiden van blood na niet
drachtig geworden to zijn Do voelso moot
dr/c ure nao et kalven vot wezon; as de
koc dan nag doursliedert - last van wit
spill hot - dan bet hij wat ontstekinge, dat
is c/c kotvoclsc (Ste), Nao or vocls taint ct
kotvoels nag, dat vot moot (Np)

kotvoer et ['k... J I. kortvoer (bestaande uit
graan, haksel met meel of pulp e.d.; ook
betrekking hebbend op meal voor
veavoeding, op veekoeken en soortge!ijk
voer in de vorm van brokjes en dus hetz.
a!s krachtvoar; het tegenovargeste!de van
roegvocr, ni. zoa!s hooi, stro on kuilgras)

D'r is c/it Jaor gien best buJ wunnen, on
daorom zal d'r van It winter con prottc
kotvoer biy macten (Op), zo ook In do
winter voeren we kotvoer bij (Diz),
Vroeger kregen de koenen alleen M5 de
winter kotvoer, mar now 't bole jaor deur
(Sz), Mit haokon op 'ekoezenkunpoerden
min eton; me moc'n zo mit kotvoer dour do
tied baclen (Np), In ccii pccrdcstal is naost
con rip, waor at buj dour vocrd wodt, ok
eon kribbo veur or kotvoer, zoos haever,
wottols on zo (Op), Dat poerd zit gien

kotvoer in varkeert niet in can goede
konditie (Ow)
kotwacgen (Ma) de; -s; -tien ['k...] 1. deel
van can boaranwagan: hetz. als bond, z.
a!daar
kotweg [aks. wisselt; z. ook tot I] kortweg: kortaf, zonder omhaal van
woorden Hi zoo otmarkotweg waor 'top
ston (Ru), Hi5 zoo ct at mar totwcg (Dfo),

hobben do kiepen kotwickt, zc vlcugen
a/tied over 't gaas (Mun), We bcbbcn die
gaanzc kotwiekt (Sz), Hebben zo Jo
kotwickt, Jongo? ben je naar de kapper
gawaast? (Nbk), Ze bebben die po11c
[struik] kotwickt (Ow), Die man wodt
aorig kotwiekt dow- zien wic4 want hi) zit

allied aori trap (Dfo)
kotzichtig - kortzichtig (fig.)
koubeitel z. kolbeitol
koud z. koold
koudbloed z. kooldbloodpoerd
koude z. koolde
koudkleumer z. kooldklwncr
kous z. kousien
kouse do; -n; kousien ['ko&sa] 1. bep.
k!edingstuk: kous (eerder word vaak boze
gebmikt) broide kousen (Nbk), eon kouse
opzcltcn can begin maken met het breien
van can kous (Nbk), (met Sinterk!aas, door
kinderen:) do kouse opzotton nI. bij de
schoorsteen leggen, i.p.v. aen schoen, om
eon kleinigheid to krijgen (Nbk), do kousen
antrok/cen, ...uuttrekken, in de kouse laoton
drioten zich !aten bedondaran (Ste), Th3i
bet do kouse no'c kop tregen hij kreeg nul
op het rekest (Nbk), et naotien van do
kouse wetcn willon (Nbk), We bebben
missohien we] wat geld in con ooldc kouse
nog wel wat ovargespaard geld (Nbk), mit
do kouse op 'a kop thuuskommen in
verwachting geraakt zijn van iemand met
wie men niet is getrouwd (Np)
kouscbaand (verspr.) Ookkouseband (Sz)
- hoosband, kousaband
kouseband z. kouscbaand
kousegaoren (verspr.) et ['k...] 1. garen
voor het vervaardigen van kousen
kousepenne (Nbk) de; -n; -gien ['k...] 1.
breinaald
kousepisser (Nw) de; -s; -tien
['ko&soptsç] 1. (veelal scheldwoord)
iemand die in z'n broek plast
kousevoete (Bu,Nw, Spa) de; -n;...voetien
['k...} 1. kousevoet Do kousovoete is Ham(Spa), op kousevooten (!ett.)
kousien Ook kous (bet. 2: Sz) et; kousies
['komsin/koMs] 1. klaine kouse2. kousje in
gas!amp, katoenen kousj e in petroleumlamp, - stal of - vergasser Et kousien is op
opgebrand, to kort gawordan, nl. inzake
aan patro!aumlamp (Spa) As c/c cu/me n/ct

(met name bij het vragen van een prijs in
de handel:) Vraog es kotweg! (Ma)
kotwickcn zw. ww.; overg.; kotwiekte, het
kotwiekt ['k...wik] 1. kortwieken, ook
gezegd wanneer men z'n haar !aat knippen
of anderszins iats aflcnipt, of wanneer men
in z'n doen en laten wordt beperkt door
iemand die bep. macht uitoefant We moor an et kousien toe twain, dec/on we d'r
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kouster - kraan

nog we! es ten draotien dear naor beneden,

do kouwe naar ons huis (Nbk), Dat fonge
stdllegien is vandage trouwd, die gaon
vanaovend naor hew- aigen kouwe (Spa),
Eon kouwe hot hi); now moat Jili Zion d'r
cen vogclticn in te kriegen (Ld), Dat is
cen oolda kouwe van eon buys (Op. Ow),
Et is dFr lange n/ct kouster, it moe'n dFr zo ook een oolde kouwe eon oud huis
drckt mar n/ct henne gaon (Bu, El), 't Is (verspr.) en ten cold kouwgicn (Dfo, Np)
daor lang niet kouster lang niet pluis (bo: 4. zeugkooi (Dfo)
As kouwgien mar
Nw), Et hal is n/ct gocd kouster het is niet klaor is komt vogclticn wel als eon jonge
goed droog (Nt), Dat is niet biclemaol man maar eon huis heeft, dan krijgt hij

dan wol ? wel weer nl. bij een petroleumlamp (Op)
kouster (verspr.) In.; prod. ['kDMstf] 1.
(veelal in ontkenningen) kousjer, koosjor:
in orde, in do haak, betrouwbaar (verspr.)

kouster het kan niet helemaal door de
bougel, or zit eon luchtje aan (Np, Ow,
Nbk), Dat geval is welkouster (Pe- Dbl), 't
Zit good kouster mit die twee, dat hij' zo

weidra eon vrouw (Dhau)
kouwerig z. kooldei4
kozak z. kezak
Kr. - aficorting van Kronieken (bijbelboek)
kraag z. kraege
kraaien z. krien
kraajhejde z. krijebeidc
kraak z. kraeke
kraakwagen z. krackwacgcn
kraal z. krale
kraalheide (Ste) ['k...] - kraaiheide
kraallelic z. krullclic
kraaloge (verspr.) et; -n ['k...] 1. (meestal
my. van hot verkl.) klein, holder,
schitterend oog, soms ook met do
gedachie aan schranderheid Rotten,

wel inerkon (Sz) 2. (veelal in ontkenningen) good bij z'n verstand, snugger
(Bdie, Nbk, Np, Ste) Hi5 is ok lange niet
kouster deugt niet helemaal, is niet good
bij z'n verstand (Nbk, Np, Ste), zo ook Hi
is niet goed kouster (Bdie), ...met
bielema ale kouster (Bdie), Die is niet (a!)
tc kouster niet bep. snugger (Np) 3. (veelal
in ontkenningen) zich gezond voelend (Db,
Dhau, Nbk, Np, 01-NI) 1k bin n/ct al te
koustarvoel me niet lekker, ben eon beetje
ziek (Dhau), 1k bin n/ks to kouster id.
(Np), 1k vuvl me lang n/ct kouster (Db), moczcn on eekh corns bebben kraalogen
Die koc was n/ct a! to kouster vanmorgen (Ow), Kleine kien c/er kun van die
(01-NI)
fonkelcnde kraalogies hebban (Ow), Dat
kouter (spor.) [koMtr] - kouter aan ploeg
mannegien hadde van die scbaipc
kouternies (Dfo) et; -sen ['k...] 1. kouter kiaalogies (Op)
aan ploeg
kraalpioen (h, fp) do; -en; -tien, -egien
koutersehieve (Ow) do; -n ['koMtçski:wo, ['k...] 1. pioenroos
...vo] 1. naar beneden gericht mes aan eon kraalschroot (Ld, Pe-Dbl) et
ploeg, vooral gebmikt om grasland open to ['kra:lskro:at] 1. (verz.) kraalschroten
snij den voor de erachter geplaatste ploeg, Deuren en baanders wodden wel maekt van
hetz. als veunnes
kraalscbroot (Ld), Dc timmerman bruukte
kouwe (aig., spor. west. van Wol) do; -n; kraalschroot om eon schutting te macken
kouwgien ['koMo] I. kooi, in het bijzonder (Pe-DbI)
van vogels, of ron met eon hok of simpele kraalschrote (Bdie, Dfo, Nbk, Spa) do;
kap voor konijnen Oolde meenskcn -n; ...schrotien ['kra:lskro:oto] 1. (vaak
mcugen nog we! graeg Cs eon kenarrie in verkL) kraalschroot
ten kouwgicn hebben (Obk), Vrocger kraalschroten (Op, Ste) bn. ['kra:l
hadden de mcensken nog wel as can kouwe skro:t] 1. van kraalschroten Ondor do
in do kaemer mit con peer doeven (Obk), vaonsterbaankbaddcn we eon kraalschroten
Dc knienen zitten in c/c kouwe (Dhau, El), larnbrizering (Op) 2. in cen kraalschroten
We moc'n zion dat we die in do kouwe broek streepjesbroek (Ste)
kricgen dat we die persoon bij onze groep kraaltien et; ...ties ['kra:ltin] 1. kleine
krijgen, dat hij met ons moe gaat doen Icrale 2. (veelal my.) bes van do lijsterbes
(bijv. bij eon club, partij) (Dho) 2. bed (Ld)
(Dho) Die liggan op Fe tied in de kouwe kraampig z. krampig
(Dho) 3. (schertsend) huis We gaon naor kraan (Bdie, Dhau, Dho, Diz, Nt, Obk,
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kraank - kraanzc
01-Ni, Op, Pe-DbI, Spa, Sz, Wa!) Oak
Ld) de; kranen ['krà:n/'btn]
1. erg Ilinke of pientere vent ? Is can

kraene ( Db,

kraan van con ketch die gaot dies even
viot mit do hancn (Spa, Obk), In do Melon
en zo is die Jongc niot zo heel goad, mar
in at rokcnen is Jii5 can kraan (Op)

kraank (s: cost.) - ziek
kraankjorcm z. krankJorem
kraans z. kraanzc
kraanselen (Ste) zw. ww.; averg.;
kraanselde, het kraanseld ['krà:sIQ] 1.
dooreen schudden (Ste) We kraansclen dc
ecipois in do (twieg)maando of in can hide
hoBoJutezaic ni. am zoveel mogeiijk zand
eraf te krijgen (Ste)
kraansvet z. kraanzevct

kraante de; - n; .icraantien ['krã:nto] 1.
courant, nieuwsbiad Lezon Jim moor as
icne kraante? (Nbk), We hobbon die
kraante togero mit do huron we hebben
samen één abonnement op die krant (Nbk)
2. aulevering, exemplaar van een nieuwsblad do kraanto rondbrongon, . . . bezorgen,
Is dc icrante al kommen? (Spa), Do kraante
is dFr flog nicE (Nbk), Do kraante komt dFr
anwardt dadeiijk bezorgd (Bu), Dekraanto
is facto vanda age wardt Iaat bezargd
(01-NI), As do kraante met komt, dan bin
ik ziok (Nt), Pas op daf niot motten, leg
dFr mar even eon oolde kraante ondor

(Nbk) 3. de nieuwsbiaden, de nieuwsvaarziening door de pers War staot d'r vandaogcin de kraante? (Woi), Uutdokraante
kuf ok met botte veulo wios wooden de

krant geeft er weinig informatie over (p),
Dat niys he7c nut de kraante (01-Ni), Do
kraante kuf niet missen (Db), Zet or mar in
do kraante (Nbk), Dat mag wol in do
kraante is zeer opmerkelijk (Nbk) 4.
uitgeverij van een krant Die vrouw die d'r
an kom4 is van do kraanto (Nbk)
kraanteartikel (spar.) - kranteartikel
kraantebak ['k...] - krantenbak
Jcraantebcricht - krantebericht
kraantebezorger (Ld, Ma, Woi) de; -5;
- tien ['k...] 1. man die kranten rondbrengt
kraantebrenger (Ste) de; -5; -tien ['k...]
1. degene die de krant bezorgt
kraantedrokker (spar.) - krantendrukker
kraantefoto - krantefoto
kraantegeld (Nbk, 01-Ni) et ['k...} 1.
abonnementsgeld vaor een krant 1k moot

flog wat laaantogcld van Jo bcuren (01-NI)
kraantehanger (El, Nbk, Np, Op) de; -s;
-tien ['k...] 1. krantenhanger of krantenbak
kraantejonge Oak krantejonge (Mill) krantenjongen (bezorger of verkoper)
kraantekctom (spar., 1) ['k...] - krantekoiam
kraantckercl z. kraanton,an
kraantckiosk (I) - krantenkiosk
kraanteknipscl - kranteknipsel
kraantekop ['k...} - krantekop
kraantemaegicn (01-NI) Oak krantemeisien (%'H) et; ...maegies ['k...] 1.
meisj e dat kranten bezorgt
kraanteman (verspr. OS, Bdie, Np, Op,
Wai) Oak kraantekerel (Wal) de; -nen;
-negien ['k...] 1. man die kranten
randbrengt 2. journalist (Obk, b) Dc
kraantomannon dikken do verha cities vaoke

an (Obk)
kraanteni'js (spar.) - krantenieuws
kraantepepier [' k...] - krantenpapier
kraanterek (1) - krantenrek
kraanteschriever (Nbk) de; -s ['k...] 1.
iemand die stukken in de krant schrijft
(beraepsmatig)
kraantestallegien (spar.) - krantenstaiietj e
kraantcstok (Nbk) et; -ken; -kien
j'k...stak} 1. stuk, artikei in een krant
kraantcuutgevcr (spar.) - krantenuitgever
kraanteventer (Dha, Diz) de; -5; -tien
['k...] 1. iemand die kranten bezorgt
kraantevcrkoper (spar.) - krantenverkaper
kraantevrouw (Diz, Obk, 01-Ni) de; -en;
-gien ['k...] 1. vrouw die kranten bezorgt
kraantewick (spar.) - krantenwijk
kraanticskanne z. kraonticspot
kraanticspot Z. kraontiospot
kraanze Oak kraans (Ld, Ow, Pe-Dbi)
de; -n; kraansien ['kr:nzo, ...s... (spar.
west.)] 1. bans van biaemen, biaderen
kraansios van niskon macken mit bloompies d'r tlJsson (Nw), eon kraanzo vlocbton
(Nbk), Do winner van do wedstricd krcog
can kraanzo ommo (Obk), con kraanzo op
at graf (Bdie), Wat con kraanzen op at
karkhof(Ste) 2. buikviies met het daarin

besioten vet, darmscheel (Dfa, Dhau, Nbk,
Np, Op, Ste, Wal) In do otciaga lag dan de
kraanzo (lés vet nut do koc) opmaekt mit

con rosion of zo ni. wanneer men de
paoskoo kon bekijken en het gewicht ervan
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kraanzelegging - krabben
mocht schatten (Wol), As een varkon en/of slordig, krabbelig goschrevon token
slaacbt woddo, baefde ie do kraanze d'r nut 'k Zag dat moester con krabbol onder mien
(Nbk), Eon kra.anze van con koc of varkon som zotto, dat ik bob 'm golokkig good
wodde vrooger uutsmulton tot kaonties, on (Db) 2. (informoet) handtekening Gee!mo
die weren lefler op roggobrood (Dhau) 3. dat briofien mar even an, daor zal ik we]
gehaakte rand van een deets gehaakte, eon krabbol op zotten (Op), Zot d'r mar
deels geknoopte muts (ko)
oven eon krabbol onder (El, Ma), Willon
kraanzclegging (I) - kranslegging
jow wel oven eon krabbcltion zotten?(Wol)
kraanzevet (Db, El, Np, 01-Ni) Ook
kraansvet (Ma, Ow) ['k...] - kransvet Et
kraanzevct van een koe of eon varken is

3. stukjo tokst: klein vorsiag, brbefjo e.d.,
voolal van informoel karaktor (Dfo, Ld,
Nbk, Ow) 1k zal gauw even eon

vaeks twiode soort (Db)

krabboltion an hour schrieven eon kort

krabbe (verspr.) Ook kiewietskrabbe (bet.
3: Bdie, Ld, Ma), haenekrabbe (bet. 3:
01-Ni) do; -n; -glen ['kraba/'ki.../'h...] 1.
krabbende beweging, keer dat men krabt,
klauwend verwondt (Nbk, Obk, Ste, Sz) Do

brief e Nbk, We zotton oven eon krabbol
op popior (Ld)

krabbelhende (Ow) do ['krablbcndo] 1.
haastig on stordig goschreven work
krabbeldcri'jc Ook krabheleri'je do
katto bet me cen krabbe over do baand [krabj(d)a'r..., z. -i'je] 1. krabbolarij
goven, et was allomaole blood ( Nbk, Sz) 2. krabbelen zw. ww.; ovorg., onovorg.;
sehram door krabben, klauwen of anders- krabboldo, hot./ook: is (bet. 2) krabbeld
zins ontstaan 1k hob een krabbe over de {krab1] 1. licht on horhaaldohjk krabben
aarxn van de rozepollo (Ma, Op, El), Wat (Bdie) Dejcatten krabbelen wat op 'ematte
bef' daor toch eon dikke krabbe zitten (Bdie) 2. zbch krabbolend voortbowegon,
(Dho), Hij hot een krabbe an do kop (Ow), vooral van schaatson MY is overaonde
...op 'e awn (01-Ni) 3. elk van do gaatjes krabbeld ( Nbk), Die krabbcft d'r ok nuvor
die do mannehjke kiovit maakt buiton hot henne schaatst siocht, krabboit (Bdie, Np),
oigeniijk nest (dat hij ook maakt), z. ook 't Kleine jongion hot tocb eon hiel aendo
baenedobbe ( verspr.) Eon koer of wat dot over or ies krabbold (Nbk), Hij bul Zion
bij dat, eon krabbe macken, dam is at nust woordniot, bi5 is d'r your wog krabboldhbj
vaoke viakin de buurt, datmaekt de baeno voordo toch niot uit wat hbj toon heoft
ok (Nbk), Etmannegion maekt krabben om gozogd (Diz) 3. krabbelond schrijven 'Ic
't mist too; et mist zit ok in eon krabbe, He d'rgauw oven war bonne krabbold(Np,
mar daor komt wat stro in (Nbk) 4. tat met Nbk), 1k moot gauw wat op eon brie/Ton
ijzeren pinnen waarmoe men do hjnen trekt krabbelon, aanders vergoot ik or (Obk),
die de omtrek van do stukken turf bepaien Sommigo moonsken kun zo ondudoJik
in hot gereedgomaakto veen (Np) 5. ijzeren krabbelen, dat et met to lezon is (Dfo)

krabber met behuip waarvan do siager her
haar van eon goslacht varkon krabt (Np) 6.
krab: hop. schaaldior, vooral in verb.: zo
schievo as eon krabbe ( Diz, Ow, Sz), vgi.

krabbeleri'je z. krabboJdorio
krabbelig (spor.) ['krabjox] - krabbelig 't
Is eon betien krabbelig scbro von (Nbk)
krabben Ook krabberen (Ma, Nbk: bet. 1,
Die eeipels staon zo schievo as eon krabbe 2) zw. ww.; ovorg., onovorg.; krabde
in do 4/(0w), Hij ]opt zo schiove as eon /krabbedo, hot krabbod ['krabip /...bpi] 1.
krabbo(Sz), 't Is is zo boom as eon krabbe krabben met do nagois of met eon sohorp
van uitermato krommo vorm (Ow) 7. voorworp Do schiider krabdo de ooldo
vinnigo, folio en ovt. snel dwarsliggondo varvo d'r of(Wol), He jongo, niot op die
vrouw (Bdie, Dho, Diz, Nbk, Np, Obk, Op, douro krabbon, die is krek var/if (Op), Die
Sz) eon In-abbe van eon wief(Nbk), eon katte bet scbaipo naegols to krabben ( Dho),
kwaoio krabbe (Bdie) 8. deugniot (Np) 9. Mom, dat maegien bet mij krabbcd ( Nbk,
z. krabber
Dhau), ...krabbord (Nbk), Hi5 kon wof
krabbckont (Np) do; -on; -ion luzon bebbon, bij zit altiod op zien heufd
['krabDkont] 1. moisjo dat, vrouw die to krabben ( El), Krabbe me as oven do
vinnig, gauw chagrijnig, kribbig is
roggc, at jokt me ovorai (Dhau, 01-Ni,
krabbel do; -s; -tien ['krabl] 1. haastig Np), Hi5 bet gion naogels am do kont to
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krabbey - kracht
krabben hij is erg arm (Ma, Op, Sz, b),
Hiy bet glen naegei om et gat to krabben
id. (Nw), ff15 lb-abbot an It gat, do botter
wodt duur! z. ook onder gat (Bdie), mit de
ogge krabben met een eg bewerken (Spa)
2. met eon krabbende beweging verplaatsen
Etpeord wodt ongeduidig, bi5 staot matte
krabben ni. met z'n hoef over de grond
(01-NI, El), Do bond zit In do tuun to
krabben (Nw), Do kiepen krabben in do
cerde (Dfo, Op, El), ...meugon graeg In at
losse zaand la-a bben (Ld), ..(aided)
achtoruut (Dhau, Ma, Pe-Dbl, Sz), ...al/es
ondersteboven (Dho, Np), Asje wielgood
kwaod is, kan ze Jo we] do ogen uut de
kop krabben (Db), Zo wol him do ogen we]
uut de kop krabben, zo b/k was zo (Ma) 3.
handmatig rooien van aardappelen (El,
Pe- Dbl, Spa, Sz) We laggon in do moddor
te krabben om do eerpe/s d'r uut to ia-logan
(El), Vrocger moosten do oorapp a/s
a//ama ole mit de haandrooid wodden; daor
koJ' aorig togen krabben (Sz) 4. (onoverg.)
krabbelend gaan, zich inspannen om
iemand bij te houden, met name inzake
schaatsen (Dfo, Op) 1k mos d'r aorig togen
krabben om mit to kommen (Dfo), Die
zieko krabt wear togen de wa/ op is weer
herstellende (Op) 5. (onbep. w.; onoverg.)
het maken van krabben, ha en edobben
(door de mannelijke kievit), z. aldaar
(Nbk) Do haone is mit ? krabben in de
wear (Nbk) 6. niet dan met grote
inspanning voldoende geld bijeen schrapen, verdienen om rond te komen (Dhau,
Dfo, Dho, El, Ma, Np, Nw, Op, Ow,
Pe-Dbl, Sun-Ot, Sz) Et is krabben om
rond to kommen (El), Ze moe'n do boo]
aorig bij mokoer krabben ni. om rond te
komen (Dho), Zio mossen badde krabben
am &r to kommen id. (Sun- Ot), Jim moo'n
niot daenken dat or bij hour zo room is, ze
bobbon &r we] krabben an (Np, Op), Die
mo&n d'r aorig tegen krabben om rond to
kommen (Dfo), a//es naorJe too krabben
op inhalige wijze nemen (Dfo, Ow) * Do
kiepon krabben aacbteruut het bedrijf gaat
minder goed, het gaat slechter met de
opbrengst, de oogst (Ste), vandaar Eon
kiopo krabt aachtoruut en do boar giet mit
(Ow), (herhaald en snel achter elkaar te
zeggen: nl. om iemand over z'n tong te
doen struikelen:) Do katt' die krabt aYe

Icru/ion van do trapp' (flu)
krabbcr (Dfo, Dhau, Diz, Ma, Obk, Op,
Ow, bet. 1: Db) Ook krabhe (Dhau, Ld;
bet. 2: Bdie, Db, Dho, Ld, Pe-Dbl) de; -5;
-tien ['krabç/...bo] 1. (vaak verkL) kleine
schoffel aan een gebogen en teruglopende
buis (die aan een steel zit), zodat het
scherpe deel in de richting wijst van
degene die schoffeit Eon krabber warkt op
Jo an on een scboffoi van je of (Diz), Eon
ia-a bber bruulcten zo your ot uutdunnen van
de bioten (Db), zo ook een krabber your et
bieton op lone zetton (Dhau, Ow) 2. (vaak
verkL) bep. gereedschap met drie of soms
meer gebogen tanden aan een stok; ook
wel met drie zuike uiteinden aan eon
steel, gebruikt om onkruid mee te verwijderen en/of de grond mee los te maken,
kleine of grotere cultivator (Bdie, Db, Dho,
Ld, Ma, 01-NI, Op, Ow, Pe-Dbl) Moo] et
krabbor- Lien mar even dour do tzzun (Ma)
3. schraapijzer (Dho, Obk, Op, Wol) &
bep. gereedsehap bij de huisslacht: handvat
met daaraan een onderdeel in de vorm van
een kopj e, waarmee men hot haar van de
door kokend water geschroeide huid van
het varken streek (Ow) 5. mesthaak (Dhau,
Diz, Sz, Wol) 6. sIoothaak (Diz) 7. z.
turficrabbor
krabberen z. krabben
krabcocktail (1) - krabcocktail
krabintig z. /crobentig
krahsalade (1) - krabsalade
kracht de; - en [kraxt] j. iemands fysieke
kracht, ook van lichaamsdelen: met name
de armen, benen en rug D'r komt kracht
bi5 to passe om dat ding to veip/aetson
(Pe-Dbl, Bdie), Daor was noga/ war kracht
vournoudfk(Nbk), Iemo&h dt glen kraebt
bij briton (Dho), 1k zou It met graag in It
gaoron la-logan mit die vent, want hij hot
kracht in zion bannon (Sz), login mar niot
mit him to vecbten, want hij hot hie] war
kracht om biy to zetten (Dhau), We mossen
able krachten biyzotton om et your mekoer
to kriogon (Dfo), J. zetto a//c krachton dFr
bij on R. bogon ab moor en moor to hangen
U), Hijging dFr mit voile kracht an bangon
(Diz), Wat bet die vent eon kracht in do
knooston wat heeft hij sterke handen, hij
beschikt over veel spierkracht (El, Nbk,
01-NI), ff15 wol Zion kracbten vortonen hij
wilde demonstreren hoe sterk hij was (Ld),
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krachtbron - kraege
Hij kent zien eijen kracht niet hij weet
zelf niet hoe stork hij is (en vaak: hoe hij
eon ander onbedoeld pijn kan doen) (Nbk),
Jo kracbtcn verspillien (spot.), op kracbten
kommen z'n kraehten terugkrijgen Ci),
Kracbt meten wil flog we] es op eon rune
uutlopen (Dfo), Hij is wit do kracbtgruid

takelt af in lichamelijk opzicht (Wol) 2.
natuurkundige kracht om to bewegen of to
doen bewegen, sterkte, vermogen van
zaken uit de natuur Dc wiend hot aorig
kracht (Np), do kracht van et waeter, mit
voile kracht veuruut (ha), op halve kracht
warken, op voile..., op eyen kracht, eon
drievende kracht (spor.) 3. vermogen,

pittige smaak c.d. die men toekent aan bep.
voedsel of bep. andere stoffen D'r zat glen
kracht meer in do prikkeiilmonade (Nbk),
1k heb et viols zo lange koken laoten, dat
d'r zit niks glen kracht moor in (Sz), (..)
op Zion mesiene, die kracht ha cit wit
bezine (ba) 4. geestelijke kracht, ook:
mood Hi3f had do kracht niet om tegen die
autoritaire vent in to gaon (Nbk), Daor
pruuf Ye et gelovo wit en do kracht die wit
datgelove votkomt (b), (van een persoon:)
D'r zit wei kracbt in hij heeft mood (Nw),
Meerstai knit do moons kracht naor kruus

(Db) 5. iemands liehamelijke en geestelijke
kracht (veelal als geheel) AJ' oolder

zacke anstelion (Nbk) 12. geweld,
heftigheid (Diz, El, Nbk) Ze zetten nogaJ
wat kracht bi5 hour ruzie (Diz), Hi5 sieug
mit kracht op 'e deure (Nbk), Ze badden et
aorig mit mekeer in do kracht ze hadden
fiks ruzie (El)
krachtbron (1) - krachtbron
Icraehtccntraole (1) - krachtcentrale
krachtdaodig (Nt) bn. - krachtdadig
krachtig - krachtig Hij zee et kot mar
kracbtig (Ste) * (als reaktie op Allemacbt(gi:) Stront is kracbtig (Nbk)
krachtpatser (Nbk, Spa) - krachtpatser
krachtpatseri'je (v) do [...rsja] 1. hot
gedoe van krachtpatsers, als dat van een
krachtpatser
krachtproef (1) - krachtproef
krachtsinspanning (spot.) - krachtsinspanning
krachtsport - krachtsport
krachtstroom - krachtstroom
krachtsverboling (I) - krachtsverhouding
krachtsverschil (spor.) - krachtsverschil
krachttocr (spor.) - krachttoer
krachtverdieling (1) - krachtverdeling
kraehtvoer (El, Nbk, Np, Ow) ['kraxtfu:ar]
- krachtvoer Dekoencn kriegen krachtvoer
on roegvoer (Nw)
kracbtzetten (Ow) onbep. w. ['k...] 1. in
flinke mate aanwenden van iichamelijke

wodden, moeJ' bose/Ten daj' die kracbt niet kracht Daor komt krachtzetten an to passe
meer be/then as doef' nog veertig waeren (Ow)
(Op), Et veurzitterscbop vreug tevule van kracgdock (Ld) de; -en; -ion ['krc:yduk]
zion kracbten (Nbk), Thy hot a! zion 1. hop. kledingstuk van weleer: om do
kracbten an die club geven (Nbk), Hi is sohouders gedragen dock
in do kracht van et ]even (Ld, Nbk, Dho), kraege Ook krage (WH), kraag (WH: in
Mit keunst on kracht bet hij et veur verb.) do; -n; kraegien ['kre:gW ... a: ... } 1.
mekeer kregen (Nt, Dho) 6. iemands sterke kraag: hop. kledingstuk (ook in losse
kant (Nbk) In die eigenschoppen iigt now vorm) eon briode kraege, eon smaile
krek zion kracbt (Nbk) 7. kracht van God kraege, eon losse kraege, do kraege van de
waarop men kan steunen (1) 8. het Jasse (Bdie, Nbk, Ste), Do krage van mien
vermogen om een bep. abstrakte uitwer- Jurk zit dubbel (Spa), Die kraege is aorig
king to hebben (I) mit de kracht van vet (Np), de kraego opzetten nI. van eon
argwnenten (1), ...van woorden (1) 9. het overjas (Nbk), vandaar aorig in de icraege
geldig zijn van regels, wetten e.d. (spor., 1) zitten diep in do kraag zitten (Nbk), iene in
van kracht wezen (spot.), mit weeromme- do kraege griepen (Nbk, Obk), ...paklcen
warkende kracht met tenigwerkende kracht (Dho, Nt, Op, Wol), ...biy de kraege...
(1) 10. jets wat als kracht, macht werkt (Ste), Die bob 1k even good NY de kraoge
(alsof het een persoon betrof) D'r bin had (01-Ni), Th hot do kraege op is funk
krachten waor aJ' an toegeven moeten (v) chagrijnig (Wol), (mit) de kraege op on do
11. iemand die betaald of evt. onbetaald pest in gedurende enige tijd flunk lcwaad
work verrjcht, werknemer (Nbk) Ze moe'n zijnd, mokkend blijven (verspr., b) 2. in
nog con peer jonge krach ten extra in die een stok in do kraege bebben in besehon-
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kraek - krackstoel

ken toestand verkeren: MY had ten best
stok in de kraege (Nbk), ...een thk stok in
de kraege (Db), 't Kan 'in de kraege wel
kosten het leven, bijv. door een ongeluk of
eon gevaarlijk karwei (verspr., Op), Dat
kostje de kraege nu valt er niets moor to
redden voor Jo, je kunt er kapot aan gaan
(ook wel schertsend bedoeld) (Np) 3. (biJ
vergelijking) kraag van veren om do hals
biJ sommigo vogels, ook gezegd van hot
lange, dikke haar in do nek, hals van bep.
honden (Nbk) 4. stuk metaal aan do
achterkant van do horizontale pijp van een
pomp (waamit het water to voorschiJn
komt) on waarmeo doze aan do pomp vast
is gemaakt (Bu) 5. z. tragge * (gezegd van
eon meisje in nette kioren:) Mooi maegien
mit kracgien (Nbk), Do kraego op en de
pest iniZo dunk it et nest in (Nbk)
kraek do; -en; -ien [kre:k] 1. krakend
geluid We hew-den ten back, bij scheut
dew- flies (Nbk) 2. in D'rzit glen back of

smack an goon reuk of smaak (Dhau, Obk)
kraekbien (El) at ['k...] 1. kraakbeen
kracke (verspr.) Ook kraak (WH) do; -n
['krs:ko/...a:...] 1. kraak in eon kork Do
krackc daor is et orgel op bouwd (Nbk),
As biy ten gelegenbiod do karke wat vol
is, zit d'r ok wel yolk op 'e krackc (Dho,

Obk)
kraekeling ['kr€:kaluj] - bep. kookje:

krakeling Nao de begraffcnis gong ienaor
de barbarg on dan krecj' koffle mit ten
kraekeling (Np)
kraeken Ook kraken

(WH) zw. ww.;

broken eon neute tussen do dew-c batten
(Dho), D'r mossen eerst badde neuten
baekt wodden, vow-dat ot zovoer was

(Bdie, Np, Ste), Hij baekt uut defasse z' n
jas wordt hem voel to klein (en zal krakend
kapot kunnen gaan) (Db) 3. (overg.)
zondor offioiële toestenuning in gebmik
nemen van kamors, huizen of andero
gobouwon, vooral als woning Tegenworig
batten ze gebouwen en leegstaondc buzen

(Obk) 4. (overg.) in ten braandkaaste
batten (spot.), ten tomputer batten (1)
* Een baekende boom staot lange met
iemand die veol klaagt is zoldon jets
arnstigs aan do hand, zo iemand leeft vaak
lang (Nbk), zo ook Kraekendo waogens

]open et langst (Db, Dhau, Sz, Wol),
Wagons die 'tbadste ba/con ]open or langst

(Spa) en Kraekende waegens lop en al
lange (Dfo)
kraeker Ook kraker (WH) do; -s ['kre:kr
/...a:...] 1. baker van kamers, huizen (z.
batten, bet. 3)
kraekerig (Nbk, Np) Ook krakerig (Sz)
bn., bw.; -or, -st ['krc:kçox, ...korox] 1.
(bn.) oud en schonkig, benig (Sz) Dat
oolde peerd wodt aorig baicerig (Sz) 2.
(bn.) voortdurend ziokelijk (Np) Die is al
ten schofflon war kraekor;i (Np) 3.
enigszins krakend, ook van een stem (Nbk)
een baeterige trappe (Nbk), Zion stemme
klonk baeterig (Nbk)
kraekhelder (Bdie, Np, Ste) bn. [aks.
wisselt] 1. (van do hemel) ongobroken
holder (Bdie) 2. (van icts dat gewassen is
of wordt) erg schoon gewordon, ovt. ook

overg., onoverg.; kraekte, hot/is (niet bet.
1) kraekt ['kre:k/...a:...] 1. (onoverg.) eon wit (Np, Ste) Dat witte laeken is backkrakend geluid maken Bi5 bepaolde bolder wodden (Np)
bewcgings kun ft de bottcn soms zo kraekies (Db, El) et ['krckis] 1. kraakijs *
batten (Obk), Do heupen kim zo batten Kraekies is glen breekies (Db, El)
(Dfo), Die ouwe schure ston to kraken in krackstcmme (Bu, Nbk) ['k...] - kraakcit storm (Spa), Zion stemme backtc stem Die bet wel zoe'n maYo baekstemme
(Nbk), Die schoenen bin zeker nog niet (Bu)
betaeld, want ze kracken zo! (01-NI, Bu), kraekstocl (Bu, Db, Dhau, Ma, Op, Ow,
(bijv. van natuurijs, tovens als signaal dat Pe-Dbl) do; -on; -tien ['k...] 1. (voelal met
het desbetroffonde oppervlak zou kunnon do bijgodachte aan hot kraken) oudorwotso
broken:) Ethaekt daor aorig(Ma), zo ook rieten stool, ook wel gezegd van andere,
Ic moe'n daor mar niet weer over de vooral oudo stoelen die kraken (Db, Dhau,
zoolder ]open, die baekt daor .zo, doulc Ma, Op, Ow, Pe- DbI) Dc meerste rieton
gaof' d'r dew- (Nbk), Et vröst dat It baekt stoelen bin baetstoelen (Ow), Jim moo'n
(Wol, Nbk), 't Hot d'r nuver baekt eer et die krackstoel ot es opknappen (Db), D'r
kiend d'r was hat was eon langdurige, was glen aandere stool om op to zitten as
moeilijke bovalling (Db) 2. krakend (doen) eon oolde rieten backstoel (Op) 2.
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kraekvocgel - kralc
preekstoel in de kerk (Bu) 3. oud iemand
die altijd klaagt vooral over Iichamelijk
ongemak (Dfo, Ma) Ziy is ten oofde
kraekstoef (Ma)
kraekvoegcl (Obk) de; -s; -tien ['k...} 1.
kwartel 2. (wsch.) kwartelkoning
kraekwaegen (verspr.) Ook kraakwagen
(WH) de; -s; -tien ['kre:kwe:gI...a: ...] 1.
iemand met een zwakke gezondheid, vaak:
en die daar voortdurend over klaagt Da's
toch zoe'jj kraekwacgen (Dho), 't Hot aided
a! eon kraelcwaegen west (Np), 'tls ok con
ooid !aaa/cwagentien! Aided ziek en
nimmer dood (Sz) * Kraekwaegens ]open
iange met iemand die veel klaagt is zelden

kraggc (ZW, Dhau, Ld, Diz, Np, Nt, Op.
Wol, bet. 2: Nbk) Ook kraege (bet. 1: bo:
Bu) de; -n; kraggien ['krago/'kre:gQ] 1.
Iaaggelegen, modderig, moerassig stuk
land vaak bij of (deels) in een veenpias,
veelal begroeid met net, dichtgegroeid
water De bacgen was vaast iaa.nd, do
kraggcn koj' wel op staon, mar it zakten
baost tot de kniyen in ot waeter (Ste), Eon
kragge is de overgang van et iaand naor et
wactor, ot hand hissen do kiaggen mijden
we, dat waeron do zcthacgen (Ste), It Is
met vortrouwd om dear die kragge to lopon
(Dho), We bebben nog eon stok kraggc in
't iaand liggon (Diz) 2. chagrijnige kerel

jets ernstigs aan de hand, zo iemand gaat (Nbk)
niet zo snel dood (Ste, Nbk), ook Ooide... kraggehooi (Sz) et Uk...] 1. hooi van
(Ld)
veenachtig, iaag land, ni. van de kraggen
kraekwit (Np) bn. [kre:kwit; aks. wisselt] kraggelaand (Pe-Dbl) et ['k...] 1.
1. erg schoon en wit 't Is kraekwit wodden veenachtig, iaag land, bij of net als
(Np)
kraggon
kracn (El, Nbk) Ook kraene (Nbk) de; krak I de; -ken; -kien [krak] 1. het
-en; -tien ['kr:n(o)] 1. kraan: bep. krakend geluid van breken Mit eon krak
werktuig om mee op te heffen en te bra/c hij depfaanke dour do middon (Nbk)
verplaatsen Mit die kraene zal MY eon krak II tw. L krak Krak daor gong bi
waegen vol lwiI iaeden (Nbk)
dear et ies! (Nbk), ook in krik b-ak (spor.)
kraenauto (I) - kraanauto
krakeel (Dfo, Dho, Op, Pe-Dbl) Ook
kraenc de; -n; ...kraentien ['kr:na] 1. gekrakeel (Ob, El, Ma, Obk, Spa, Sz) et
gaskraan, waterkraan e.d. Diiy do b-acne [kra'kt:IJgo...] 1. het krakelen Laoten we
even dicbte (Nbk), Et is eon bid ongemaic bopon dat d'rnao etkrakeel van do verbeas je do b-acne bcvreuren is (Obk) 2. z. zings daoden steld wodden (Op), Hoof op
kraen, kraan
mit dat krakeef (Dho)
kraenig z. kranig
krakelen (Bdie, Nt, 01-Ni, Wol) onbep.
kraenmachinist (spor.) ['kr:masintst] - w. [kra'kcln] 1. krakelen Zie bin an
kraanmachinist
krakelen (Bdie)
kraentieskanne z. kraentiespot
kraken z. kraeken
kraentiespot Ook kraentieskanne (Bu, kraker z. kiaeker
Dfo, Op, Ow, Ste), kraantiespot (Sz), krakerig z. kraekerig
kraantieskanne (Spa) de; -ten; -tien ['k...] krakkemikkcrig z. krakkemilckig
1. kraantjeskan
krakkemikldg (Nbk) Ook krakkemikkraenvoegel (1) - kraanvogel (bep. kerig (01-NI, Sz), krikkemikkig (01-NI),
loopvogel)
krikkemikkerig (Nt) In.; - er, - st [krako
kraenwaegen ['k...] - kraanwagen: wagen 'mtkox/...mk1ox, ...korox/krtko'm...] 1.
met hijstoestel
wrak, krakkemikkig eon krakkemikkerige
kraenwaetcr (spor.) - kraanwater
oofde waegen (01-Ni) 2. zich gammel
kraft (Obk, Op, Pe-Dbl, Sz) Ook karaf voelend 1k vuuf me vanaovend watkrikke(verspr.), keraf (Nbk, Wol) de; -en; mikkig (01-NI)
kraffien [kraft/ka'raf/kG'raf] I. karaf Bi5 krakken (Nbk) ['krakjj] - krakken: Et ios
eon oofderwetse wastaofcl beurdo naost do kra/cte daore (Nbk), We bin dear et ics
waskoeme en do Iampetkannc ok ccxi Ant]' km/ct (Nbk)
mit sch con waeter (Op), eon karaf wion krale Ook kraal (Ma, Pe-Dbl) de; -n;
(Spa)
kraaltien ['kra:I(o)] 1. kraal (met name in
krage z. kra ego
of bestemd voor een snoer kralen) 1k
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kralcbcurs - krammedraod
bebbe do bruno kraien omznodaon vanaovond (El), kraaJtios rijgen (Spa), eon
string Anion een snoer kralen (verspr.),
Vroeger zatten d'r kralen ow do iaarnpekappon (Obk) 2. bep. soort witte aardappel

(Np)
kralebcurs (Nbk) ['kra:lo...] - (vaak
verki.) kralenbeurs
kralegedien (Ste) et; -en; -egien ['k...] 1.
kralengordijn Eon kraiogodien hej' woi es
tusson twit kaomors (Ste)

Aramme in sieugon wodden on dan moot et
dier eon driywotte/ in 't touw bebben,
aanders bangt bij him op (Dfo), zo ook
Mit do kramme wodde de warvei vaastozot
an It staihokke (Nbk), Ow eon deure dicbte
to bolon wodde d'r con kramme in 't kozien
sieugon on daor kwam dan ten boolton
stikko in (Np) 2. hechtkram Do doktor bet
ten wondo NY me hocbt, i/c bobbo d'r vier
kranzmen in krogen (Np, Wol, Spa) 3.

kram, ringvormig beugeltj e met twee
scherpe uiteinden, ook gemaakt van een
stukje ijzer- of koperdraad, dat een
Kralekoorde zat op eon kaortion, mit an or varken door de neus wordt gestoken om
begin eon soort van naaide, daor kof' do bet wroeten te voorkomen (Dhau, Obk,
kraion mit ncn (Ste), An do kraiekoordo 01-NI, Spa, Sz, Wol) Eon var/con moet

kralekoorde (Ste) de, et [kra:loko:ord] 1.
bep. koord waarop men kralen kon rijgen

zit ten dun iozoracbtig draotien, ow good
rijen to kunnon; waj' niot noudig bebbon,
wodt oulcnij,t (Ste)
kralen I z. faa/ion
kralen II (Nbk) bn. 1. van kralen eon
kraion beursien kralenbeurs (Nbk)
kralensnoer z. kraiosnoer

kralcri'jen (Nbk, Bu, Ste) onbep. w.
[ ... .kra:lortj(d)ii] 1. kralen rijgen Do
iciondor bin an 't kraiorion (Nbk)
kralesnoer (Dho, Obk, Op) Ook
kralensnoer (spor.) et; -en; -tien ['kra:la
snu:or/... l ... ]. 1. snoer, streng kralen
Vrouwon dregen gsaog con kraiesnoor dat
bi5 hour junk past (Op)

krallcn (Ste, Wol) Ook kralen (Pe-Dbl,
Ste) zw. ww.; onoverg.; kralde, het krald
['kralL..a:...] 1. (van ogen) twinkelend,
schitterend uitstralen Do ogon knafion 'in in
do kop (Ste, Wol)
kraloge (Wol) et; -n; ...ogien ['kraL..] 1.
dik, bol 00g, met name van een vis
kralschrotien (Wol) et; ...schroties
['kral...] 1. één der gegroefde plankjes
onder een vensterbank, kraalschrootj e
kramboolte (Nw) de; -n; ...booltien
['krambo:lt] 1. bout door een droogpiaote
aan de voorkant van een bintstij 1 met twee
krammen vastgezet, ter verbinding van de
dragende balk en de stijl
kramdraod z. krammedraod
krammc de; -n; -gien [Tram} 1. kram
met ongeveer de vorm van een hoefijzer,
ter bevesting of als houder in jets gedreven

soms ten krammo in do neuze hobbon

(Spa), ...op 'o nouze zet wodden (Sz),
...kroog soms eon krammo op snuto

(Obk), We koebten do krammen biy do
dou.zovoi (01-NI) 4. ijzerdraad over een
kiomp getrokken in geval van een barst of
wanneer de kap eraf is gesprongen of er
dreigt af te springen Aj' vrooger eon bast
in do kiompo baddon, dan kwam d'r eon
kyammo over (Obk), 'k He 'n krarnme over
do kiompe kregon (Nbk), ook in de vorm

van een metalen strip met scherpe punten,
hetz. als kiompekrammo (verspr.), z.
aldaar: Dio krammen, aj' dio koch ton, die
zatton op eon kaorte (Nbk), Dojongo s/tug
ten kramme over zion kepotte kiompo
(Pe-Dbl), Aj'niokiompen kriogon, is 'tot
bosto daj' d'r oon krammo over zotten
(Dfo), eon krarnmo over dokiompo bobben
(Np), ...op 'e kiompo zotten (Np) 5.

onderdeel van het kljnkwerk van een dent:
plat deel over de klink (meestal aan de
linkerkant), waarbinnen deze bleef bij de
oplichtende beweging 6. z. bijekraznme
krammedraod (verspr., bet. 2: Bdie, Dmi,
Ste) Ook krammeldraotf (Dfo), kramdraod (Db, Dfo, Dhau, Nt, Nw, Ow, PeDbI) et, de; -en; ...draotien ['kramo...
/'kramj...] 1. dun ijzer- of koperdraad,
vooral gebruikt voor her krammen van
versehillende voorwerpen, in het bijzonder:
draad waarmee men net, stro vastmaakt bij
het bedekken van daken, vooral: draad
over een klomp getrokken om deze bij een
Aj'oonkrammoin doiiondopaoisiaon, kuf' te houden, ni. in ge?a1 van een barst in de
daor et touw dour treicken (Db), Aj' ten kiomp of wanneer de kap eraf is
kaif an do paof zetton, moot daor eon gesprongen of eraf zou kunnen springen,
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krammcldraod - krankzinnig
ook gebruikt voor het vastmaken van
hekken 'k Gao even naor de smid am eon
roBe Aram-medraad (Dho), Waor is dat
boss/en kramn,edraod? (Spa), As ze
kiompekramden vroeger mit krarnmcdraod
dan mossen ze cent een kaarve macken
mit de zaege ni. zodat de draad daar in
kwam te liggen (Obk), Doe we nag glen
krarmnen badden vein- varkens, bruukten
we kraznmedraod (Spa), ? Hangt aJlemaol
mit krammedj-aod an mekeer van jets dat

inspanning Et k/end dust n/ct te rieden
[sehaatsen], et bul heft Idampachfig bij de
be/dc banen (Nbk)
krampanval (v) - krampaanvai
kramperen z. krepercn
kramperig (Nbk) In.; -er, -st [kramppx
/ ... pnx] 1. met spierkrampen 2. z. barnpi

krampig (Diz, Np, Op, Pe-DbI, Ste, Sz)

Ook kraampig (Wol), kramperig (Dho,

Diz), icrammig (Dfo, Dhau, El, Nbk, Ow)
slordig en slap in elkaar is gezet met bn. ['krampaxl ... â: ... ..krampçox, ...prox
gebruikmaking van dun ijzerdraad (El), AJF /'kramox] 1. (van een paard) met hanetred,
krarnmedraod am 't hekkien doen, kun de hanespat of hinderlijke stijiheid, met
kiender et zo gauw n/ct los Icriegen (Db), krampachtige bewegingen door eon andere
Dc n'etdekker bniukte kramdraad bij It oorzaak, zoals spieren die door teveel
rietdekken (Pe-Dbl) 2. prikkeldraad (Bdie, inspanning belast zijn geweest Die koe is
Dmi, Ste)
kranipig, bij trekt zo mit de linkeipote
krammejdraod z. kraznmedraod
(Op), Dat peerd is aorig krarnmi (Nbk)
kranimen zw. ww.; overg.; kramde, hot krampkelick (Nbk, Nw, Ste) do, et
kramd ['kraqi:] I. vastmaken met krammen ['kram(p)k1ikJ 1. blindedarmontsteking
(bet. 2) draod kramzncn met kramrnen (Nw) Grootvader is overleden an krampvastzetten, met name van een afrastering keliek (Nw) 2. koliek, met name bij een
(Ste), vandaar 1k zal de draod spannen en paard (Nbk, Ste) As peerden krarnpkeliek
Icrammen (01-NI) 2. (bij het maken van bebben, dan bebben ze piene in de bock,
een bijenkort) het vastmaken van een in dan beginnen ze te schoppen en te angaon
een ring ge!egde bos stro aan de vorige (Nbk)
m.b.v. bi5ekra.znmen (bs: Obk), ook in de kramsvoegel (Diz, Ma, Np, Obk, 01-Ni,
korven an mekeer krammen ni. bij het Wol) ['kramsfbgj] - kramsvogei Bi5 oonze
vervoeren van de bijenkorven (bs: Dfo, buunnan bebben de krainsvoegels verleden
Obk, Op, Ow) 3. klompen repareren of baastbaost alleringenetten uutpikt(O!-N1)
besehermen tegen hot broken van hot kranig (Bdie, El, Nbk, Ste, Ow) Ook
voorste of afbreken van het bovenste dee!, kraonig (Np), kraenig (Dfo, Np)
ni. door eon krarnine aan te brengen (bet. ['krâ:nax/ ... 5: ... ..1: ... ] 1. kranig een
(4)) (Nbk, Np, Nt, 01-N!, Op, Spa, Sz, kranige kerel stork, ook: bijdehand (Ste),

Obk) Dc klompen moeFn krarnd wodden

Ze her hew kraenii hullen (Np)

(01-NI) 4. kram, ring of een stuk ijzer- of krank (Ow) bn. [krarjk] I. ziek, in * Pillen
koperdraad in do neus van eon varken bitter in de mon4 maekt de kranke ziel
aanbrengen, nI. om hot wroeten to gezond (Ow)
voorkomen, z. ook kramme (bet. 3) (Diz, krankiel (Sz) bn.; -er, -st [kraq'kil] 1.
Nt, Obk, Spa, Sz) een varken krarnrnen flunk con krankiefpersoon (Sz)
(Obk)
krankjorem Ook kraankjorem (Pe-DbI),
krammig z. Icrampig
krankjorig (Diz), krankmejorem (Np)
kramp - kramp 1k bob krarnp in de [krai]k'jo:orip, ...5m/ ... â: ... / ... jo:aroxi ... ma
bienen, ...in et lie! buikpijn (01-Ni), do io:anp, ...5m] - krankjorem BiYF frankkramp in de poot bebben (Sz, Vroeger jorig? ben je helemaal gek? (Diz), Dc

weren de peerden maendags vatber veur
kramp, dan baddon ze zundags teveule eten
en te weinig beweging had (Db), In een
laeste kramp bran, dFr uut: Mar... now bin
Ic... thuu? krampachtige beweging, poging

om iets to zeggen (b)
krampachtig - krampachtig: met grote

meziek staot zo badde, ie zoflen d'r
krankjorem van wodden (Bu, Nbk, Dho),
Jo licker, we] krankjorezn om naor datjonic
to gaon (Np)
krankjorig z. krankjorem
kranknicjorcm z. krankjorcrn

krankzinnig (verspr.) -
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krankzinnig:

krano - kraomhokke
volstrekt anders dan het gezonde verstand handeien, raakte ermee in de war (Dfo, IA,
zou ingeven, waanzinnig Et is moor as 01-NI, Pe-Obi), waartegenover d'r mit in
krankzinnig watzc op 'thoden uutgoven an do kraom raekon good van pas komen, z'n
bowaoponing (Obk), Th3 doe con voordeel met iets doen (Bdie) 3. in 'tMoet
kick in do kzaoni to passe kommon het
krankzinnig vourstel (Diz)
krano (Dfo) g. lidw. ['krà:no:] 1. stof voor moot er net het geschikte moment voor
bep. ouderwetse onderbroeken eertij ds door zijn, ertussen, erbij passen, met name in
eon gesprek (Di; Ld, Nbk, Ow), Dat kan
mannen gedragen
jow (mow) in do kraom to passe kommen
krantcjonge z. kraantojongo
stroken met en gunstig zijn voorje piannen
krantemeisicn z. Icraantemaogion
kraom de; -en; -pien [kr5:m] 1. (Dhau, Dho, Spa, Obk), Hi)' klotst zoas at
marktkraam, poffertjeskraam e.cL IA- stao 'm in do kraom to pas komt zoals het hem
mit do kraom op 'a mark (Diz), Hi)' hot op dat moment het beste uitkomt (01-Ni),
mooi good op 'o kraom in z'n marktkraam Dat A-warn !rn niot in do kraom to passe
(Dho), do kraomen opzetton (Nbk), ..of- kwam hem niet zo good uit, zou nadelig
broken (Nbk), Hi)' had eon facets macglen, voor hem kunnen zijn (Spa, Op), zo ook
daor hoofdo hi)' niet mit aacbtor do Dat komt me nor in do kraom to passe
laaomon Jangos daar hoefde hij zich bep. (Wol) en Dat komp niot in mion kraom to
niet voor te schamen (Ma) 2. bevailing, passe (Sz) 4. de hole boel (Diz) Hi)' Jietsto
voorai in verb. Do buurkiondor gongon mit do licle kraom in do sloot (Diz), 11,5
vroogor do kraom anzoggon (Spa), in do hot do hole kraom vorkocht (Diz) * (in
kraom mooton moeten bevailen, zo ook Ze gevai van in verwaehting raken van een
moot van die vent in do kraom (Spa), 1k man waarvan men de identiteit niet kent:)
heb do vrouw in do kraom (Spa), Beide Van do wiondkoj'niot in do kraom (IA)
vrou won bin we] es in do kraom west (Nt), kraombcdde Ook kraomberre (Db, Ld) Die vrouw zit in do kraom (Ste), Ze was in kraambed Die vrouw ligt in 'tkraombeddo
do kraom sturvon in het kraambed (Db. Obk), 1k bob do vrouw in 't kraomoverieden (j), in do kraom kommen gaan boddo mijn vrouw gaat bevaHen, ook: is
bevailen (Diz, Nbk, Obk, Op): As d'r net bevallen (Dhau, Nbk, Ste)
vroegor iono in do kraom kommen mos, kraomberre z. kraombodde
woddo daor vaoko niot zoovulo over praot kraombesictc z. kraomvesito
vourdaj't Zion konnon (Obk), Ze bet nog kraombien (01-Ni) ['k...] - kraambeen
gion maond vorkoring mit die vent, on 20 kraomcentrum (I) - kraamcentmm
moot now van him al in do kraom kommen kraomen (Nbk) zw. ww.; overg., onoverg.;
(Op), Die vrouw is van con twooling in do kraomde, het kraomd ['krö:rp:] 1. onzinnige
kraom kommen (Diz), in do kraom dingen verkondigen Wat die d'r vanaovond
kommen (tweede bet.:) (iehjk) to pas albomaofo wol niet uut kraon,d hot! (Nbk)
komen (Db, El, Nbk, Np, Obk, Ow): AJ' 2. kramen (van con man met praatjes die
haandol doon mit eon koopman an do moor bij oude vrouwen thuishoren:) Hi)'
douro, kuf' soms root in do kzaoni kom- hot aanders gien praot as over kraomcn on
men (Obk), Hi)' kon aRe koonon niot laomen (Nbk)
toegolioko verwoiden, hi)' kwarn d'r mit in kraomeri'jc (Bdie, Bu, Np) do; -n
do kraom (Ow), Do trekpot is me ontvalen, [kr5:m'rtjo (Bdie),..sj (Np)] 1. bevaliing
ik bin ok roor in do kraom kommen (Nbk), (Bdie, Np) Ze hobbon daor vanaovond
Die kan nog we] as JuliA- in do kraom kraomori)'o had (Np) 2. de moeder met
kommen (Ow), zo ook (als verwensing:) Jo haar bijna geboren of pasgeboren kind
kim om mi)' in do kraom kommen wat mij (Bu) Even naor do kraomeri)'o kiekon!
betreft mag je Ielijk to pas komen (Nbk, (flu)
Np, Nt, 01-Ni, Pe-Dbl, Spa, Sz, Ste), zo kraomhokke (Bu, Nbk, Ste) et; -n;
ook Koem in do kraom! id. (Bdie), IA-- ...hokkien ['k...] 1. hok waar vee kon
raokto d'r mit in do kraom ik kon het niet baron, met name inzake koeien, varkens
good in de hand houden, ik kon het niet (ook hetz. als zeugkooi) It bebben eon
good aan, wist niet meer hoe ermee te kraomhokke vow- 't varkon (Nbk, Ste)
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kraomhulp - krap
kraomhulp z. kraombulpe
kraomverzorging (spor., 1) - kraamverkraomhulpe (Ma, Nbk, Obk, Op, Ow, zorging
Pe-Dbl, Ste) Oak kraomhulp (Bdie, Oha, kraomvcrzorgster (verspr.) - kraamverDiz, El, Ld, Nt, 01-NI, Op, Spa) de; -n; zorgster
...hulpien ['Ic...] 1. iemand die het werk in kraomvesite Oak *raomvisite (spot.),
de huishouding doet tij dens en gedurende *raomhesiete (Sz) de; -s [16:rnfosita
enige tijd na de bevalling, ook: iemand die / ...fi ... / ... bosito] 1. kraamvisite op kraomeigenlijk geen baker is maar hetzelfde vesitogaon 2. feestelijke ontvangst van een
werk verricht
aantal vrouwelijke genodigden ter gelegenkraominrichting (spor.) - kraaminrichting heid van een geboorte (Dfo, Mun, Obk)
Vroeger baj' hi Bull con kzaomunn'cbting; Vroeger huRon ze kraomvesitc as d'r con
dan haddo iene die dat badde sons we] Heine poppe geboren was (Obk), 't
vier vrou won in buys die eon k/end kriegon
mossen (Bu)

Gebeurt niet zo vaoke moor, mar eon
kraomvesito is bar gozoI]i (Mun), 't Was
drunken on laden gcb]aozon mit a] die
vrouwlu op zoo'n lcraomvcsito (Dfo)
kraomvisite z. kraomvosite
kraomvrouw de; -en; -gien [Ic...] 1.

kraomkaemcr (Bu, 01-Ni) de; -s ['k...] 1.
kraamkamer: kamer waar een kraamvrouw
verblijft (01-NI) 2. hok waar vee kan
baren, met name in geval van koeien (Bu)
kraomklinick (spot.) - kraamkliniek
kraamvrouw: vrouw die net is bevallen en
kraomkooi (Ste) de; -en ['Ic...] 1. kooi het bed nog moet houden Hoe zo] 't nut do
voor varkens om hun jongen in te werpen, kraomvrouw gaon? (Nbk)
zeugkooi (om de biggen te beschermen)
kraomwaeren z. kraomweren
kraomkoorse (Bdie, Np) Ook *raom- kraomweerster (p, b: In) de; -5; -tien
*aortae (Ma) - kraamvrouwenkoorts Dat ['kr:mwv.arstr] 1. baker
midde] woddo bruukt on do kraomkoortsen kraomwercn (Np) Oak *raomwaeren
to bestriedon (Ma), Jo kim on niij do (Np, Ste) onbep. w. [kr5:mwcrvJ ... e: ... ]
kraomlcoorsen kriogen barst maar, krijg het 1. bakeren J. W. gong vrooger wit
lazarus (Np)
kraomwaoron (Ste, Np)
kraomkoortse z. kraomkoorsc
kraonig z. kranig
kraommaol (verspr.) et; -en; -tien ['k...] kraosie z. kooraosie
1. kraammaal: bestaande nit dunne krap In., bw.; -per, -st [krap] 1. erg nauw
pannekoeken, seep, gekookte rijst of zittend, nauw sluitend Die brook zit krap
besehuit met muisjes (naar de kraamvrouw (Bdie), Jk bin zo gruid, al]e k]oren zitton
gebracht)
me to hap (Sz), H.zy bet ot vol krap on do
kraomofdcling z. Jcraomofdie]ung
neuzo is gierig (Np) 2. met te geringe
kraomofdidling (Nbk) Oak kraomofdeling ruimte om jets te doen, met te weinig
(Nbk) de; -s ['Ic...] 1. afdeling in een speehuimte e.d. 't Is hier aenlik wat to
ziekenhuis voor bevallingen
krap bi5 do taofe] (Nbk), We weren krap
kraompiesman (Bdie, Db) de; -nen; bebuusd hadden een woning, woonverblijf
-negien ['k...} 1. koopman in een kraampje met wel erg weinig ruimte (Np), Jk bebbe
op de markt
d'r krap waark an het valt me moeilijk om
kraompottien (Bu) et; ...potties ['kr5:m dat werk te doen (Bdie), Bliksom, dat is
potin] 1. maaltijd van gekookte rijst met krap work dat LuIct op het nippertje (vooral:
bruine suiker, boter en rozijnen of evt. door weinig tijd) (Spa), Jk kom d'rkrap an
pruimen, door een bezoekster aan de toe net, ternauwernood (El), .Ze had or d'r
kraamvrouw gebracht
krap nit ze had het er moeilijk me; Icon
kraomstal (Ste) de; -len; -legien ['k...} 1. het emotioneel moeilijk verwerken (Np) 3.
speciale stal waar het vee Icon baren, met van te geringe afinetingen Die lappe good
name inzake varkens, koeien
was wat hap olnieten (Dfo), N was zion
kraomverpleegster (verspr.) - kraamver- akker top west (b), Eon nooie koo is '4
pleegster
mar bi5 her deborons wat krap staon rand,
kraoniverpleging (spor.) - kraamver- met de punten terug naar de kop groeiend
pleging
(Nw) 4. in een klein aantal, met wel erg
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krapan - krappc
weinig exemplaren, van een haast te
geringe hoeveelheid Do appols bin trap
van 'tjaor (Obk), Ze bin d'r trap (Np), We
tornin en we] trap omme mit do eoxpels
(Nbk), Et komt wat trap omme vanmiddag
mit mien vloispannegion er is maar weinig
vlees in do pan (Nbk, Np, Obk), (bijv. van
hot naaien waarbij nauwelijks genoeg stof
was:) Dat is trap ominetommen (Nbk),
Daor zitten we trap in daar hebben we
weinig van (Ste), Daor zitten we nict trap
in daarvan hebben we in overvloed (Ste),
Et komt trap omme vandewote ni. met do
voorraad, hot geld van de huishouding e.d.
(01-Ni), Etkomt trap omme mit do centen
we hebben wel erg weinig geld (Np), trap
bi)' kas zitten erg weinig geld hebben om
uit te geven, zo ook trap zitten id. (Db,
Nbk), We zitten war trap in et geld (Nbk),
We wiDen d'r niet trap in zitten we willen
het niet slecht hebben in financiële zin
(Ste), D'r is trap volt am to stommen
(Bdie), It bar trap good year mien ni)'e
flirt (Db), D'r waren gisteraovend op 't
zingon mar eon trap toppeltien dames
(Sz), Do zang was trap bozet vanaovend
(Dhau), Do optomst is an do trappe taante
(Nt), was mar trap (Op), We twaininen
eon peer to trap (Ow), Do weido veinvee wodt trap de koeien hebben er weinig
meer te grazen (Nbk), trap in 't brood
zitten (Nbk), trap brood bobben id. (Nt,
Dfo), D'r was trap wart nauwelijks, te
weinig (Db, Nbk, Pe-Dbl, Obk), trap in do
tieren zitten (Bu, Nbk, Ste), Et is daor
allied do trappe baand do naosto ze hebben
daar steeds te weinig, zijn steeds behoeftig
(Ste) 5. armoedig Vroeger was de tied trap
was hot een armoedige tijd (v), Ze bebben
et daor we] trap, dat kuf' an dies we] zien
(Pe-Dbi), Et komt daor trap omme id.
(Ow), It trap triegen (b) 6. niet geheel,
nauwelijks 'tlstrapvierure(Bdie), 'tWas
trap vuuf men uten ]open (Bdie), D'r
waoron mar trap twin tig moonston op 'e
uutvoering (Wol), D'r was trap honderd
man (Ma), eon trappo woke laden iets
minder dan een week (Nw)
krapan bw., bn. (Nbk, Nt: bet. 1: pred.)
[krapan; aks. wisselt] I. bijna wel, net niet
Hi)' kwam d'r trapan mit tlaor (Nbk),
Oonze belt moot ot nag mit en die is nag
trapan tiaor (b), 't Is krapan dreuge (Ow),

krapan eon woke (Ste), Nog eon Hein
ention, we bin d'r trapan (Dho), Hi)' was
d'r krapan, doe ton hi)' niot moor (Ld),
'Bi)" tiaor mit Jo wart?' Nee, trapan'
(01-Ni), It Kan krapan do honderd haeion
't zijn or eigenlijk nog net geen honderd
(Wol), (bijv. van insiaande biiksem:)
Blitstiendor, dat is trapan erg dichtbij,
bijna ma, op het randje Nbk, Nt) 2.
nauwelijks, maar net (verspr.) Hi)' bad et
mar trapan voniewnen (Ma), Ft buus is
nag mar trapan klaor en now zitten d'r a!
moensken in (Pe-Dbl), Die jurtelappo tan
mar trapan eon jurt nut (Dhau), Die iatte
hot trapan de iengtc (Dfo), We hadden
trapan toffle genoeg (Ste), Ft is krapan zo
groot ongeveer zo groot, bijna even groot
(Bu), It was d'rtrapan an toe (Np), Jo tan
It op 'o fiots krapan in eon tortiertien doen
(Dho), Hi)' is nog mar trapan voertig (be:
Bu, Nw), It hadde vanmiddag net genoeg
esrappeis, mar 't kwam we] krapan (Sz)
kraphoorn (Pe-Dbi, Ow) Ooksluuklioorn
(01-Ni), kroe,nhoorn (Op) do; -5; -tien
['krap.../'siyk... / ... ] 1. gebogen boom (van
een rund) waarvan de punt naar de kop
groeit, ook we!: koe met zuike hoorns Eon
traphoorn gruuit naor do top in (Ow)
krappe do; -n; krappien ['krapo] 1. houtje
op het kozijn van een dour, raam, luik e.d.
dat men voor die dent etc. draait zodat
deze niet geopend kan worden of niet
makkeiijk open vait eon haddo trappe ni.
van iepehout (Ste), We hebben nog eon
trappion op 'etoiderdeurod.i. dus: ervóór,
ter afsiuiting (Diz), Op 'e husiosdoure zat
eon trappien (Wol), Hoj' do trappo we] op
'e deure daon voor de deur gedraaid (Ste),
Daenk d'r omme daj' do trappe good op 'o
tiepehottedoure doon (01-N!), It hadde
do trappo van do deuro (Np), Ze zetten et
viiogplaanticn vaaste mit eon hoolton
trappion (bs: Dfo, Obk), do trappo d'r of
bebbon diarree hebben (b), ...d'r vein- wog
hebben id. (Wol), et trappien d'r even of
had hebben een wind ge!aten hebben (s:
Wol), (van con kortademige pink:) Hi)' bet
eon trappe op 'e tool (01-Ni) 2. één der
happen, ringen op do boom van eon rund,
ni. met behuip waarvan men de ieeftijd kan
vaststelien (Fe- Dbi, Sz) (van iemand die
jets gedaan had waar do mensen zich niet
moe konden verenigen:) Die bet eon
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krappiesan - krebentien
krappc op 'e boom, hour (Sz) * (schert- ankomt (Op), Die is d'r wit krast hij
send, zonder speciale bet.) 'xi krappien op maakte dat hij wegkwam (Np, Sz), ook: hij
een gaanzekutte (Nbk), ook ... op een is overleden (Np) 5. (onoverg.) zodanig
entekutte (Nbk)
door do keel glijdon dat or eon scherp
krappiesan (Spa) bw. [krapis'an] 1. op hot gevoel ontstaat (Sz) Ft krast me dear do
nippertj e, schaars e.d.
kce](Sz)
kraptc do ['krapto] 1. armoede, schaarste krastcs (verspr. OS, Np) tw. ['krastos] 1.
Doedertieden badden wt) nog we] es uitroep van afschuw: ba, wat vies, wat
kraptc (Nbk), In de oor]og was oven] vervelend
kraptc (Diz), ...kraptc an (Ma), krapte an lu-at et; -ten; -tien [krat] 1. bop. soort
centen geldgebrek (Ow), ...an brood kist: bat can krattien bier
schaarste aan brood (Ow), Jaapte an voer kratcr (spor.) ['kra:tr} - hater (van eon
to weinig voer (Ow), Daor is niks glen vuurspuwendo berg, op manen on planeten,
krapte (Nbk), Aj' aitiedmit de krapte leven bomkrator o.d.)
moeten, vaa]t at n/ct mit (Op), ccxi taken krats de [krats] I. kleine hoeveelheid,
van krapte (Nbk), Et moot bij boar ok nut kleinighoid D'r is mar can krats van dat
de krapte kominen ze hebben hot armoedig iaand komxncn weinig hool of oogst
(Wol), Die koenen Jopen in de krapte, anderszins (Np), P. en .1 hebben can krats
waor as ze die van geven? die koeien kregen van de meensken op hear bruio.tI'
kunnon kennelijk to weinig gras eton (of (Dho, Db), 1k begricpc met, dat ze om
evt.: hebben to weinig voer anderszins), zoo 'n krats rune macken kunnan (Op), Hi
wat voor voer geven ze ze toch? (Ste)
vordient mar can krats (Diz), Hij is mit
kras bn.; krasser [kras] 1. (van oude can Icrats tevreden (El) 2. erg lage prijs 't
mensen) kras, funk in lichamelijk opzicht Is to koop vow- can krats (Bdie), 't Was
Die is nog aorik b-as (Ste), J. was nog mar ecn krats wat ze dr vow- beard bebben
daonig kras id. (b), Die ooidc man is nog (Po-Dbl) 3. in Ze kun om mij de krats
zo kras asiene van datti(Pe- DbI) 2. (van kriegcn de bats, krets krijgen, zo ook Ze
work) flunk, opzienbarend (Dfo) 't Was een katz om mi5 de krits kriegcn, en de krats
b-as stokkien wark wat hij daor daon het d'r biy (Np)
(Ofo) 3. z. krassc
krauw (spor.) tw., met name in koppiekrasse Ook kras (spor.) do; -n; krassion krauw [kopi'krom], nabootsend van eon
['kras()] 1. kras: krab, schrap We hebben papegaai; ook beschouwd als een door een
aJ]emaoi krassen op 'a auto (Db), Dc dew-c papegaai gouite wens om z'n kop te
zat vol krassen, dat had de hond daon krabben (Nbk)
(Pe-Dbl) 2. haal, has met eon puntig jets krauwelen (Bdie, Dhau, Spa, Wol) zw.
of met schrijfmateriaal
ww.; onoverg.; bauweldo, hot krauwold
krassen zw. ww.; overg., onoverg.; kraste, ['bomJ;] L krabbolende bewegingen
hot krast ['kras] 1. op lets krassen, lots maken met do vingers 1k v/en at ]ekkci:, as
ergens op of af krassen Dejongen krassen ze me dear etbaorkrauwe]en (Bdie, Wol),
alias d'r onder mit kriet (El), ook Ze onder de kin krauwelen (Bdie), do bond
krassen alias onder (Ste), 1k beb perbeerd even op 'a kop kmauwe]cn (Dhau)
om do varve van or gias to krassen (Nbk) kreaosie (spor.) [kra'jxosi, krL..] 2. krassend schrijven, tekenen Die jonge kroatie: schepping
kan niet mooi schricven, bij dot niks as kreaticf [knja'tif.......ja...J - beatief
krassen (Dhau) 3. (onoverg.) een krassend kreatieveling (spor.) [ ... wa.... ... vo..] geluid maken door bep. dieren, vgl. As d'r kroatieveling
can krije kraste, bar dat vacke mit can krebenterig (Dhau) In., bw.; -or, -at
starfgcvai of mit veeziekte te macken [kro'bcntpx, ...tarox] 1. zich enigszins
(Dfo), Moej' die gröswiopers as krasscn mooizaam, mank bowegend
hew-en (Ste) & (onoverg.) er vandoor gaan krebentien (Ow) et; ...tios [kro'bcntin] 1.
(Dho, Np, Op, Ste, Sz) Hi5 is d'r tussenuut hot vanaf eon bientstie]c schuin oznhoog
krast or vandoor gegaan (Ste), Now moej' loponde, overstokonde stukje van do
d'r n/ct wit krasscn as at op beta cien beufdbalke
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krebentig - krek
krebentig (Db, Nbk, Np, Nt, Obk, Op, p,
b, be: Bu, Nw) Ook krebintig (b), krabintig (s: Obk), klebentig (Np), klebendig
(Np) bn. [kro'bsntox/...'bin.../kra'b.../klo
'bcntax/...dax] 1. ziekelijk, veelal hoofdzakelijk met de gedachte aan het slecht ter
been zijn, reumatisch ''k Bin a] con hele
tied krebentig (Op)
krebiender (be: Nw, Op) de; -s [kra'bindr]
1. in eon oo]de krebiender een wrak paard
(bo: Nw, Op)
krebintig z. krebentig
krediet Ook kerdiet (Nbk, Ste) et
[kra'dit/kr'dit] 1. vertrouwen dat men heeft
in de mogelijkheid tot betalen door een
bep. onderneming of persoon, het genegen
zijn om to lenen aan of om een betaling
later to laten plaatsvinden Die staot d'r niet

kreengienspi'jen z. krinkienspijen
kreers bn., bw.; kreerzer, kreerst (spor.)
[krt:ors] 1. (van personen) knap van gelaat,
ook ruimer: welgevormd Hi)' had con
kreers maegien, daor boefde hi)' nict mit
aachter de kraomen langes een knap en

aantrekkelijk meisje, daar hoefde hij zich
bep. niet voor to schamen (Ma), een
kreerze man (Nbk) 2. net, proper Die staot
d'r kreers op netjes, keurig (Obk, be: Np,
Op), Wat bet dat maegien een leers
jurkien an (Db), zo kreers as een kruusbeie
keurig, erg net qua kleding (Nbk) * (van
mensen, dingen die or net uitzien:) Kreers,
kruderig on nog wat (Nbk), ook Kreers,
kruderig en nettles (Nbk) on Kreers,
kruderig as een dattien (Nbk)
kreerskruderig (Db) bn., bw. [...kry...;
zo best veer, ik weet niet of die we] aks. wisselt] 1. net en jeugdig, pittig Dat
kredict krigt (Db, Obk), Now et geld laap jurkien dat staot jow mar kreerskruderig
wodt, kuj' bi j de baank niet zovule krediet (Db)
meet kriegen (Bdie, Db), Thy bet gien kreet (1) de; kreten [krt:t] 1. nietszeggende
kerdiet meet de bank wil hem geen uitroep, bewering
leningen moor verstrekken (Nbk), De kregel z. kriegel
baanken bin tegenwoordig veurzichtig mit krek I do [krek] 1. vogelverschrikker
kredict geven (Ld), Hi)' het niet vule krek II Ook krekt (Dfo, Nbk, Obk: bet. 1)
krediet in die winkel kan weinig kopen bn. (bet. 1), bw.; krekter, krektst [krek(t)]
zonder kontante betaling (Np), op kredict 1. nauwkeurig in z'n work, handelen Hi)' is
kopen op afbetaling (Nbk) 2. het aorig krek (Ste), 't Komt him nogal kick
vertrouwen anderszins dat men heeft in lets (b), It Komt him niet zo lank hij neemt het
of in een persoon (verspr.) Men kan op niet zo nauw, hij is tamelijk slordig (Dfo,
zien praoties weinig an, daor geefik zomar Np), ...krekt (Obk), Et komt him niks krek
gien kredict op (Bdie, Op), Ie bcbben bij wat hi)' krigt (Np), Kick nict zo krek, 't is
mi j nog we] krediet, bear (Nt), Die staot gien kaastemaekerije je hoeft niet zo
niet good anschreven bi j de meensken, die sekuur to zijn, zo precies to werken of to
kan gien kredict kriegen (Dfo), zo ook Ik beoordelen (Ste) 2. krek, precies, juist Et
goof d'r niet vule kredict moor veur (El), komt him krek in do smeet to passe hot is
Die bet daor al zien krediet verspeuld net eon mooie gelegenheid om dat to doen,
(Wol)
to vertellen etc. (Np), D'r lag snij, et was
krek weer om to knieneknuppelen; dan koj'
kredietanvraoge (1) - kredietaanvraag
an de lochtgatties van de neuze zien waor
kredietgever (1) - kredietgever
kredietweerdig (spot.) [...'wt:ardox] - iene zat en dan wodde hij doodlmuppeld
kredietwaardig Die man is wel (Bu), Et kon krek (Ste), Dan krigt hi)' et
schot kick in do zied (b), Zo doe k now
kredietweerdig (Ol-Nl)
kreeft de, ook et (bet. 2); -en; krefien krek (b), Doe kick as ikke (b), Ik bob con
[krt:ft] 1. kreeft (bop. schaaldier) zo rood niyc auto, kick zoe n iene as jow buurman
as een krccft met eon zeer rode gelaats- (Nbk), Kick as kregen ze bij et locht van
kleur, bijv. door verlegenheid, of van de de laampe weer moor glaans net alsof (j),
huidskleur: bijv. als gevolg van de inwer- Heurde hij daor wat? Krek as d'r con
king van de zon (Nbk) 2. kreng van eon kiend raosde id. (b), Kick as hi)' niks
vrouw (Nbk) 3. (met hoofdletter) Kreeft: zeggen wol net alsof hij niks wou zeggen
bop. sterrenbeeld (spor.)
(v), It Hide dicrtien ion on al spanning,
krek al doeht hij bif himzels (...) net alsof
kreek (1, spot.) [krt:k] - kreek
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krckel - krentcbollc
(b), (..) En luustcr naor hour, krck 20
vackc asic anjowrocpcn (b), Et was kick
of(.) net alsof (b), Ic dr,en de b-acne
cup en on it hebben wacter, koold of
waarm, kick aj' mar begeren net zoals je
begeert (b), Mar wanneerkrek wus bijniet
(vo), Steije vezn dat do keuninginne oons
dan la-ok es tegenkwam precies op dat
moment (b), Krek, dat donktmi5 ok (Nbk),
Dat mokoordo d'r nag kick an (b), Et is
miy kick golick, aj' morgon koemen of
vandacgc het is me eender (Bdie), lack
lick precies zo (b, Nbk), Jack lick as (b),
Et is mi5 (hS) lick het maakt mij niet nit,
het is voor mij hetzelfde (Bdie, Dho, Ma,
Nbk, Nt, Op, Ow, Spa), oak 't Is mi5 Jack
lieke kick (Nbk), (..) Dat MY d'r kick et
meorste zin an hat as hi gicnon bar of as
hi)' d'r op dat stuit ofblieven mosjuist dan
(b), flat was now Jack war dat was juist
geschikt (Obk), Hoevule we a] niet invuld
hobbcn, ct komtnict zo lack dat steekt niet
20 nauw: het is nogal wat (Op) 3. maar
net, maar nauwelijks lt Ging mar krck good
(Ste), Hi)' raekto 'm lack (Ste), (bijv. van
het us:) Et is nogmarkrok vcrtrouwd(Np)
4. nag mast net, zopas Hiy is kick votgaon
(Nbk), Hi/ was d'rnog mar krek (be: Op)
krekel (spar.) de; -s; -tien ['krt:kj] 1.
veld- of huiskrekel
krekkengelick (b) bw. [krckgo'1ik] 1.
eender, hetzelfde Iiedje zijnd En mit 't
locbtbakken was It al krekkcngeliek; hi)'
kon him niet an do brook kominen (b)
krekt z. kick
krelle (Dfo) de; -n; -gien ['krcla] 1.
hulstbes
kremaosie [kra'mxasi, ...kf....I - krematie
Bi)"m ok bi)' dc krcmaosie van Z. west?
(Nbk)
krcmatoriuni [kri:ma'to:orijAm, ...jm] krema- torium
krcmer z. markkremcr
kreincrcn [kro'mt:ori] - kremeren
kremcta(r)t z. kri.rnmetat
krempdraod (Bdie, Ste) et ['krsmdrxot] 1.
dun ijzer- of koperdraad voor het maken
van een kram, ring die in de neus van een
varken word gezet am hot wroeten to
voorkomen
krempc z. knthpe
krempen z. laimpen
kreng z. b-big

krenge z. kringo
krengcrig z. laingenj
krengeslaachter z. kringeslaacbter
kren geslachtcr z. kringoslaacbtcr
krengig z. kringorig
krengkop z. kringkop
krengzoer (be: Nw) bn. [aks. wisselt] 1.
erg zuur
krenken z. krinkon
krent z. krcntc
krente (bet. 1: OS, verspr. WS, bet. 3:
Obk, Sz) Oak krent (bet. 1: spot. WS, bet.
2: Bdie, Nt, Ste, bet. 3: Obk, Op, bet. 4:
Dfo) de; -ii; krentien ['krsnt()] 1. krent
(bep. druif) Dc ba/ricer bet dc krenton okin
do krentoboilc scheuten heeft erg weinig
krenten in z'n krentenbrood (Dhau, Dho,
Ld, Ste), Die ba/ricer is con krentekakkcr
[is overdreven zuinig], ic moe'n am do
krenten zuicen (Ste), bij vergelijking:
opgedroogde uitslag in het gezicht, vooral
inzake krentenbaard Hi)' bet con b-onto an
do hjopc (Ow), (gezegd tegen iemand met
krentenbaard:) Hcj' bi)' de kronten zeten?
(Ste), zo oak MY bet in do krentcn zoten
(Wol), .. .bi)' do ba/ricer in do kienton zeton
(Nbk), Hijzitin do Ironton (Nbk), ..onder
do kienten (Nbk) 2. gierigaard (Bdie, Np,
Nt, Obk, Ste) Daor hoof' niet benne to
gaon, want die krentc gcftnooit wat (Obk),
War is dat con krent van cenkerci(Ste) 3.
kleine, tengere persoon (Op), klein kereltje
(Sz) 4. in your do fronton ziek zijnd, het to
pakken hebbend: 1k vuuldo me gistor lang
niet good, Hr la-cog It zowat your do
kronten to pakken (Ste, Sz), Hi)' la-ag or
zomar vow de fronton had het gauw to
pakken (Wa!, Ste), Hi)' bet etaorig vourde
krentcn heeft het flunk te pakken (verspr.,
Spa), ook. ...vow do b-onto (Dfo, Nbk),
oak sterker: Die bet or ok amig vow do
krcnten had is ernstig ziek geweest (Db),
...good vow de la-onton id. (01-N!) 5. in
Dc hole dag zit hi)' op 'e krent op zijn
achterste, m.a.w.: hij voert niets uit, is een
!uiaard (Bdie)
krcntebaole z. la-entebollo
krentcbaoltien z. krentcboltien
krentcbao id ['k...] - krentenbaard
krentebck (Nw) de; -ken; -kien
['krentabok] 1. krentenbaard Die bet con
krentobck (Nw)
krentebolle Ook krentelnzole (Dfo, Dhau),
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krentebollegien - krcuke
krentewegge (ZW, Db, Diz, Ma, Op, Sz),
krentewigge (Op) do; -n; -gien ['krento
bolo/...bo:Io/...w€p/... ...] 1. krentenbrood
2. getijgerde bond (Sz)
krentebollegien z. krcntcboltien
krcntcbollchond (Mun) do; ...honnon;
...hontien ['k...] 1. getijgerde bond
krentebolticn (Nbk, Np, Ow, b) Ook
krentehaoltien (Db, 1Mb), krentehollegien
(Bdie, Dhau, Spa) ['krsntoboltin/... o:...
I...bologin] - krentenbroodj e, meestal bolvormig
krentcboom Ook krentepolle (fp) do;
...bomen; -pien 1. (vaak verki.) Dronts
krenteboompje
krentebos (Bdie, Nt) do; -sen; -sien
['krsntobos] 1. (veelal my.) bos met
Drentse kronteboompj es
krentcbri'j z. Icrentiesbri
krentebrood - krentenbrood
krentebroodtsje z. krcntebrotien
krentebrotien (Nbk, Np) Ook krentebroodatsje (Diz) - krentenbroodje
krentegeweer (Bu, El, Ld, Nw) et;
...geworen; ...goweertien ['Ic...] 1.
fopmiddel, gefingeerd typo geweer; voor
het halen orvan stuurde men bij wijze van
grap kinderen, beginnondo knechtjes e.d.
op pad (met name wel gedaan bij een
bakkersleerling)
krentehond (Dho, Nt) de; ...honnen;
...hontien ['k...] 1. getijgerde, gespikkelde
bond (Nt), dalmatier (Dho)
krentekakker (ZW, Bu, Ma, Obk, 01-NI,
Spa, b: In) do; -5; -tien ['k...kakj] 1.
iemand die erg zuinig is, gierigaard (Bdie,
Bu, Obk, Ste) 2. bang iemand (b: In),
aarzolond iemand (Pe-Dbl) 3. (schertsend)
bakker (Dhau, Spa, Ste)
krcntekcdettien (Dho, Nbk, Wol)
['k...kodctin] - bep. broodje: kadetjo met
krenten
krentckoeke (Db, Op, Ste) de; -n j'k...] 1.
kook met krenten erin
krentemik (Nbk, Np, Obk, 01-NI, Op) de;
-ken; -kion ['k...mtk] 1. krentenbrood
Ooldejonges, Arcntemik altos is o.k., loopt
good, zonder problemen, ook: ze konnen
elkaar good on als ze bij elkaar zijn, zijn
ze alles met elkaar eons (Nbk)
krcntcmikkcr (Op) do; -5; -tien
['k...miicç] 1. gierigaard
krentenat (Spa) et ['k...nat] 1. watorgmwel

krentepap z. krcnticsbri
krentepoffien (Diz, Np, Obk, Po-Dbl, bl)
et; ...poffios ['k...pofin] 1. krontenbroodje
krentepolle z. krenteboom
krenterd (Bdie, El, Sz, Wol) do; -s;
krontortion ['krentçt] 1. ovordroven zuinig,
gierig iemand
krcntcrig Ook krentig (Mun), krinterig
(Dfo) ['bentpx, ...ntorox/'krcntox/'krtn...}
- kronterig, ovordrovon zuinig
krenterighicd (Nbk) do ['k...] 1. hot
krontorig, gierig zijn It Was Jouter

icrenterighied dat bij niet mit west het mit
dat reisien (Nbk)
krenteschieter (Nbk, Np, Obk) de; -s;
-tien ['krentoskitç] 1. iemand die overdrevon zuinig is, gierigaard (Nbk, Obk) Ae
je, smerie krenteschieter! (Nbk) 2. oigonwijzo porsoon (Np)
krentestoete (Bdie, Db, Diz, Np, Nt, Nw,
Obk, 01-NI, Ste) do; -n; ...stoetien
['k...stutQ] 1. wittobrood met krenten, ook
plat, langsvorpig brood met krenten (zelf
gebakken (Ste))
krentctcllcr (Obk) de; -s; -tien ['k...] 1.
gierigaard
krcnteweger (Bdie, Np, Obk, Op, v) do;
-s; -tion ['krsnta...] 1. giorig iemand (Bdie,
Op) 2. muggoziftor (Np, Obk, v) Misselike
krentewegers daor in Liwwadden/ (v)
krentewegge z. krentebolle
krentewigge z. Icrentebrood
krentiesbri'j (Dfo, Obk, Ste) Ook
krentebri'j (Bdie, Dho, Diz, Ma, Obk,
Ow, Po-Dbl, Spa, Ste), krentjesbri'j (El),
krentjebri'j (Bdie), krentepap (spor.
west.)do['krentizb......krento... / ... tjozb.../...]
1. watorgruwel
krentig z. krenterig
krcntjebri'j z. krentiesbri
krentjesbri'j z. krentiesbriy
kreoliene z. karbelown
kreperen (Nbk, k: Ste) Ook kramperen
(Sz) [kr&pt:oçç/kram...] - kroporon van
armoodo, gobrok aan voedsel Oonze buren
kramperen zowat van armoede (Sz)
krcsic (spor.) ['krt:si] - gek, crazy
kretelogie (1) [krt:tolo:'gi] - krotologio
kretiek z. kritiek II
kreuk z. kreuke
kreuke (bet. 1: Nbk, Po- Dbl) Ook kreuk
(Nbk) do; -n; kroukion ['krA:k(o)] 1. kreuk,
valso vouw Jo bebbezi eon Jcreuke in do
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kreukcl - kreuzebeie

jasse zitten (Nbk), Dit jin-kien zit vol mit
kreuken, 't is vast glen gocie stof(Pe-Dbl)
2. in Hi5 bet niks glen bruk hij kan zich
good redden, heeft nergens gebrek aan
(Nbk)
kreukcl (Bdie, Db, Dfo, Dhau, Dho, Ma,
Nbk, Np, Nw, 01-NI, Pe-Dbl, Ste) de; -s;
-tien ['krA:kl] 1. kreuk, kreukel, valse
vouw Ze her dejurk in do kreukels vol met
kreukels (Ow) 2. (my.) in in do kroulcols
wezen totaal kapot, met name van een
auto: geheel kapot, total loss (Bdie, Dho,
Nbk) Die auto is in do kreukels (Dho),
...zit in de kreukels (Bdie, Ow), ook van
personen: MY hot eon ongelok had on eon
awn on een bien breuiken; bij zit good in
de kreukels (01-Nl)
kreukelbossien (Bu) [kr...bosin], in Ikzal
je even dour or Jcreukelbossien gaon laoten
ik zal je afranselen (Bu)
kreukclen (Bdie, Db, Diz, El, Nbk, Op)
['krA:kI] - kreukelen Dat lappien stoiveur
niienjurk dat kxeukoldo zo (Db), Dejurk
kreukolt wel aj' d'r op zitton gaon (El),
Daenic d'r omme daj'm do b!adzieden van
dit book met kreukelen (Op)
kreukclig Ook kroekelig (Nt) bn., bw.;
-er, -st ['krA:kjn, ...kolox/'kruk...] 1. (bn.)
vol kreukels, valse vouwen Wat is die
brook kreukolig wodden (Nbk), eon kreukolige jasse (Ste) 2. (bw.) kreukels, valse
vouwen veroorzakend (Np) Jo hobbon ok
aorig Areukolig op die lurk zoten zodanig
dat er nogal wat kreukels ontstonden (Np)
kreuken (Bdie, Nbk) [krA:kJJ] - kreuken
krijgen Sonzrnijejurken kroulcon zo (Bdie)
kreundood (Bu, Np, b: In) bn. [krX:n
do:ot; aks. wisselt] 1. hartstikke dood (Bu,
Np) Hij is kreundood (Bu, Np) 2. wsch.:
bijna dood (b: In)
kreundronkcnd (Sz) bn. [krX:ndrofllq]t;
aks. wisselt] 1. stomdronken
krcunen zw. ww.; onoverg.; kreunde, het
kreund ['krX:i:] 1. een kreunend geluid
voortbrengen, ook: korte, steunende
geluiden maken: van zieke koeien of
koeien die veal voer tot zich hebben
genomen; vandaar ook: rustig herkauwen
van koeien die daarbij licht kreunen (Nw)
Die man lag to kreunen van do piene, Dat
boost krount en stount in de slaop (Diz),
Do koonen liggen to krounen op 'e stal van
't voulo vroton (01-NI), ...zo zat bin zo

(Ld) 2. zeuren, zaniken (Np) Dat kiend ligt
allied to kroimen (Np) * Eon Icoimondo

koo krikt (allied nog wel) wat, wat eon
stilzwiegende veurbijgaotiemand die zich
laat horen, die klaagt, heeft daarmee altijd
wel enig sukses (Nbk), zo ook Eon
krounendo koo krigt allied nog we! wat
(op)
kreupel I (Bu, Pe-Dbl) [krA:pj], in Hi
gong 't an as eon kroupol hij hield mass
vol dat hij het wist, ook al was dat niet zo,
op domme wijze hield hij zn gelijk vol
(Pc- Dbl), Hi --opt as eon kroupel hij
gebmikt wel erg veel sterke drank (Ste,
Bu)
kreupel II bn., bw.; -(d)er, -st 1. (van een
persoon of dier) mank, kreupel Die koe bet
eon niinno klauwe, die is iodere keer
kreupel (Nbk), Hi5 lopt kreupel (Nbk), eon
kreupole jo/Jo manspersoon die kreupelt
(Nbk), eon kreupel span een niet goed op
elkaar in gestelde maaier en binder bij hat
oogsten van rogge of ander graan (Sz,
Wol), Eon kreupel span liokt niks een
groot en een klein paard naast elkaar als
span (Dfo, Ow), ook mimer: een span dat
niet bij elkaar past (El), (van een
dronkaard:) Hi5 zopt him kreupol (Np),
Dat peerd is zo kreupel as een stok (Spa)
* (zelfst.) JCreupel wil allied veurdaanson
't is can domkop die per se gelijk wil
hebben (Pc- Dbl)
kreupele (spot.) ['krA:pjo] - kreupele
krcupcicn ['krA:plIi] - kreupelen Th3 her
zoe'n last van zien kni5e, bi5 kreupelt d'r
van (Wol)
kreupelhoolt (Bu, Nbk, Obk, Op, Pe-Dbl)
['krA:pjho: lt] - kreupelhout (Obk)
kreupelpote (Bdie) de; -n; ...potien ['k...}
1. iemand die kreupelt
kreuzc (verspr. OS, Bu, Dho, Np, Nw,
Pe-Dbl, bo: Bu, Nw, b: Im, In) Ook
groeze (Ste), kroeze (El, Ma, Ste), kruze
(Sz) de; -n; kreusien ['krA:zo/'gru:zo
/'kry:z] 1. rode bosbes (b: Im) 2. vmcht
van de sleedoom (b: In) 3. wrang smakend
exemplaar (Ld) 't Bin zoere kreuzen (Ld)
4. (verz.) kroos op het wateroppervlak (b:
In) 5. in zo zoor as kreuzo fen var.] enorm
zuur (van wat men eet), ook van de grond
(n): Et waotorkan niet vot, do grond is zo
zoer as kreuze (n)
kreuzcbcie (Ma, f) de; -n; ..beigien
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kri'je - kri'jen

(Obk), zo vlogge as oon knjo (Np) 2.
[krA:zobeJo] 1. veenbes
kri'je de; -n; kri'jgien ['krtjo (OS, Bdie, wilde persoon, vooral gezegd van eon
Bu, Dho, Np, Nw, Op), 'krcjo (WS noord. moisje of eon meid (Dho, Ste), vooral in
van do Londe, Ld, Ow, Pe-Dbl, Ste)] 1. eon wilde krio (Dho, Ste) 3. in gion k/end
kraai, gewoonlijk: de zwarte kraai eon of la/jo hebbon (Bdie, Obk, Spa), zo ook
griozo kr/jo boomkruiper (n), ook: bonte bond noch la/jo hobben (Dhau, Nbk),
kraai (Bdie, El, Ld, Ma, Np, Obk, Ste, be: ...bezitton (01-Ni) * Ion griozokr/jemaokt
Bu); was die voor het eerst gezien dan nog gian winter (Po-Dbi), lena bonte..
kregen de knechten van hun boor eon snee (01-Ni), Do la/jo in et wactorbad, morgan
brood minder omdat hot afgelopen was met do worold nat (n)
hot zware work en or eon armoediger tijd kri'jeheide (Obk, fp) Ook kri'jheide
aanbrak (Bdie, El, Nbk, Np, Obk, bo: Bu), (Dhau, El, Obk), kraaiheide (spot.) ['k...]
vgl. As do griozo kr/jo komt moef' ma dat - kraaihoido
vortallon,' zoo do boar vrooger togon do kri'jekolonie (Po-Dbl) do; -s ['k...] 1.
knocht; as dat dan et geval was, zoo hij: kolonie van kraaien
Now kriogen we eon broggien minder' kri'jcmars ['k...maffls], in do krijeniars
(Obk); ook kwam hot voor dat do boor eon blaozon sterven (Dhau, 01-Ni, Ste): H/j
dubbeltje beloofde aan eon Ieeriing-knecht blaost do kriomars hij gaat dood, JQ7 hot
wanneer hij eon bonte kraai zag; na hot ok do krijomars slougon is gestorvon
signaleron kreeg die knecht zijn dubbeltje, (Dfo), Jo tin van mij do krijemars
maar hij kreeg ook eon snee brood minder blaozen Jo kunt de krets krijgon, val maar
(Bdie), As d'r can grioze krije op at laand dood (Ste)
zit, la-logan we gauw winter, mit snij kri'jemelken (Bu, Nw) onbep. w. ['k...] 1.
(Ma), As do griozo krijon in do uterste do eieron van eon kraai steeds op éón na
toppon van do bomen zitton mit de kop verwijderen, zodat hij weer opnieuw legt
naor do wiond, dan komt d'r snij (Ste), (Nw) 2. in Gao mar op at dak zitton to
ook gezegd van do zwarte kraai (Obk), zo krijemolken loop naar de pomp (Bu), Hij
ook As do krijon bovon in do boom zitten, lopt mar war to vinkovangon on zit op at
b-logan we snij (El), ook gezegd wanneer c/ak to niuskofluiton on to b-ijemolkon hij
do kraaien dicht bij huis kwamen (Db), eon voort absoiuut niots nit (Bu)
thk/co kr/jo eon dikke kraai, ook: eon rook kri'jen Ook kraaien (bet. 5: Nw) zw. ww.;
(Ste), eon bonte kr/jo (spot.), eon zwatto overg., onovorg.; kri'jdo, her kri'Jd
kr/jo eon zwarte kraai, ook: eon leedaan- ['knj(d)i/...a:j...] 1. (onoverg.) kraaien van
zegger (Np), drager bij eon bografenis (die hanen As do zunno opkomt, bog/nt do
ni. in hot zwart is gekleed; veelal my.) (Sz, haenc tab/jon (Obk), D'rkrijt glen haono
Wol), ook gezegd van andere porsonen in naor (verspr.), viktorie la-/jon (01-Ni) 2.
zwarte toga e.d. (Nbk), (opgevat als token met hoge en schelie stem zingen, lachen
van eon naderend sterfgeval:) Et bin (Db, Diz, El, Obk, Ow) As pattio
allemaol zwatto knon daor op at hand vrouwludon bij 't zingon do hogo ton on
(Dho, Np, Ste), As d'r ten koppol kr/jon n/at ha olon kunnon, dan boginnen zo to
rondvloug, zol d'r eon dooie kommen (Sz, Icr/jon (Obk), As W. lacbt dan laitzod'r
As do kr/jon op do hu/bulten zaton beef' over (Db), Die iono sopraan krijt bovon
vast rogen (01-Ni), con valse kr/jo iomand alIas uut (Db, Ow, Diz) 3. plezierigo
die vats zingt (01-Ni), Do la/jon vliogen kreotjos, of soortgeliJko goluidJos voortmit hour vot ni.: zo slecht, haveloos is zo brongon door kloino kindoren die nog niot
gekloed (Db), Al zn/Ion do b/jon et ok kunnen praten (Ld, Ma, Nbk, Obk) It
uutbrongon, mar at komt uut eons komt hot K/end ligt wakkor [volop en voortdurend]
nit, wordt her toch bokend (Np), zo bont as to la/jon, die bet et naor It zin (Obk) 4.
eon kr/jo (vorspr. OS, Dho, Spa, Wol), zo (overg.) in Jo moo'n d'r n/ct zovoul onzin
zwat as eon kr/jo (Diz), can stem as eon uut kr/jon zoveol nonsens uitsiaan (Spa) 5.
kr/jo eon krassende of schorro stem (Sz), (onovorg.) in d'r uut kri)èn or vandoor
zo wild as eon kr/jo (Bdie, Di; Np, Obk, gaan (Nw, Obk) We bobben toch oons
Nt): Dat k/end is zo wild as eon kr/jo nocht, zuwwo d'r stiokom uut b/jon?
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kri'jenust - kribbezocger
(Obk), (n.a.v. jonge eksters in het nest:)
Now, Ft gaot hadde, want ze kraaicn d'r
twit, heur, lane bE/I nog war aacbtcr (Nw),
(van mensen en dieren:) Die kraaien d'nuut

ze gaan er hard vandoor (14w)
kri'jcnust et; -en ['k...] 1. nest van een
kraai 2. kraaienest in de mast van een
schip (1)
kri'jepote de; -n; ...potien ['k...] 1. poot
van een baai 2. elk der rimpeltjes om de
ogen (Bdie, Db, Dhau) 3. (my.) kruipende
boterbloem (Ow)
kri'jerd (01-Ni, Op, Pe-Dbl) de; -s;
kri'j ertien ['krcj1t} 1. meisj e met een hoge,

soort ledikant (Np) Dc soidaoten laggan in
kribben (Np)
kribbebicter (verspr.) Ook krubbebieter
(01-Ni, Ste, Pe-DbI) de; -s; -tien ['k...] 1.
paard dat de bib, ruif of ander houtwerk
beschadigt of vernielt door cnn te bijten,
dat door onduidelijke oorzaak aan de krib
zuigt, de zijkant vastpakt en lucht inzuigt
Eon peard dat hieicmaoi alliellig op de stal
staot wodt Va eke can kribbcbiatcr (Op), As
d'r can kribbcbietcr was, kwam d'r iczerbeslag op dc raven van do voerbak (Obk)

2. iemand die op alle slakken zout legt,
iemand die, als het maar enigszins kan,
schelle stem Dat macglen is zoeij lcrierd, afkeurend oordeelt en gauw kwaad wordt
Ia hew-an ze bovan alias uut (Op)
(Obk, Ow, Ste) 3. iemand die voortdurend
kri'jerig (Dho, Ma, 01-NI, Op) bw. ruziet (Np, Wol)
['krtjrox (Dho, Ma), ...sj... (01-NI, Op)] kribbekont (Bdie, Db, Dfo, Dhau, Ld,
I. (van zingen) hoog en schel We kim d'r Nbk, Np, Obk, 01-Ni, Wol) Ook
haostniet bi5mit Ft zingen, Ft wodt krijcrig kribbekonle (Dho, Spa) de; -en; -ien
(Dho), can kri5cria stemme (Ma)
['knibokont(o)] 1. ruziemaker, kibbelaar
kri'jeschieten (Nbk) Ook krijgien- kribbekonte z. kribbekont
sclileten (Pe-DbI) onbep. w. ['k...] 1. bep. kribben (Dhau, Ma, Nbk, Nt, Obk, 01-Ni,
jongensspelletje spelen: één jongen lag op Op, Ste, p, b: lm, in, bo: Bu, Nw) ['kribip]
z'n rug, de ander lag op diens ingetrokken - kribben: ruziën, gekrakeel maken Die
voeten en hield de handen vast van de kim kribben as katz" en bond (Obk, Ow), In
jongen die lag; de jongen die onder lag die huusboiing gaot at aided op ceo
'schoot' de ander nu weg met z'n voeten ,kribben (Nbk)
(Nbk) kri'jgienschicten z. kriescbiatcn
krihbcnust z. kribbcrsnust
kri'jheide z. krljehcidc
kribber (El, Np, 01-Ni) de; -s; -tien
kribbc (verspr.) Ook krubbe (ZW, Diz, ['krtbç] 1. iemand die voortdurend kribt,
01-NI, Op, Ste, Sz, b: in) de; -n; -gien ruziet
['knbo/ ... ... ] 1. kribbe (bep. voederbak) In kribbcri'je (Dhau, Nbk, Nw, 01-NI, p, b)
can peerdestal is naost can rip, waor at huj de [krtbç'tjo, ...bo'rtja (Dhau, Nbk, Nw, p,
dciii voerd wodt, ok can icribbe veur at b)/ ... eja (01-NI)] 1. geruzie, gekrakeel War
kotvocr, zoas haevar, wottais en zo (Op),
Aj' de pcerdcn voerdan kwam at wit de
hakseibak en dan kregen ze et in de
knubba; daor kwam wat zaod en Wa ator
dciii, zo vrattan at schona op (Ste),
Vroeger stonnen b15 de kañc de icribben
klaor ow depearden ut te iaotan eten (Sz)

2. op een voederbak gelijkende slaapplaats
voor een klein kind, vooral in de bedstee
van de ouders (aan het voeteneind)

can kribbene is Ft mit die jongen, ze kim
nook es mooi speulen (Dhau)
krihberig z. kribb%

kribbersnust (Nbk) Ook kribhenust (Db)
et; -en; ...nussien ['krtbçsnAst/'krtho ... ] 1.
huishouding waanin men veel ruziet,
krake cit Kribbcrsnustan ware,, vacke niat
van dc baste huushoiings; daor was Ft
vackc een bende (Nbk), M. en N bin zo
vaeke lcibbcrig, at is daor can acbt
kribbanust (Db)

(verspr.) Wi5 babben doe we klein waren
ailemaoi in de kribbc lcgen at eerstajaor; krihbestenncr (Diz, Np) de; -s
dat was can bat die can pear decimeter ['krtbastenç] 1. hetz. als kribbebiatcr (bet.
boven at voctenaende tegan at schut zat I), z. aldaar
(Obk), Dc krubba kwam op et voatenaande kribbezoeger (Dho, El) Ook krubhezoeger
[van de bedstee}, de ooidcn konnan de (Sz) de; -s; -tien ['k...} 1. paard dat bezig
voatan at onder holen (Op, Ste) 3. bedstee is met het knibbebijten en daarbij lucht van
(Np) We gaon in de kribbc (Np) 4. bep. of nit het hout probeert te zuigen

kribbig - krieg
1. fljno eg met dunne, korte of ook wel
langoro tanden, gebruikt togen klein
onkruid (pas na do oorlog in zwang)
kriebeleiden (Ma, Nbk) onbep. w. ['k...] 1.
grond beworken met de kriebeleide, z.
aldaar
Dat yolk is zo kribberig, ze bebben allied kriebelen Ook kriewelen (bet. 1: Db,
ruzie (Pe-Dbl), Die vrouw is kribbig Po-Dbl, Obk, Ow, Ste) zw. ww.; overg.,
uutvalen (Nt) 2. snel geraakt, snel van zich onoverg., ook onpers. in bet. 1; kriebolde,
afbijtend (Bdie, Dho, Diz, Ma, 01-Ni, Op, hot kriebeld ['kribkriwh] 1. kriebelen:
Pe-Dbl, Spa) Mit die man kuj'gewoon niet eon kriebelig gevool geven, veroorzakon
kribbig (bet. 1: verspr. OS, Dho, verspr.
WS noord. van do Londe, bet. 2: Bdie,
Dho, Diz, Ma, Op, Pe-Dbl, Spa) Ook
kribberig (bet. 1: Bdie, Db, El, Ma, Np,
Pe-Dbl, Wol, bet. 2: 01-NI) In., bw.; -or,
-at ['krtbox/'knbçox, ...borox] 1. twistziek

praoten, die is zo kribbig (Op), Aj' wat to
va/ce laat op bedde kommon, woj' ok
kribbig (Spa), D'r is nib mit die man to
beginnon, hi5 is zo kribberig as do ziekte
(01-NI)
kriebel do; -s; -tien ['kribl] 1. kriebelend
gevool 'k Heb bieltiod eon kriebel in de
keel, ik kon we] verkolen wooden (Obk),
zo ook 'Ic Hob kriobol in do keel (Wol),
.de kriebel in do keel (Spa), Et jokt mij
overal, ik bob do kriebels (01-Ni), do
kriebel in 't gat hebben een kriebelend
gevoel aan z'n aarsopening, ook fig.: niet
stil kunnen zitten (Op), Jo kim om mij do
kriebels kriegcn de krets krij gen (Nbk),
do kriebel kriegon id. (Dho), zo ook
Krieg do kriebels om mi (Nbk) en Daor
zoj' do kriebels van kriegen or zeer
onrustig van worden, or geirriteerd door
raken, er bang van worden (Dfo, Diz, Spa,
Sz), ...de kriebel van kriogen Id. (Db, Dfo,
Np, Ow, Pe-Dbl), do kriebols hebbon
mallotig zijn, overdreven gek of druk doen
(Dhau, Db, Dho, El, 01-Ni, Pe-Dbl, Sz):
Hi stelt him an, biy kon do kriebefs we]
bobber, (Dhau, Db), ...tepaicken hebben id.
(Op), ook Hi hof de kriebel (Bdie), ...do
kriebel in 't blood (Bdie, Wol) 2. klein
krasj e dat men als token heeft aangebracht,
klein flguurtjo, klein dekoraflof token Di.e
stofis niet bielendal often, d'r zit eon klein
krieboltien in (Obk), Dat jurkegoed is
bedrokt mit allemaol kleine kriebelties
(Db) 3. handtekoning, paraaf of ander
token van goedkouring Kuj' d'r even eon
kriebel onder zotten? (Nbk), Zet d'r mar
oven eon kriobeltien op (El) 4. z. kriebeh'g
kriebcld (Nbk) bn. ['kribjt] 1. met kleine,
dicht bijeen staande figuurtjes, dekoratieve
tokentjos Jo hobben eon mooi kriebeld
bloesion an (Nbk)
kriebcleidc do; -n (Ma, Nbk) ['kriblsjdo]

Dat woien ondergoed lcriebelt zo, oat is
even wennen aj? dregon (Dfo), Die vliegen
die kriebelen je mar om do benen (Sz), Et
kriebolt me zo op 'e rogge ik heb last van
eon kriebelend govoel op mn rug (Ste,
Op), Kriebel mij niet zo (01-Nl), Th3 zat
'm in do zied to kriebelen (Nbk), Et begint
me to kriebelen 1k word boos (Ste) 2.
kriebelend schrijvon, met kloino tekens
krabbelond notoron Afzo kriebelen, kan ik
et niet lezen (Po-Dbl)
kriebclhoest ['kribjhust] - kriebelhoest 1k
kon niet sisopen omda 'k do kriebelhoest
hadde (Wol), Die vrouw bet allied last van
kriebelhoest (Diz)
kriebclig (verspr.) Ook kriebel (bet. 1:
Ma) In.; -or, -at ['kribjox/'kribfl 1. snel
goprikkeld, kort aangebondon, vervolend,
narrig Dat meenske kan zo zeuren, daor
zof kriebelig van wooden (Obk), 1k vim
die jongen vanda ego vorbiote kriebelig
(Np), We bebbeii eon hole tied mit th
praot mar hi)' wodde op et lest wat
kriobelig (Op) 2. ongedurig (Dhau) 3. (van
bop. stof) met eon patroon van kloine
figuurtjos vorsiord (Np) Dat vloorklied is
Icriebefig (Np)
kriebeFziekte (Nbk) do ['kribjsikto] 1.
schertsend woord vooral gebruikt n.a.v.
gek gedrag, eon kwaaltje dat niks voorstelt
en waar men hot niet over wil hobben, e.d.
krieg (verspr.) g. lidw. [krix] 1. energie,
pit, vermogon om aan to pakkon en door to
zotton Die vent zit now helemaole gien
krieg in, et is ml)' zoe'n jandoedol (Op),
Ur zit nib gien krieg in die vent (Dfo,
Dhau, Dho, Ma, El), ook ...niks krlog...
(Nt), Kiender die verwend woddon zit
laeter niet yule krieg in (Obk), As do
schoolekiender badrioden, zit d'r in do ieno
vile moor krieg as in do aander (Nbk), In
dat kleine koreltien zit wel zoo'n Icrieg, 't is
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gewoon ccii meraokel (Db), Die vent is ien
on a] kriog (01-Ni)
kriegel (Db, Dho, Nbk, Np, Nt, Nw, Obk,
01-Ni, Ow, Spa, Sz, Wo!) Ook kregel
(Bdio, Dfo, El, Ld, Nbk) bn.; -or; -st
[kri)gj, ...xJ (spor. west.)!........] 1.
kregel: funk van optroden, bijdehand, druk
en beweeglijk Die rodt ot we], dat is eon
kriogel vontion (Obk), Sommigejonges in
00115 ddip bin zo kriegel am hour eigen
husion to bouwon (Db), een kriegel
maegien, uhnk bij do tied (Nw) 2. (van een
man) klein en stork (Ow) eon kriegel
kereltien (Ow)
kricgelighied (Nbk) do ['k...] 1. flinkheid
van optroden Uut kriego]ighied hot bij dat
toch opred(Nbk)
kriegen st. ww.; overg.; hot kregen ['krig]
1. grijpen, to pakken krijgen 1k kan die
knien niet kriegen (Diz), Ze bebben die
in broker zoker niet kriegon kund (Nbk), 1k
beb Jim ear/ik kregen, niot? gearresteerd
(b), Wezul]on datpoord even kriegen (Nt),
As It aovond is, dan zul]en ze him nog
kriegen overdag hebben ze niet zoveel
gedaan, maar 's avonds zullen ze hot
allemaal nog even doen (Np), Hi5 kon de
shop niet to pa/c/con kriegen kon niet in
slaap komen )' (bij bijv. krijgortje) lokun
me toch niot Jcn'egen! (Nbk, Sz), Moo'k
jow as even bij et oar kriegen? (Nbk), I/c
kriegJo nag we), zo ook 1k zal Jo nog we)
kriegen, hour (Diz), 1k kriegJow we] es
weer ik zal jou ook nog wel eons to grazen
nemen (Dfo), 1k zal Jaw we] kriogon bij
gelegenheid to grazen nemen, pakken en
eens flint do waarheid zeggen, klappen
geven, afranse!en, Hij hot 'm good kregen
is flint afgeranse!d (El), Hij kroog hour
toch bij 'thatto hij wekto toch medelijden
bij haar op (b) 2. (af)nemen, tot zich
nemen, vastpakken en nemen Willen Jow
do panne even van It vuur kriegon, aandors
braant ot an (Dho), Th3 wo] wat wit or yak
kriogon (b), Tegenworig kriogen do
meorsto moons/con daegs eon stokkien
kooko bi5 do kofflo (Obk), Mar toch
,kriegen we do lots en gaan naor do ooldo
stee (j), Do kookies staan op 'o taofol,
kilog d'r mar van, hour (Diz), Kriog
a]lomao] mar con stok kooke van 't bod
(01-NI), D'r komt not eon schaultion mit
zeutopinda 's op 'o taofol, daor kim we zoif

we] van kriegen (Sz), Krieg mar eon stool
ni. om to gaan zitten, zo ook Krieg deven eon stool bi Jo noom eon stool en
kom or bij zitton (Spa), Hiy kreog et Heine
kiend op 'o aann nam (b) 3. door jets to
pakken voor do dag halen Wij'dat book es
even vow-mo nut dekaastokriogon?(Nbk)
4. door oigen toodoon vorwerven, hot
gobruik krijgen van Th3 nam a/los an wat

hiy kriegen kon, Ze konnen nargens moor
con kacmorlcricgcn (Nbk), Datspuiismet
moor to kriegen is niet moor to keep, Zion
dawwo wat kriegen to hi/c/con, Jong to oten
krijgen (Nbk), Hij hot eon gooie vrouw
kregen ni. als ochtgonoto, mokoorkriogen
e!kaar krijgen, Jo a/n kriegen, (gion)
toegang Icriegon, glen gobour kriogen, We
wi/Ion dat /i5 do burgomeestor ankaor. ten,
mar we zu/]on him we] niet to zion kriegon
(Nbk), topakkon kriogorn We zochten naor
do burgemeestor en we )aogen 'm toch to
pal/con (Nbk), We kregon dat book in do
]aosto wirilcel nog to pakken (Nbk), Daar
kriegen ze miy niot your ik work or niet
aan moo (Nbk), ione in do ban en Jeriogon to
pakken krijgen (Obk), ot to pa/c/con kriogon
hot to pakken krijgen (van ken, vorliefdheid e.d), Wat krieJ' d'r uut? nL nit
die berekoning, som 5• jots in eon andore
toostand, op eon andero plaats krijgen Ze
moe'n dan opnij inhuren of vot, mar dan
kuJ' zo soms baost niet van do boordon of
kriogon (Nbk), Hoe kriegen we dat hier?
op wolke manier kunnen we dat op doze
p!ok krijgen, ook: hoe is dat hior gokomen
(Bdio, Nbk), I/c kan dat bilk niet oupen
kriegon, . . dichto kriegen, zo ook argens
wat an. ... ... op, ...aaobtor, ... vow-, ...vanof
... tussonuut[e.d.] kriogon, Ikkon d'rgion
woord tusson kriegen (Nbk), I/c kon d'r
ni/cs dour kriegen door m'n keel krijgen
(b), Dan mos H do baozon in 't locht
porberon to kriegen ni. bij ]ochtbakken,
d.i. eon bep. wijze van stropen met
gobmikmaking van fe! !icht (b), Hoe
mosson zo do rouzon now wakkor kriogon?
(ba), Ic kregen zo prima dong verkroeg,
deed ontstaan (j), Ze mosson mar zion, dat
zo do boo) dour do Had kregon dat zo hot
hoofd boven water hielden (Np), con motor
an do gang ]criogon, con bodriof an do gang
zien to kriogon (Nbk), or k]aor kriogon, or
in odder kriogen (Nbk), 't veur mokeer
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kriogon (b), lone in do macht friogon, wat krioj'mit do mattok/opper (Np), MY hot et
in do macht kriogon ni. een vaardigheid, vandaogo an do brook krogon heeft
argons bodrovonhiod in kriegon (b), et dour verloron, hot onderspit godolven (Li), ho ate
Jcriogon hot door krijgen, Zo kon et niet icriogon, eon straz°kriogon e.d., an do kont
over hour batto kriogon (Nbk), wat uut lone Icriogon hot onderspit delven (Wol), Jo zin
kriegon jots uit iemand krijgen, Doe kon kriogon gedaan krijgen wat Jo zeif wilt 8.
bij him do bozon baost niet nut lcriogon toegerust worden met Glaszctton: aj' d'r
(b), We konnon him niot an or daanson ni5o ruton in kriogon (Nw), do baord in do
kriogcn hij was niot tot danson te bewogon keel kriogon, eon ni5 gebit kriogon 9. in
(Nbk), Zo veer krioj' me niet, Jo kriogon eon bep. relatio met eon andere persoon
miy vanaovond niet moor op 'a honnokarro komen to staan, zoals Zol hiy nog eon
op do kast (b), Zo gek kricf' me nbc Hi mold lalogon? (Nbk), Hij hot nooit wat
[de vos] kiktfow an on dan krigt hifow krogcn ni. eon eehtgenoto, eon poppion
ondor hiopnoso (b), ondor do knio kriogon, con niie moostor kriogon, nijo
krlogen, et (niot) your mokoor lcriogon het huron kriogon e.d. 10. een zekor konmerk,
(niet) voor eilcaar krijgen, Doodortieden een bep. hoodanighoid krijgen oon k/cur
was et allied eon biol spa] om eon klokko kriogon, traonon in do ogen kriogon, eon
mae/ct to kriogon (b), Hij kon or niet vow--naomo kriogon, do naomo kriogon van,
mokeer kriogon hij kon hot niet boiwerkon praotios kriogon, vonn boginnen to kriogen
doordat hij hot to druk heeft (Nw), ook: hij (1) 11. hot gonot van jots krijgen, binnon
heeft ze niet moor allo vijf op eon rijtjo z'n beroik krijgen We kriogon van 't jaor
(Nw), Jo moo'n 'in Zion lid to kriogon (Ste) niet vulo appo]s on poron (Diz), Om good
6. voorzion worden van, tor beschikking huj to kriogon macf' wol beter woor bobbon
krijgen Ikheb be]oofddathiymorgon can as in disse maond (Db), We kriogon eon
niyo flats kriogen zal (Spa), Jo kwi we] een stok bi5 or huus an (01-Ni), vekaansio
maoltion bonon kriogon (Dho), Et is a/ zo kriegon, oon gooio nod Icriegen, Vow- do
facto, zollon we vaniniddag nog we] eon pauze kriogen we eon film ni. te zion, wat
kraanto kriogon? (Obk), jo loon kriogon, to eton kriogon, War kriogon we vandaoge?
van do bedding kriogon (Sz), eon wat eten we vandaag (Nbk, Np), (ook fig.)
vergooding kriogon, eon pnà kriogoA eon wat opjo brood krbogon, antwoordkriogon,
kodogion kriegon, Kiok es wat ik krogen do boschiklcing argons over kriogon (1), los
heN, Jk krieg bier nook wat, I/c ]criog nog kriegon, re/con on [e.d.] kriogon daarin
eon tiention van jo, Voungjaor boudon zo worden ondorwezon, lone op vosito krienog eon tonne vow- zion buns, now/con hij gen, zo ook Dio krio'wo vanmiddagkrijgen
nag gion F 70.000 kriogen (Op), Morgon we vanmiddag op visito (Np, Ste), We
kriej' et, daor kuj' staot op mac/con (Nbk), kriegon do fomilbo to gaaste (Dhau), We
wat anbeudon kriogon, argons locht van ictiegon praotors (Dfo, Ma), ... vol/c (Bdie,
kriegen, d'rgonoeg van kriegon, do grooton Dho, Ma, Nbk, Ow), Dondordag knogon
kriogon 7. toogediend krijgen zondor do we do hele huusbo]ing van oonzo G. to
gedachto aan bozit boricht kriogon, eon oton (Op), do kouso op '0 kop kriogon, do
ma//c bosschop Icriogon, onts]ag kriegon, boons kriogon, eon schop kriogon ook fig.:
daon kriogon, (on)go]ick kriogon, eon ontslag krijg (Nbk), Watkriogon wonow.7,
opdracht kriogon, con pa/c op 'o huud War zuwwo now kriogen? (Nbk) 12. eon
kriegon eon pak slaag (Dho, Nbk, Np), zo verwonding, ziekte, mooilijke toestand e.d.
ook my bet wat op 'a huud krogon heeft gaan ondervinden con snoo in do vingor
slaag gehad, ook (met hot aksent op boo: kriogon, do griop kriogen, do mouzols
hij heeft vaak on vool slaag gohad (Nbk, krbogon onz., Aj' mar niot wat kriogon eon
Sz), MY zal we] buis kriogon, want hij hot ziokto, ook: eon ongeval onderwog ed., Jo
at d'r naor mao/ct slaag krijgen (Obk), con moo'n d'r ommo daonkcn daf' glon buzon
Hap an do kop krbogon (Nbk), eon klap kriegon (Np), Kuf' daor ok wat van
van do hujmosione kriogen (Nbk), op 'o kriogon?oon bep. ziokte door krijgen, Daor
icrief' (toch) wat van hot is uitormato
dander kriogon, d'r van fanges kriogon e.
't Is zo gostold, aj' dat niot rap doon, dan hinderlijk, zo ook Daor zof' toch wat van
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kriegen, niet!, at op 'a zenuwen kriegen,
MY kreog at op 'a longen, at benauwd
Iciegen, ..Jcoold. ... ... te biota.. e.d., nuzie
kriegen: Mit E. lcr/ef' glen nuzief (Nbk),
MY lcrigt d'r do huud vol an dat is veel,
zwaar werk voor hem en hij zal het wel
niet redden, zo ook Daor kr.zt hiy do
brook vol an id. (Np) en Daorknief'muuite
mit (Nbk), at geed kriegen, vandaar Ze
kregon et een stok beter, ...minder Jo
moc'n 't zelf mar mit de blaoze kriogen to
doen (Nbk), regen kriogen, storm kriegen
e.d., waartegenover We kriegen nog mooi
wear vando wake (B!) 13. in z'n
gedaehtenwereld, bewustzijn krijgen de
indrok kricgcn, ccli aong idec kricgcn,
(afkeurend) Hoe kriej' zoks in 't bout2l
...unfc bassenpanno (Nbk) e.d. 14. iets of
iemand op een zekere plek of in een bep.
toestand krijgen de baDe tegen at heufd
kniegen, cen vliogien in at oge kricgen,
iene op je baand kriegen, Jane in 't viz/er
kriegen, lane in 't ogo kriegen (Nbk),
Macstar kon R. niet haegelser kriegen (b),
de hanen vni5 kriegen * Alles waj'kriegen,
hoof' niet to kopen is mooi meegenomen
(Ld, Op, Pe-Db1), Hebben is hebbon,
(mar/en) kricgen is de keunst (Bdie, Dho,
Ld, Nbk), zo ook Hebben is bolen, kriegen
is een kounst (IWo), Krieg mar oen stool en
kuier watpak maar een stoel en kom er bij
zitten (het deel kuier watis thans niet meet
doorzichtig, oorspr. wellieht: praat wat)
(Ow), Ic moe'n warken om 't wait daon te
kriegen, niet om de tied ten aende te
kriegen, want die kuf' aanders we]
ommekriogen (Np)
kriegsbevel (1) - krijgsbeve!
kriegsgeheim (spor.) et; -en [krixs...] 1.
krijgsgeheim
kricgsgevangene (spor.) ['krixs...] krijgsgevangene
kriegsgevangenschop (v) ['k...] - krijgsgev ang ens chap
kricgsgeweld (01-N!) ['k...] - krijgsgeweld
kriegshaftig (01-N!) - krijgshaftig een
laiegsbaftige vent stoer doend, kennelijk
gemakke!ijk met geweld wi!lende optreden
(01-NI)
kricgsmacht (spor.) - krijgsmacht
kricgsraod (spor.) ['bixsro:ot] - krijgsraad
(bep. rechtbank), ver der in kriegsraod
bolen (I)

kriegstocht (spor.) ['k...] - krijgstocht
kricgstucht (spor.) - krijgstucht
kriek (Obk, Sz) de; -en; -ien [krik] 1.
wilde kers
kriel Ook kriele (spor.) et, de; -en; -egien
(vooral bet. 2: Ma, Wol), ook -tien (spor.),
z. ook krielegien [ krill 1. vaak verz.:
k!eine aardappe!tjes, krie!aardappels; ook
van andere kleine, niet volgroeide vmchten

(Np, b: !n) D'r zit nogal wat kr/el in van 't
fao4Nbk), Vroogor stookten iiiy wel kriel
en lichte rogge dciii mekeer in de
stookpot, veur de varkens (Db), Mit de
eeipelsorteerder gaon de hiale klcine
krielegies, at krielgoed en et zaand d'r uut
(Nw), M bet can boelen kr/den an c/a
pollen (Wol), We bin an 't eerpolrooien,
en 't lcriel gaot d'r vot uut (Nbk), Wo gaon
drekt schiften: do eters, do potors en 't
kriel (Nbk), We hebben disse winter wel
eon korfkziel tussen oonzo eorappols (Sz),
BJJ oons voeron ze de kriel an de geite
(Pe-Db!), (van erg arme mensen:) Daor
eten ze ondemielk mit kriel (Nw) 2. (ook
verz.) k!eine, korte persoon (Dfo, Ma,
Obk, Wol) Mit Sint-Mattenlopen dan lopt
et Ideine fr/el vaeke vourop (Obk), Dat
jongien is zoe'n klcine kr/el, hiy ken overal
dour (Dfo), MY bfift mar zoe'n krielegien
(Wol, Ma) 3. z. krielbaone
krielbrommel z. krielbrwnmel
kriethrummel (Op, Pe-Db!) Ook
krielbrommel (Nt, Wol) de; -s; - tien
['kril...] 1. kleine, platte braam
kricle z. kr/el, krielkiepe, knielhaene
krieleerappel z. krieloeipel
krieleerpcl (Bdie, Dhau, Diz, Nbk, 01-N!,
Op) Ook krieleerappel ( Bdie, Spa, Sz)
['k...] - krielaardappe!
kriclei (Db, Nbk, 01-N!, Op) et; -er;
-gien ['kri!ej] 1. ei van een krielkip, ook
mimer: k!ein ei van de gewone kip
krielgoed (Nbk, Np, Nw) et ['kri!gut] 1.
kleine exemp!aren: bijv. krie!aardappe!en,
k!eine kuikens, erwten, kraa!tjes e.d. Mit
do eeipelsorteerder gaot et krielgoed on at
zaand d'r uut (Nw)
krielhaan z. krielhaene
kriclhaene Ook krielhane (WH),
krielhaan (Sz), kriel (Ld, bet. 2: Sz),
kriele (Wol) de (maar: at kriel (Ld)); -n;
...haentien ['k...] 1. krielhaan 't Is krek
zoe'n knielbaentien gezegd van een kind
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dat wat achterblijft qua groei, maar
overigens pittig, (ci is (Np), Dat vontion is

we.! zoo'n kribbig ding, et is krok eon
krielhaontien (01-Ni) 2. kleine kerel die
gemakkelijk ruzie maakt, snibbig is, ook
van j ongen, kleinere man die het
probleemloos opneemt tegen een grater
iemand, klein, druk, ongedurig kereltje Et

was eon ocbte kriolhaone, hiy lout 'in nooit
op 'e kop zitten (Op), Wat is dat ventien
een venionig krielhaentien (Diz), Dat
smerigo kriolbaention staot allied veurop
(Obk), Mit die kriclbaeno bebbon we It
allied in 'tgaorcn (El), (van eon kleinere
jongen) Oe wat con krielhacno is dat (Ste),
Die Ide/no kriolbaene bof allied nizie mit
de aandere kiender (Pc- Dbl), Dat marinegien bet eon groot woord, mar 't is mar con
krielbaontien (Bu), Die krielhaone wil ok
weer verepikk-en ruziën, vechten (Db), Dat
Heine kr/cl sprong him haven op 'c nekke
(Ld), Wat wil zoc'n krioliiaono! agressief
ventj a dat toch niet veel in to brengen
heeft (Nt, Nbk)
krielhane z. krielbaono
krielhcnne (Np) do; -n; -gien ['krilheno]
1. vrouwelijke krielkip 2. (vaak verki.)
klein vrouwtje
pairkhinkerskrielhinkclblokkien
Z.
bbokkien
krielkiepe Oak kriele (Obk) de; - n;
...kiepien ['krilkipa/ ... ] 1. krielkip 2. klein,
gemakkelijk ruzie makend ventje (Nw)
Wat oon krielkiepc is dat! (Nw), oak Wat
con krielkicpion! (Nw) 3. (vaak verki.,
meestal van een vrouw) kleine persoon
(spar.)
krielkop z. kirrelkop
kriclmaande (Ste) do; -n [k ...] 1. mand
gobruikt bij hot selekteren van aardappelen, nl. am aardappeltjos in to doen
kleinor dan pootaardappelen en die siechts
warden gebruikt als veovoer
kriclpiekien (Db, Ma) et; ...piekies
['krilpikin] 1. krielkip of kuiken van een
krielkip (Db) 2. kleine vrauw (Ma)
krielreuster (Dfo, Op. Ow, Pe-Dbl, Sz,
Wol) Oak krielrooster (El, Nt) et; -5;
-tien ['k...] 1. fijn rooster met behuip
waarvan do zoer kloino aardappolen
warden afgezanderd
krielrooster z. krielreustor
krieltien z. krielegien

kriclzeve (Ma) do; -n ['k...] 1. bep. zeef
met behuip waarvan men de krielaardappelen afzondert
kriem (Wol) [krim], in Dat is eon kricm
year me een uiterst maeilijke zaak, eon
zaak waarvan je niot woet hoe jo ermee aan
maet
krienfclen z. griemobon
kriesen (Bdie, El, Wol) ['krisi (Nbk, Wol),
...i:... (Bdie) - krijsen (van vagels) Do
meouwen die raozen ofkriesen (Nbk, Wol)
Ze
kriesheldcn (Sz) ['krisheld], in
vocbten as kriesbeldon met veei gowold en
lawaai (Sz)
kriet et [krit] 1. krijt: bep. delfstaf, oak
daarap gelijkond matoriaal am moo te
schrijven op schaolbarden e.d. Do meestor
schxeef mit knot op et hod (Op), Do

boeron schre von do naexnen van de ko on on
allied mit kniet op 'e balken nI. op die van
do zaldor erbaven (Obk), AJ' vrocger mit
knot an do MIke stonncn, dan was dat met
zo best (Sz), in 't knot staon eon of meer
schulden hobbon, zo oak bij iene in 't kniet
staon, mit dubbel knot sebnievon (Bdie,
Pe-Dbl), zo wit as knot (Diz, Nbk, Ow):
Hi)' is zo wit as knot am do kop (Ow), Die
hot do wasse zo wit as knot (Dha), zo govo
as knot (Nbk, Sz, Np)
krietbakkien (spar.) ['kridbakin] - krijtbakje
kricte (Nbk, Np, bi, p, b) de; -n ['krit} 1.
amgeving, streek, buurt In disso krieto
komt gien moonsko (Nbk), Et is bier eon
mooio krioto (Np), As iodor now Zion zoldo
knioto woon anzegt en do geldelike
bozwaoren opnuwnt(..) (p), zo oak As
iodor Zion oigon kr/etc now weer anzogt
(bl), (van bijv. een venter) Zo baddo hi)'
eon groto Mote am No andwooldo honno Q)
kricten (spar.) zw. ww.; averg., onoverg.;
kriette, hot knot ['kritQ] 1. met krijt
bowerken, bijv. van eon biljartkeu, oak:
met krijt tekenon of schrijven op eon staep
e.d., door kinderen
krietcrd (Op) do; -s ['kritt] 1. averdreven
zuinig iemand (Op)
krietien et; krietios ['kritin] 1. krijtje
waarmee men schrijft, voaral op eon
schaolbord
krietkalk (Db, Dhau, Dha, Ma, Nt, Np)
de, at ['krit...] 1. stof, kalk van krijt of
witkaik Kriotkalk macken ze do muron
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mooi wit mit (Dhau), We hobbon do muren
in do krietkalk zet (Nt), mit kriotkaik eon
voetbalvoid uutzotton (Dho, Ma), Om
popior witter to macken wodde ot soms mit
krioticalk bestrekon (Ma), D'r beurt can
betion krietkalk dour do rebarbor (Np)
krietlijn (spor.) - krijtlijn
krictpoeier (Diz) ['k...] - krijtpoeder
Krietpoeior brtzkon we vow zulvorpootsen
(Diz)
krietrots (spor.) - krijtrots
krietstof (spor.) ['kritstof] - krijtstof
krietstrepe (spor.) - krijtstreep
Icriettekening (spor.) - krijttekening
krietwit I (El, Obk, Ow) et ['kritwit] 1.
krijtwit, hat wit van krijt Do voegen van do
togoities wodden aitiedmitkriotwit opsierd
ni. door er met can krijtje over te strijken
(Obk), JCrietwit on spiflius mooj'zuivormit
poetson (El)
krietwit II (verspr.) bn. [kritwtt; aks.
wisselt] 1. krijtwit Zo wodde krietwit em
do nouzo van do schrik (Dfo), Et wasgood
was krietwit (Sz, Nbk), Et is zo krietwit, et
schiont uut con blauwon (Nbk), krietwit
Zion (01-NI), .1115 trokkriotwit weg (Wol)
kriewelen (Bu) zw. ww.; onoverg.;
kriewelde, hat kwieweld ['kriwj4] 1.
krioelen Dat kriowolt mar wat dour mokoer
(Bu) 2. z. kriobcion
krik I (Dhau) bn. [krik] 1. enigszins mank
lopend eon krik meensko (Dhau) 2. z.
krikko
krik II tw. [krik] 1. hat geluid krik, o.m.
in krik krak (spor.)
krikeend z. Icrikonte
krikeinte z. krikonto
krikente (verspr. WS, El, Obk, n) Ook
krikeend (Bdia, Dfo, Dhau, Ld, Ma, Nbk,
Ow), krukeend (Nbk), krikeinte (Sz) de;
-n; ...entien ['krtksnto/..J:nU'krAk... / ... jn
to] 1. wintertaling Eon krikcnto logt net as
eon kiowiot in otgrus (Op), Eon krikention
kan eon hie] nust vol 01cr leggon (Obk)
krikke (bet. 1: Bdie, Db, Diz, Ma, Nbk,
Np, Sz, Wol, bet. 2: Np, Spa) Ook krik
(bet. 1: Dfo, Dhau, Dho, El, Nt, Op, Ow,
Pe-Dbl, bet. 2: Ste) de; -n; krikkien
['krtk(o)] 1. eric voor hat opkrikken van
auto's e.d. We zotten do krikko d'r even
onder (Ma), Mit et waogonsmoron bruuicton
wiy vroeger do krikke (Db) 2. rating,
wintertaling (Np, Spa, Ste) Jo sturon con

krik uut cm eon ontvoogoi to vangon met
can onbeduidende gift e.d. hopan veal
meer terug te krijgen, een kleine dienst
bewijzen in de hoop daar iets groters voor
temg te krijgen (Ste)
krikkemikken (Nt) my. ['krtkomtkjj} 1.
rietvelden, het rietland, bij uitbreiding: de
wildernis, de vrije natuur aachter in do
krikkomikkon (Nt), We gaon oven do
krikkomikicon hi (Nt)
krikkemikkerig z. kraic/coniikkig
krikkemikkig z. fraJckomikia
krilkop z. kirrolkop
krimineel z. krimmcneol
krimme z. krirnpe
krimnienee (Np) tw. [krimo'nt:] 1. uitroep
van verwondering
krimmeneel (verspr.) Ook krimineel
(spor.) bn. [krtmo'nt:l/krimi...] 1. crimineal: m.b.t. misdrijvan (Db, Dho, 01-NI,
Sz) 't Is con krimineel geval (Db, Sz), Dat
is eon kriminooi foguur (Dho) 2. buitengewoon, geweldig Krimmonoei nog an toe,
wat zuwwo now bolovon (Dfo), Krimrnenoel nog too (Dhau) 't Is krim,noneel wat
diejongon prostoron (El, Db), Krixnmenooi,
zoo'n grus as d'r op staot (Np)
krimmeneerder de; -s [krtma'ncordr] 1.
iemand die steeds klaagt en zeurt, veelal
tan onrechte 'tls eon oolde kthnmonoerdor
(Nt)
krimmeneerderi'je (Bu, Ste) de
[krtmoni:o;do'rijo] 1. geklaag, gezeur
krimmcneerderig (Dho, Diz, Nbk, Nt,
Spa, Ste, Wol) bn., bw.; -er, -at
[krtmo'nrordçax, ...'nuordorox] I. kiagerig,
zeurderig Wat bin io krimniencordorig
vanda ego (Wol), can krimineneerdorige
man (Ste), Die vrouw is krimmonoorderig
uutvalon (Nt)
krimmeneerdeuze (Diz) de; -n; ...deusien
[...'n...] 1. iemand die steeds klaagt en
zeurt (veelal ten onrechte)
krimmeneerkeutel (Bu) de; -s; -tien
[...'n...] 1. iemand die veal op zeurderige
wijze klaagt, met name over z'n ziekte of
ongamak
krimmeneerkont z. krimznoneerkonto
krimmeneerkonte (Obk, Op, Spa) Ook
krimzneneerkont (Diz, Wol) de; ...kontien [...'n...] 1. iemand die steeds
klaagt en zeurt, vooral over ziekte of
ongemak (en veelal ten onrechte)
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krimmeneerpot - krimpen
krimmcneerpot (Obk) de; -ten; -tien
[...'n...] 1. iemand die steeds kiaagt en
zeurt, vooral over ziekte of ongemak (en
veelal ten onrechte)
krimmeneerschcet (Diz) do; ...scheten;
...sehetien [...'n...] 1. zeurpot, iemand die
steeds over kieinigheden kiaagt of zeurt
(en veelal ten onrechte)
krimmenelig (Np) bn., bw.; -or, -St
[krtmo'ni:lox] 1. kieinzerig He, war big'
toch krlmineneiij (Np)
krimmcneren Oak krummeneren (Dfo)
zw. ww.; onoverg.; krimmeneerd, het
krimmeneerd [krtmo'nt:rnI... ...] 1.
voortdurend kiagen, jeuzelen Hly krlmmeneerde d'r over (Nbk), Hij iigt war to

teveei wordt, nooit z'n ongelijk bekennen:
Hi5 gef gien krimp (Sz), vandaar oak 1k
geve krimp geef toe (01-Ni)
krimp II (Np) bw. 1. armoedig, (bijna)
gebrek bebbend, in Et komt krimp omme,

daor (Np)

krimpe (aig., bet. 2: niet ZW) Oak
krimme (bet. 2: Sz), krempe ( ZW: bet. 1)
do; -n; krimpien ['krtmpo/'knma/'krempo]
1. kram, ring of stuk ijzer- of koperdraad
dat een varken door de neus wordt
gestoken am bet wroeten te voorkomen
(OS, Diz, Np, Nt, 01-Ni, Op, b: im, bo:
Nw) de krlmpe op 'e nouze zetton (Obk) 2.
boek gevormd door twee dakscbiiden, in
bet bijzonder: kielgoot, oak: instekende
krimrneneren in de shop (Np), Zij hock aan de buitenkant van eon huis, met
krimmeneren stion en bien (Dhau), Dat name: tussen bet woongedeeite en de
oolde wiefien dot niks as krimmeneren sohuur: do krimpc van 't buus id. (Nbk,
(El), ffijmag graeg krimmeneren (Nt), Die bi), Bi5 do winterdag bigi d'r een boob snl5
koenen krimmeneren
maken korte, in do krimpe (Wol), Do b-impe is bk,
want d'r Is eon panne in roegeid (El, Obk,
steunende geluiden (Dho, Nbk, Ow)
Spa, Diz), zo oak Etzinkin do krlmpe is
krimmetaat z. krim.metat
krimmctat (Bdie, Ma, 01-Ni) Oak bk (Dhau)
krimmetaat (Dbau),kremeta(r)t ( bo: Bu), krimpedcure (Ste) de; -n ['k.... ....d...] 1.
krimmentaat (Nt) de [krtmo'tat/...a:... dent tussen voor- en aehterhuis, di. onder
/kri:mata(r)t (?)/kni[l:'ta:t] 1. krimmetart: do b-lmpe
wijnsteenpoeder, bekend ais middel tegen krimpekcutel (Ste) de; -5; -tien
steenpuisten, jeugdpuisten Krlmmetaat, ['krtmpok.&:tl] 1. iemand die zich snel koud
bloom van zwevel en gele suker is good voelt, snel buiverig is
veurzwolbon (Dhau), Krimmetat [en bloem krimpen (Bu, Db, Dfo, Dhau, Dho, Diz,
van zwavel] wodde inneumen tegen Ma, Nbk, Np, Obk, 01-NI, Op, Ow, Pestienpoesten (Bdie)
Dbl, Ste, b) Oak krempen (bet. 1: Bdie),
krimp I de [krimp] 1. gebrek, annoede vaarkenkrenspen (bet. 1: Ste), varken(verspr.) Tot or weekend hebben we nog krimpen (bet. 1: El, Obk, Ow, b: im, bo:
web genoog bran dstoi dan bebben we nog Nw) st./zw. ww.; overg., onoverg.; is/bet
glen krimp (Woi), .815 oonze huron kennen krompenikrimpt (bet. 2: 01-Ni) ['krtmpip
ze glen blimp, die redden heur web (Op), /.s.../...] 1. (overg.) aanbrengen van eon
D'r was nib glen bc-imp op dat fesien, Jo kram, eon ring of een stuk ijzer- of kokonnen zovule b-iego,, aj' mar wobben perdraad in de neus van eon varken am bet
(Obk), Daor is (niks) glen b-imp ze hebben wroeten te voorkomen Do varkens moo'n
daar goon gebrek aan jets, bet is er niet straks nog b-impt wodden (01-Ni),
armoedig (Ma, Np, Nbk), zo oak Ze ...krompen wodden (Nbk) 2. krimpen of
hoeven niet to kiaegen, ze hebben (niks) doen krimpen, samentrekken (van stoffen:
glen bimp beboefte, gebrek aan iets (Bdie, inzake kieding, van touw ed.; oak van
Dho, El, Obk, Nt, 01-NI b, p. Nbk), ievende wezens, evt. fig.) Mit regen wil do
vandaar Zobange aj' mar glen b-imp touwon blonde web b-imp on (Diz), Die
hebben, dan kuj'je aided redden (Nbk), blauwe stof your do broekon mos vroeger
1h7 bet nargens glen b-imp an (Diz) 2. bet oorst b-ompen woddon (Ste), Die sokkon
krimpen, de krimping Die plaanken zat bcun web krimpen aj' ze in It hiote wactor
zoe'n b-imp in dat ie konnen d'r zo doen (Nbk), krimpen van dopiono, zo oak
tussendeur kieken (Pe-Dbi) 3. in glen Dejaorige b-omp baost in mekeer, zo stlef
krimp geven nooit toegeven dat het hem knoep P. nI. z'n band (b) 3. (onoverg.)
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krimperig - kringebak
krimpen van do wind As do wiond krimp4
dat gaot M5 tegon do zwine in (Obk, Bu),
eon krimpende wiend wind die naar hot
zuidwesten gaat (Nbk) 4. (onbep. w.)
koukleumen (Dhau, Diz, Obk, Ow, Ste)
Wat zit ie toch to krimpon (Ste), ? Vee
ston to lcrimpon in et laand van do koolde

(Ow) * Wien en die krimpon on vrou won
die uutgaon bin niet to vertrouwon (Op), zo
ook Krimpendo wiend on uutgaonde
vrouwon bin niet to vertrouwen (Pe- Dbi)

krimperig (Dfo, Np, 01-Ni, Op, Ste) bn.;
-er, -at ['krlmprox, ...pr3x] 1. zich koud
voelend, huiverig (Np, 01-Ni, Ste) R. is
watkrimperzg, ze kan etnietgoedhaddon

(Ste) 2. hot niet breed hebbend, bep. niet
geneigd tot uitbreiden (Dfo, Np) Die boor
is aorig krimperig, hiy hot et niot botte
room (Dfo), Et komt krimperig omme, daor

(Np) 3. erg zuinig, bijna gierig (Op) 4. in
krimporio roggekorrels d.i.; die to hard

groeien en vervoigens verdrogen (Ste)
kring I Ook kreng (bet. 1, 2: Bdie, Dho,
Pe-Dbi) et; -en; krinkien, kringien (Nbk),
kreengien (Np), kringegien (vooral bij
jongeren) {krt]/ ... c ...; verki.: 'krujkin
/krixinl'kri:xin] I. kreng van eon vrouw
of meisje, rotmens, veel minder maar ook
wei gezegd van eon man, ook wei van eon
huisdier, van eon paard of van ander vee
gezegd; ook wei gezegd van een voorwerp
dat men als iastig, onhandig ervaart Smer.jg
kring daj' binnon! (Nbk), Dat meensko is
eon groot kring! (Ld), Dat poerd van oons
was eon gemeen kring (01-NI), 't Is eon
klein krinkien (Nbk), (buy, van eon
machine die men moet verpiaatsen:) Wat is
dat king zwaor (Nbk) 2. kadaver (Bdie,
Db, Diz, Nbk, Nt, Obk, Op, Pe-Dbl, Sz,
Woi), voorai bij vgl. Die roe die in do

houten biad, ni. door do hitte (Obk), Hi5
hot eon kring in do brook eon cirkel-

vormige, vioze piek (Woi), Dokx'ingen [ni.
van do tabakspruim] zitton d'r nog van in
It vloorkliod (b), Kringon on do maone is
eon token van rogon (Np), Eon kring om...
(Spa), eon kring om do zunno (Ma), in eon
kringegien ronddnen (I), kringon ondor do
ogen bobbon (Nbk), kringies spien
kringetjes spugen (El, Woi), z. ook
krinkienspijen 2. kring, cirkelvormige
figuur gevormd door mensen naast eikaar
We gaon in do kring staon (Np), ...zitton
(Nbk), Vroegor dedon we spellegies biy
schoelo in do rondo kring (El), vandaar in
do rondo kring speulen eon spei doen
waarbij men in do kring staat (Ma) en eon
speiegion in do kring doen (Dhau) 3.
maatschappelijke kring In oons soort
kringon doen we dat niet (Nbk), Haagse
kringon (1) * Eon kring on do maono is

niet zo arg, mar eon kring on

do zunno
vourspolt slocht weer (Op), Kring om do
maono zal gaon, kring om do zunno goelon
zoomaanskiendor omme botekent zeer
slecht weer (Ld), ...goelon vrouwon on
kiondor omme id. (Diz), zo ook Kring on
do zunno, treuron vrou w on kiendor omme
(n), Kring on do maon It zal wol gaon
(n), ...'tkan vergaon(n)
kring III z. fringe

kringachtig (Ma, Nbk, Np, v) bn.; -er, -at
['kruj...] 1. vinnig verveiend doond, snol
geneigd tot dwarsliggen Pattie vrouwludon
lain zo vorhvto ofgeunstig en kringacbtig
doen (v)

kringbak z. kringobak
kringbeweging (spor.) - kringbeweging
kringdaans (spor.) - kringdans
kringe (OS, Dho, Diz, Np, Nt, 01-Ni, Op,
strik bong had al even dood west, want die Ste, b: im, in) Ook kring (WH), kienge
stonk as eon kring (Db), Die darnis moe'n (1W), bn. ['kruj(o)/ ... e ...] 1. (van
good scbonemaakt woddon, want ze stin- kiedingstukken) krang: binnenstebuiten Af'
ken as kringen (Edie, Nt, Wol, Sz), ook haddo mooton kan 't wol gobeuron daj' eon
van iemand die erg stinkt: Hij stinkt as jurlç sokko on zo fringe an doen (Obk),
eon kring (Nbk, Nt, Op), zo zoor as eon MY had do tn.zi kring an (Spa), do fringe
kring (Obk)
kaanto van do kieron (Dho, Nbk), Wat is
kring II Ook hinge ( bet. I: Nbk) de; -en; do goeie kaanto on wat is do fringe kaanto
krinkien, kringien (Nbk), kreongien (Np), nt. van do stof: do voor- en do achterkant
kringegien (voorai bij jongeren) [kru](a)] (Ste), (bij het touwtjespringon:) do kringo
I. kring: cirkelvormige figuur Die panne kaantetegen do bocht in (Ste) 2. z. kring 11
kan zo niet op '0 tao[el, want dan komt d'r kringehak (El, Ma, Obk) Ook kringbak
eon kring nI. in het zeil of evt. op het (Obk), kadaverbak (Edie, Ma, Nbk, Obk,
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kringcgienspi'jdn - krippen
slager die erom bekend stond dat hij dieren
slachtte die nog net waren goedgokeurd
(Bdie)
kringeslachter z. kringosiaacbter
kYmgewallcn (Np) onbep. w. ['kru]owah]
1. broiwerk met koordachtige verhogingen
breien
kringgesprek (spor.) - kringgosprok
kringgreppel (Ow) de; -s ['kru]grcpj] 1.
prehistorische kringgroppel
kringicnspi'jen z. krinkienspi5on
kringig z. kringorig
kringkop (OS, WS benoorden do Londe)
Ook krengkop (Dho, Bdie, Ste) do; -pen;
-pien ['kru]kop/...] 1. iemand die vaak
dwarsligt, iemand met eon vorvelonde,
van rook Do rook kringo/do mij om do kop lastige aard
(Pe-Dbl), Do zuivorgrieze zoo, eon kringloop (spor.) ['k...] - kringtoop Zo

Op), kedaverbak (Bdie) de; -ken ['kni(o)
bak] 1. speciale bak op sommige plaatsen
langs do wag waar kadavers (vooral: van
pas gestorven vee) door de boeren naar toe
warden gebracht voor tijdelijke opsiag
(naderhand door verwerkingsbedrijven gohaald)
kringegidnspi'jen z. krinkionspion
kringegdnspi'jer (Bu) do; -s; -tien
['krt1x1sptjr] 1. iemand die altijd op pad
on wag to vinden is en niets uitvoert
kringejood (Diz, El, Op, Ste, Sz) de;
...jodcn; ...jotien [k...] 1. hetz. als
Ja-ingosiaachtor, maar nu in hot bijzonder:
van joodso afkomt
kringelen (verspr.) ['krnii] - kringelen

siiortien rook dat oirthogons kringofdo
wioderop do bargen in (v)
kringen (Ste, s: oost., vo) St. ww.;
onovorg.; hot krongen ['knfl:] 1. trekkonde
bewegingen maken eon bep. kant op,
vandaar ook: zich door een massa wurmon
(s: oost., vo) ? Was zwat van do
moonsken; on daor dour krongon do
kozaickon on do waogens(s: oost.), Die had
d'r nicE you/c zin an om dour a] dat yolk to
kringon (s: oost.), Do wiond bar war
anhacid on do bios krong bijtiodon dour do
baarm (vo) 2. (onbep. w.; bij hot slachten)
het binnenstebuiten karen van de dikke
darm (Ste)
kringerig (OS, Op, Ow, Spa, Sz, Wol)
Ook krengerig (Dho), krengig (Bdie, Ste),
kringig (Ma, 01-NI, Op) bn., bw.; -or, -st
['kruiorox/'kr€.....krsijoxl'kruj ... ] 1. bits,
kortaf, dwarsliggend, als van een kwaadaardige vrouw Dat keroition is a/tied lioko
kringorig (Nbk), Wat big' toch kringorig
vandage ( Spa), Jo bobben con kringig zin
vandaogo (01-NI) 2. fol, verbeten (Nbk)
kringeslaachter (OS, Np, Op) Ook
kringeslachter (Bdie, Diz, Nt, 01-NI, Sz,
Wol), krengeslachter (Bdie, Pe-Dbl),
krengesiaachter (Ste, b: In) de; -s; -tien
['kruja...] 1. koudslachter Eon kringosfaachter bacido vroeger dooio Ia oxn or,
kalvor en zo op, vow do vol/on, en soms
kwam dFr ok wol es wat van in do pot
(Obk), Do kringosiaachter Jo-cog vrak veo
(Nbk), Eon kringoslachter slacbt niot do
bostekoonon, mar 'wostkooncn'(Ol-NI) 2.

logdon oigios an do bion on om do
votiokkon van otpoord on bovon in do stat
of in do macnon; op do ion of ere monicro
krogon do poerdon die oigios binnon, zo
onston d'r eon bide kringioop dour et
Jichem, baost Jo-ok as mit horzols bij do
koonon (Ow)
kringlooppepier (spor.) - kringlooppapier
kringvergeerdering (1)- kringvergadering
kringvorm (1) - kringvorm
kringvormig (Nbk) - kringvormig
krinke (Np) de; -n; krinkien ['krtijko] 1.
crank (van eon trapas)
krinken (Nbk, Obk) Ook krenken (SunOt) [krtk/... s... - kronken: vernoderen,
uneven Jo moc'n him niot zo krinlcon
en

(Nbk, Obk) Ook

w. ['kru]kin...ikri:xin... krixin... / ... o ... ] 1.

kringetjos spuwen Dat ste/legion ooldc
koro/s stiot altiod bij do broggo to
kringionspion (Ow), Op 'o booko bij T.
stonncn do ooldoro mannon vrocgor to
kringionspi5on (Op)
krinterig z. krcntorig
krioelen [krijuh] - krioelen Do sprokkols
zitton to krioelen in do =no op et nust
(Pe- Dbl), Do kiondor kriooion dour mckoor, zoo'n wi/Jo bebbon zo (Dhau), Et
kriooit d'r van do stien/crobbon (Nbk)
krip z. kr,ot
krippen (01-NI) bn.; attr. ['krtpip] 1.
krippen: van kri(t): Do vrouwon dreugon
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kript - kritiek
vrocgcr ccii knjopen slider veur et gczicbt
ni. bij een begrafenis (01-Ni), ccii zwatte
lcropcn striknl. om een rouwhoed (01-NI)
kript (Db, Man, Ma, Np, Obk, Sz) Ook
krip (Ma, 01-NI) at [krtp(t)] 1. krip: bep.
veelal zwarte, doorschijnende stof, nog jets
fijner dan rule, vooral bekend van rouwsluiers ccii s/u/cr van krio (Ma), Nao do
bograffenis had mom a/tied ccxi zwattc
hoed mit /crjpt op (Db), Eon lcijipien zat
vroeger ok kript op (Sz)
kris tw. [kris], in Hi7 hul MY kris en kras
vol dat at zo nict was bij hoog en laag
(Bdie, 0p, Np, Sz), zo ook biy b-is on bi
kras (01-Ni)
krisis ['krizos, ...sos] - krisis (krisistijd,
ook krisis bij de regering) Ok in oonze
omgevung was do krisis eon mmmc tied ni.
in de jaren dertig (Nbk)
krisisjaor - crisisjaar, met name in do
krisisjaoren ni. in de jaren dertig
krisismanager (I) - krisismanager
krisissfeer (I) - krisissfeer
krisissitewaosie (spor.) - krisissituatie
krisistied - krisistijd
kriskras ['kriskras] - kriskras: naar alle
kanten, her en der, verspreid We gongcn
b-is/a-as over de iesbacne (Nt), Do geite is
kriskras dew' do gruuntetuun gaon (Spa),
Jongcs cii macgics, Jim moe n mar brisk-as
dew- mokeer zittcn gaon (Db), Mit ccii
vri)reizcndag vein- bcJaordcn kuJ' mit do
trcun krislcras dew' 't laand (Op)
krisseltien z. grissclticn
kristal et [krt'stal] 1. kristal: bep. steen,
bergkristal Et b/in/ct as kristal (Sz), zo
hcldcr as kristal (Dho, El, Np, Obk, Op,
Ow, Spa): Dat kicnd hot ogcn, zo bolder as
kristal (Op), Ft wacter is zo holder as
kristal (El) 2. stork glanzend glas,
kristalglas Vroegcr ston d'r op 'c laampcglaezen: Boheems kristal (01-Ni), ccii
blocmevaas van kristal (Diz), Dat
glasservics is van kristal (El), glaezcn van
kristal (Bdie)
kristalglas (Nbk) - kristalglas
kristalheldez- (Ld) [aks. wisselt] - kristalholder Ft waeter is kristalbelder (Ld)
kristallen bn.; attr. [krt'stah] 1. kristallen,
van of m.b.t. kristal kristallen glaczen
(Op), ccii mooic kristallen sukerpot (Np)
kristelik (alg., 1) Ook christelik (1) bn;
-er, -st ['krtstolok, ..tlok] 1. behorende

tot, in verband staande met de christelijke
godsdienst, veelal: protestants- christelijk,
i.t.t. buitenkerkelijk of katholiek Europa on
Amen/ca bin ovenwcgcndkristclik(Op), Do
icne is kristclik, do aandcrc met (Nbk), Ze
bin wat kristelik an/egd zijn gelovig in
christelijke zin (Nbk), et kristelike geloof
(Nbk), do kristclike fecstdacgcn (Nbk),
Oonzc buren bin nogal wat kristc/ik
protestants- christelijk (01-NI), Zebun daor
slim kristc//lc ze beleven daar hun
gereformeerd zijn zeer intens, ze zijn
rechtzinnig mbt. de Hervormde kerk (Ma,
Nbk), Die is Icniste/ik opvocd opgevoed in
protestants- christelijke zin, rechtzinnig,
gereformeerd (Dho), Dc buurman stuurt dc
kiendcr naor de kristelike schoele d.i. naar
hat protestants-christelijk onderwijs (Spa,
Ow), zo ook kristc/i/c ondcrwics (Obk), ccii
knistclikc pertiy 2. fatsoeniijk, redelijk,
netj as Dat zicbt d'r kniste/ik uut (Ow), Hiy
stond'raorigkristolikop(Ma), Gaoes wat
icristelik zittcn (Db), Zc bebbon at daor
aorig kristclik mae/ct (Np), It Is aong
kristelik tocgaon op 't fccst (Diz), Jongcs,
laoton we et ccii bet/en kristo/ik ho/on
(Wol), Zc hebben or aorig /cnistclik
verdield (El)
kristclik-historisch- christelijk-historisch
kristen de; -en (zelden) ['krtstn; my.:
kristnn} 1. iemand die de christelijke
godsdienst aanhangt
kristen-dcmekraot (1) [k .... di:ma'kro:ot] christen- democraat
kristen-demekraotisch (1) f...'kro:atis] christen- demoeratisch
kristendom - christendom
kristenjood (01-Ni) do; ...joden; ...jotien
['k...] L kwispedoor
kristenvervolging - christenvervolging
Kristus z. Christus
Kristusfeguur z. Cbristusfeguur
kriterium (spot.) [kri'tt:rijAm} kriterium: aan de hand waarvan men
oordeelt
kritiek I de; -en (bet. 3) [kri'tik] 1.
negatieve reaktie(s) op wat een ander doet,
heeft gedaan Do kritick die aJ' daor a/tied
beuren moeten, daor zoJ' ok ge/c van
wodden (Nbk) 2. beoordeling van de
kwaliteit, vooral van work nit de wereld
van de kunst en wetenschap wctciischopp c/ike kritiek (1), opbouwcndo
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kritiek - kroelcn
Icritick, oibrekcndc kritiek 3. bespreking,
recensie (Nbk) Die kritieken van die man
in de Jcraante wok ziek van (Nbk)
kritiek II Ook kretiek (k: Ste) In.; -er,
-at [ ... /kra... ] 1. (van een gevaarlijke
ziekte, een hachelijke ontwikkeling
anderszins) kritiek Bij longontstcking was
do daddc dag, de zesde dag en de negende
dag Icritick (Np), in can kritick stadium (1),
't Wodt Icrotiek het wordt hopeloos (k: Ste)
kritisch bn.; -or ['kritis] 1. beoordelend,
veelal: in mindere of meerdere mate
geneigd tot kritiseren Jo bin ok we] slim
kritisch, heir (Np), kritisch naor iene
kickcn (Nbk), kritisch lczcn (1) 2. in de
kritiscbc lcofticd (1)
krits [krits] - krets, schurft, alleen in
zinnen met verwensingen, vgl. k Wol dat
ze allcmaolc do krits krogcn (Np), Thy kan
om mij tie krits lcriegen (Np, bo: Bu, Nw,
Op), soms gevolgd door: ...cn de krats d'r
bi (Np)
Kroaat - Kroaat
Kroatisch - Kroatisch
krobbe de, et; -n; -gien ['kroba] 1. tor,
kever of pissebed zo schiovo as con krobbe
(Nt) 2. ondeugend kereltje, ondeugend
meisje (Bu, Dfo, s) Dat jongion was can
echte krobbe (Dfo), eon fcwaodkrobbe een
ondeugend kind (haast een beetje krengachtig, maar wel heider en pienter), klein
en bijdehand kind (Bu) 3. venijnig,
agressief kereltje, iemand die nooit toegeeft (Ma, b) eon kwaod krobbe (Ma) 4.
(vaak york!.) kieine, evt. magere of joist
dikke en ronde persoon (Bu, Nbk, Np, Nw,
01-Ni, Pe-Dbl, Spa, Sz) con klein, dik
krobbegion (Sz), con krobbe van eon
wit/Jon (01-Ni) 5. liefkozende benaming
van een bond (v) 6. auto waarvan het
model aan een kever doet denken (Nbk)
krodde de ['krodo] 1. bep. onkruid: melde
't Biotolaand zit vol krodde (Dhau),
JCrodde, mclkzaod, onkruudzaodkwam uut
et zaod bi5 et dusken (Sun-0t), JCrodde
woddo vroogcr we] op oezpols lcgd in do
stookpot en kookt, It was mooi varkonsvoor
(Dfo, Dhau), vandaar Vroogor wodde
krodde we] ,naaid en dan kwam at dciii at
varkonsvoor (Ma, Sz) 2. duizendknoop
(fp), ook in bonte krodde duizendknoopsoort met 'bloedvlekken' op de bladeren;
doze plant zou onder hot kruis van Christus

hebben gestaan en bloed hebben 'opgevangen' (Ste) 3. vogelwikke (f)
kroddeblossem (Nt, Wol) de ['krodobiosip]
1. (verz.) bloesem van de melde (Nt) 2.
(verz.) de bloemen van vogelmuur (Wol)
kroddebos (Ste) de; -sen; -sien
['krodobos] 1. (meestal my.) bep. !ekkere,
wilde appe!
kroddebosseboom (Ste) de; ...bomen;
-pien ['krodobosabô:m] 1. bep. in het wild
voorkomende appelboom (met bijzonder
lekkere appels)
kroddestronke de; -n; ...stronkien ['k...] 1.
één plant van de soort melde Dc bloemo
van do kroddostronkc ]evert ccii protto
zaod (Op)
kroddczaod ['k...] - meldezaad
kroddczichtc (Sz) de; -n ['krodastxto] 1.
klein soort zeis waarmee men melde
maaide (dat nI. door het varkensvoer
kwam)
kroeg de; -en; -ien [krux] 1. (vaak
denigrerend) herberg, café Hi5 zit altied in
do kroeg, Hi komt nooit in de kroeg, (4'
zundag is do kroeg dichte (Diz), do kroog
in dukoti Nao or visson dukon zo do kroeg
in (Wol), eon brine kroeg (spor.) * Kot op
'o dick [weg], lange in do krocg (Db)
kroegbaos - kroegbaas
kroegdeure (Nbk, Wol) de; -n [aks.
wisseit] 1. hoofdtoegangsdeur van een
kroog
krocgcntocht (spor.) ['krugjjtaxt] kroegentocht
kroeghoolder (Ow) - kroeghouder
kroeglopen (spor.) onbep. w. ['kruxio:pzji]
- kroeglopen
kroegloper - kroegloper
kroegpraot (Op) - borre!tafelpraat, ruwe
praat
kroegvrouw (Dho, Nbk) de; -en; -gien
['k...] 1. kroegbazin of vrouw van een
kroegbaas 2. vrouw die veel in een kroeg
komt
kroegwille (Op) do [knixwtla] 1. (veelal
geringschattend) het piezier dat men
beleeft als men in de kroeg zit
kroegzitter (Dho, 01-Ni) de; -s ['kruxsttç]
I. iemand die veel in de kroeg zit
krockclig z. Icretilcelig
kroclen (Db, Np) zw. ww.; onoverg.;
kroeide, het kroeid ['kruh1 1. kringelen,
krioelen Do rook kroelde me om do kop
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kroem - kroemboolten
(Np), Et kroolt van do pishomo/s d.i. de
mieren (Np), Et was door bonauwd aacbtcr
de wa], de nefies die kroe/den mi om do
kop (Db) 2. z. krulcn

kroem Ook krom (WH) bn.; -er, -st
[krumlkrom] 1. met één of meer kromme
lijnen Dat was een rere kroomc boo/ito
(Dfo), eon spiokorkroom s/a on (Nbk), (van
bep. uitwerpseien:) Do baenc logt 'krocmc
eicr' (bo: Nw), kroem boolt kreupeihout
(Bdie), MY is krocin van 't war/con (Db),
1k work me from (Spa), (met name voor
inkomsten voor het gezin, studie van een
kind e.d.:) argens kroem vourlogen hobbon

redeneren (denigrerend, maar door sommige sprekers lange tijd niet zo gevoeld:)
kroem pro oten Stellingwerfs spreken
Kroem praoten' is in Stoggordo ncgaticl
:0/at praoten' n/ct (Bu, Ste), Dat kiond
praot nag zo boom praat nog lang niet
good (Ste, Iepraoten n/ct rccht watboem

is (Ld)
kroembien z. boempote
kroembouwer z. wildbouwor
kroembugen (Nbk) - krombuigen
ki-oemdisscl (Bdie, Dhau, Diz, El, Ma, Nt,
Nw, Obk, Op, Ste, b: In) Ook kromdissei
(WH) de; -s; -tien ['k...] 1. kromme dissei

een zeer grote inspanning geleverd hebben Do boom dissol woddo bruufct om do
(b, Nbk), zo ook Th3f mos d'r krocm your wacgcn togon to ho/on, mit do haand on
liggon (Nbk), Hi hot zovule work daon, ovt. et 11th em as do wog soms wat an/cup
bi ]opt d'r kroem van (Np), War begint [helde, naar beneden liep]; acrs zol do
die oolde man kroem to lop en (Nw, wacgen tegen et peerd an ]open kunnen,
01-Ni), Jo zo/len Jo kroom lac/ion (Nbk, c/us mos ic mit otgat d'r togon (Op), As do
Np), Hi stan krocm van 't lac/ion (Np), boomdisso/ wat an do zwa ore kaantc was,
Hiyhetkrocmcbienen (Wol), ...staotkrom gong do waegcn in do middon we] es wat
op do bonon (Sz), con krocme rogge (Nbk, omboge; do boor zoo dan dat do waogon
Nt), een kromme naa/de bep. naald stak (Ma), con Frieso boorowaogon mit
waarmee men sokken stopt, ook bep. naald bookborrie on homdissel (Sz)
gebruikt bij het rietdekken (Sz), Dat gezin kroemgruien z. boomgruuion
moot we] kromme sprongcn maken om kroemgrujjen z. boemgruuien
a/los wat bij c/kaar to kriogon bijzondere kroemgruuien (Nbk, Ow) Ook kroemdingen doen, improviseren in financieel gruffen (Op), kroemgruien (Wol) - kromopzicht (Sz), Die kan n/ct voile kroeme
sprongen macken kan zich weinig

permitteren in financieei opzicht (Op, Np),

groeien Die boom is hc/omao/e hocmgru/d

(op)

kroemhaansel

(Ma) et; -s; -tien

zo ook Hif kay glen boemc sprongon ['krumha:sj] 1. wandelstok (waarschijnlijk:
macken (Bdie), 't Is zo kroem as eon met gebogen handvat)
spiekcr (Db, Dhau, Obk), ...as con kromme kruemhoolt (Db, Dfo, Dhau, El, Nbk,
spiekor (Sz), 't Is 20 kroem as een boepel Obk) Ook draghool: (Nbk: bet. 2) et; - en
(Spa), waarnaast Thj is zo kroem as eon ['k.../'drax...] 1. houten pen tussen de pezen
hoepel (Ow), ...,as een duskestok (Dho), 't van de hakken van een to slaehten varken
Is zo boom as eon klaevo (Ma), (van of koe; doze pen was zo breed als de
voorwerpen:) 20 kroem as cen kroJe (Dfo, ladder waarop het slachtdier hing en was

Nbk, Sz), oak van personen (01-NI), (van
voorwerpen:) ...as eon ooldc kroJc (Dfo),
...as con bispol (Diz), ...as eon dissel (Nt),
...as con boo/ce (Pe-Dbl), ..as eon
kacholpupe (Dho), .as een waegcnwicl
(Dho), ...as con bochcii oak van personen
(Op), (van voorwerpen:) 't Is zo boom as
eon habbo (Ow) 2. (van wegen, paden)
stork kronkelend, bochtig (Db, Dfo, Dho,
Diz, El, Ma, Obk, 01-NI, Spa) V/at een
hoemo wog is dat (01-Ni), Do meersto
binnonweggics bin baost a/tied boom

(Obk) 3. verkeerd, onjuist inzake spreken,

daaraan verbonden door een haak (Dhau,
El, Nbk, Obk) Bovon an do /odder bong ot
ic/con boomboolt, daor kwam or var/con an
to hangon (Obk) 2. (verz.) zijtakken uit een
boom (Db, Dfo, Dhau, El, Obk) Eon
waegenmaeker was et am do stammo to
doon, mar a/c om or boemboolt, your ot
mac/con van dissels (Obk), 't Kroomhoo/t
uut do boom was vein- 't kachelboolt

(Dhau)
kroemhoolten (Ste) bn.; attr. ['kmmho:ltn]
1. van hout van een bep. den, nl. waar
gemakkelijk figuren in gesneden kunnen
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kroemlioorn - krocpen
worden, met name in kroomboolton sjezon laden (Op), As ten peerd kroep het is hi)'
sjezen met zulk bout (Fries type)
zo stiof as con douro (Dhau), valso kroep
kroenihoorn z. krapboorn
(Bdie, Db, Dfo, Nbk, Spa, Wol:) Mit valse
kroeniing (Nbk) de; -s; kroeminkien kroop zit ft de keel dicbte, it kim nib
['krumuj] 1. kromming, boeht ten zeggen on moe'n toch boeston, et is
kroeming in de weg (Nbk)
meostaf niet zo hiel slim (Dfo, Nbk) 2.
krocmkont (verspr.) Ook kroemkon:e deel van bet hichaam van een paard: kroep
(Bdie, Dho), kromkont(e) (WH) de; -en; (Ow)
...kontien ['krumkont(o)/'krom...] 1. kroepaore (El, Op, Sz) do; -n ['krupo:n]
paardehorzei (niet stekend) Bi)' or eiios 1. aar van een korenhaim die, in de mouw
Ieggen kroemden die kroe,nkovten et gestopt, omboog kroop (El, Sz) 2. wsch.:
aaohterlicf out zo N)' de poerdepoten te roggeaar met moederkoren (Op)
komunen, om de tier of to zetten (Diz) 2. kroepdenne (spor.) ['krubdcno] - kruipden
iemand die scheef was gebouwd, scheef kroepdier (El) ['krubd...] - kruipdier
kroepen Ook krupen (WH) st. ww.;
hop (Obk)
kroemkonte z. kroonnkont
onoverg.; is kreupen ['kmpipl... y ... ] 1. zich
kroemmes (bs: Dfo) et; -son [krumcs] 1. over do grond of over eon ander oppervlak
sikkelvormig mes met behulp waarvan men kruipend voortbewegen Jo moo'n niot zo op
de stengels van met name braamstruiken e Jcni)'en lcoopon, Jo biolo brook giot d'r an
op hakende wijze afsneed, vooral voor het (Db), Hi)' lag over de vloer to kroepen
winnen van spleuten voor bet vervaardigen (Ma), Kleine kionderkroepen year 'tlopen
van bijenkorven e.d.; aan de achterkant zat (Ow), over do bouwkroopon om to wiodon
eon haakje met behuip waarvan men de (Diz), argons ovorbonno kroopon (Ma), Hi)'
twijgjes op kon pakken of uit het water is weer aorig togon do wal opkro up on is
kon vissen
weer funk hersteld van z'n ziekte (OS,
kroempoot z. kroompoto
verspr. WS), zo ook Hi)' kropt weer hi)' do
kroempote (Obk, 01-Ni, Wol) Ook wal op (Db, Np, Ma), Et zwiot kroup me
kroempoot (Db, El), kroembien (Db, tegen do rogge in do hoogto ik zweette erg
Dhau) de; -n ['k...] 1. krombeen Die (Bu), (bij vergelijking:) Do zunne krop in
lcroombion staot ovoral mit do nouzo It nust gaat onder (Nw, Ste), maar is
veuran (Db)
daarbij niet good to zien: d.i. een token van
kroempraoter (Bu, Nbk, Np) de; -s; -tien naderende regen (Ste), Do wiend kropt
[k...] 1. kind dat nog niet good kan praten; naor 't weston (Nbk), Thi wol we]
ook: iemand die do desbetreffende taal nog kroepende terogge wilde erg graag terug,
lang niet machtig is, aan z'n praten to ook: naar een eerdere betrekking,
heron (Bu) 2. (denigrerend, eerder ook wel onderkomen e.d. (Dbo), zo ook Hi)' wol
zonder negatieve lading gevoeld) iemand we] woorommo króépen id. (Nbk) 2.
die Stellingwerfs spreekt (Nbk, Np)
kruipen van eon plant Eon kiewietskop is
kroemstok (Dfo, Ld, Ow) do; -ken con krupende plaante (Spa) 3. zich
['krumstok] 1. houten pen tussen do pezen langzaam verplaatsen, langzaam gaan Hi)'
van de hakken van een te slachten varken kroept d'r over (Ld), Et was spiogelglad,
of koe; de pen was zo breed als de ladder de auto's kreupon over do wog (Nbk), Do
waarop bet slachtdier hing en was daaraan uren kroepen vourbi)' gaan heel langzaam
verbonden door een haak
voorbij (Nbk) 4. zich met moeite of
krocmtrckkcn (Nbk, Obk, Pe-Dbl, Ste) - stilletjes begeven aachtcr at stuur kroopcn,
kromtrekken As ten stok hoolt of board iene in 't gat kroepen vleien om in de
nat is, kan ot zo krocmtrokkon (Ste, Obk), gunst to komen (Nbk), ...un do kont... id.
Dc barkestaci was belemaole kroemtrokken (Nbk) 5. eon veihig of aangenaam plekje
van de zunne (Pe- Dbl)
zoeken, zich op eon plek nestelen waar
kroep do [krup] 1. bep. ziekte: kroep Dal men niot wordt gezien e.d. Hi)' kreup
kiond hot do kroep (Bdie), Mit kroep gauw aacbter do hedo Nbk), hi)' do
hadden ze or aorig benauwd (El), Dal waarme kachol kroopen (Nbk), hi)' mekeer
kiond hot in zion oorstojaor slim an kroop op bodde kroepen (Nbk), Zuwwo mares in
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kroeper - kroeskop
bedde krvepen? (Diz), op bodde krocpen
(Np), We kroepcn onder do dekens gaan
naar bed, kruipen onder do dekens (Np) 6.
zich wet erg nederig opstellen, in veuriene
kroepen (Nbk)
kroeper Ook kruper (WH) de; -5; -tien
['krup/... y ... ] 1. iemand die kruipt, kind
dat veel kruipt 2. kruipende plant (Dhau,
Spa, Sz) Die plante is ten kruper (Spa)
kroeperig Ook kruperig (bet. 2: Sz) In.,
bw.; -or, -st ['krupçax, ...poroxl... y ... j 1.
geneigd tot kruipen over do vloer e.d.,
vooral van kleine kinderen Bat k/chic
kiend is a] aorig kroeperig (Nbk, Np), ten
kroeperig kiend (Bdie), Kiewietskoppen

bin slim kroeperig (Np), Dat is van dat
kroeperige goed in de twin (El, Dho), een
kroeperige begruuiing nl. met lage takken
en kroepieken (Ow) 2. do neiging hebbend
tot vleien: nl. om daardoor voordeel to
behalen of in eon gunstige positie te
geraken, overdreven onderdanig, ook van
eon bond (Bdie, Db, Ld, Op, Obk, Pe-Dbl,
Sz) Hi)' speult a/tied mooi weer tegen de
baos, hi)' is mi)' to kro op trig (Op), Wat dot
die kerel him kroeperig your (Db), Hi)' was
kroeperig be/tell! (Pe-Dbl), Een trouwe
hand kan kroeperig wezen (Ld) 3. genoigd
am eon ander even aan te kruipen (Wol)
Th3 is zo kroeperig (Wol)
kroepeulie (El, Ma, Nbk, Op, Wol) Oak
kruupeulie (Spa) - kruipolie
kroepgoed (Nbk, Np, Pe-Dbl) et
['krupxut] 1. kruipend ongedierto (Nbk) 2.
kruipende plant Be tuun ston vol
kroepgoed (Np)
kroepheide (Dhau, Diz, El, Ma, Nbk, Np,
Obk, Ow, Pe-Dbl) Ook kruupheide (WH)
do ['krup... / ... y ... ] 1. kraaiheide, evt. ook
voor dopheide of andere lage heidesoort
(dan veelal i.t.t. struikheide (Diz, Ow))
kroephoest (Ow) - kroephoest
kroephoolt (Bu, Ste) et ['krup...] 1. op
struikachtigo wijze grooiend hout, laag
groeiend en dun hout
kroepieke z. kroepieken
kroepieken (Bu, Db, El, Ow, b) Oak
kroepieke (Ow, bet. 2: Obk) do; -5; -tien
['krupi:kfl/...i:kQ] 1. oiken stok, twijg,
eigenlijk: nit de stronk van eon afgezaagde
eik komende loot van zo'n 1 tot 1 1/2 m
(vaak gebruikt om dieren moe aan te
drijven of tegen to houden; ook gebruikt

voor eon lichamelijko straf) In de wal
zitten kroepieken (Ow), Dat was grit die
raozerd van JS., die now mit ten

kroepieken ommeraek van zien heft wat
am 'tjak kreeg (b) 2. zeer laag blijvende
eik Op Mole slecbte grand kwammen
kroepieken your (Obk)
kroepncvcl (verspr. OS, ZW, Dho, Np, 0p
bl, be: Np) Ookgrondnevei (Dhau) de; -s;
-tien ['krup...] 1. laaghangonde nevel,
grondnevel Kroepncvel kan ok uut do
sloden kommen hi)' de aovend (Ste), Ut
komp kroepn eve] over 't hand; as dat veur
zwisondergang komp kriej' regen, komp ci
d'rnao dan kriej'mooi weer(Bdie), Et was
vanmorgen butenaut allemaole krocpnevel
(Np)
kroepncvelig (Ste) bn. ['kmp...] 1. met
laaghangendo novel, met grondnovel 't Is
kroepnevelig weer (Ste), Et wodt
kroepnovelig (Ste)
kroepoek (1, spar.) - kroopook
kroeppakkicn (Ma) - kruippak
kroepplaante (Db, Dhau, Dho, El, Wol)
do; -n; ...plaantien ['k...] 1. kruipende plant
kroepruumte (spor.) - kruipmimte
kroepstiekel (El) do; -s; -tien ['k...l 1.
distel die kruipt
kroepwilg (Ld, Nbk) ['k...] - kruipwilg
kroepwottel (El, Obk, Sz) do; -s; -tien
['k...] 1. voor eon groot deol over do grond
kruipende wortol Een beulceboom bet
kroepwottels (Obk)
kroes I (Dho) et [krus] 1. kroeshaar Hi)'
het baor, et is ion en a] kroes (Dho) 2. z.
entekros
kroes II (Db, Dfo, 01-NI, Spa) do;
kroezen; -ion 1. kroes: drinkbeker ccii
hiole mooie kroes (Db), Vroeger gongen
d'r kroezen mit naor 't land yew- koffie of
thee (Spa)
kroes III (El) bn.; prod. 1. (van haar)
kroezig, stork moon gekruld 1k heb et haor
zo kroes kregen mit die regenbujie ( El)
kroeshaor (verspr.) et ['k...] 1. kroeshaar
krocsien (Dhau) et; kroesios ['krusin] 1.
rode bosbos
kroeskop do; -pen; -pien ['kmskop] 1.
iemand met eon kroeskop, met kroezig
haar Die vrouw is ten aoriie kroeskop
(Dfo) 2. hoofd met kroeshaar Die kroeskop
kuf' moeihYc de kani dew- lcriegcn (Db) 3.
lage boom met door olkaar groeiende

kroesd - krojeboom
takken (El) Die bos dat bin allemaol
krocskoppen (El)
kroesd z. kroozig

kroete (Bdie, 01-NI, Wol en oost.) de, et;
-n; kroetien ['kru:to] 1. snibbig, vinnig en
snel dwarsiiggend vrouwspersoon of meisj e
(Bu, Nbk, Np, Nw, Ste, b: im) Dat kroeto
van eon N (v), can oold(e) kroeto (Nbk) 2.
kleine persoon, ook gezegd van een kind
(vaak bijdehand, ondeugend of zelfs vinnig
van aard) (Bdie, Bu, Np, Nw, 01-Ni, Op,
Ste, Wol) eon klein kroetien (Wol), Doe d'r
mar es daenken omrne dat d'r eon badrieder
in dat bliksenise kro ate zit (v) 3.

liefkozende benaming van een hond (v) 4.
(verz.) te kleine vruchten (b: in)
kroczc z. kreuzc
kroezcboum (s: noordelijk van Dhau) de;
..bomen ['kruza...1 1. benaming van een
grote, oude boom midden in bet wijde
terrein
kroezen (Nbk) zw. ww.; onoverg.;
kroesde, bet kroesd ['kru:zi7] 1. (van
hoofdhaar) kroes zijn
kroezerig z. kroezig
kroezig (Nbk, Ste) Ook kroezerig (Nbk),
kroesd (bet. 1: Nbk) bn.; -er, -st ['kni:zox
(Nbk, Ste), ook ...uz... /'kru(:)zpx, ...zrox
Ikru:st] 1. (van haar) tamelijk gekroesd,
gekruld 't Haor van hew is kroezig (Nbk)
2. wrang smakend (Ste) As et olval-

Wodt d'r vow in brocht en aachtor weer

uutfro old 't geld wordt net zo snei
uitgegeven als bet wordt verdiend (Diz),
(fig.:) op 'a kroje zitton vooruitgaan in
maatschappehjk opzicht (k: Ste), een
(gocic) kroje (had) hebben een goeie
kruiwagen, voorspraak, nI. om aan eon
betrekking to komen: Hi)' bet we'l eon kroje
had (Ste), Aj'mar eon kroje bebben! (Np),
Mit een goeie knilewaegen dan redt hi)' et
we! (Mun), Dew et baddo wa.rken is hi)' zo
brick [scheef] as een kroje (Dhau, Diz), zo
ook Rij is zo brick as een kroje (Dhau),
(van voorwerpen:) zo brick as eon kroje
(Np, Ow), zo schieve as eon krojo (Bdie,
Dho, Ld, Nbk, 01-NI, Wol): Th7 lopt zo
schieve as een kroje (Dho), Zo is zo
schieve as eon kroje (Ma, Nbk), Die ni)'o
mure staot zo schieve as eon kroje (01-Ni)
14)' ]opt zo zwaor as een kroje gezegd van

bijv. een fiets die niet bep. licht ioopt
(Nbk), Hi)' is zo stief as eon kroje
(Pe-Dbl, s: Wol), zo dronkendas eon krojo
(bo: Bu, Np, Nw, Op; Bdie, Bu, Dfo, Nbk,
Ste, Sz, Np), (van voorwerpen:) zo kroexn
as een kroje (Dfo, Nbk, Sz), ook van
personen (01-NI), (van voorwerpen:) ...as
can oolde krojo (Dfo), zo rond as een kroje
met erg rondo schouders (Ow) * 't Komt
d'r mit de schoppe in en 't pot d'r mit de

kroje weer uut hij verdient veel geld maar
appelties binnen, van dat kleine, kroezige het wordt nog snelier weer uitgegeven
(Nbk, El), (bekend van een bep.
good, dan ninnen we dat we! schrot (Ste)
kroje Ook kruie (Spa), krulewaegen straatzanger:) Dat krojon, datkrojen, datis
(Mun) do; -n; krooigien ['kro:ojo/krcjo toch wat/tussen twio aanns on een red/Mar
I'kry1 ... ] 1. kruiwagen Die dong doen we wie mit mi)' de spot wil drievon/Zal iewi
in do kroje ni. die mest (Dhau), Dc kull in do kroje blieven (Nw), van dezelfde
staot op 'e kroje (Spa), Zo gongen vroeger straatzanger die langs de huizen trok ook
mit can kroje do streak op nI. om langs de nog bekend in de vorm: Krojen is eon
huizen te venten (Nbk), Hi)' ]cup aacbter droevig lot!Wie mit krojen de spot zal
de kroje ( Ei, Nbk, Ma), eonplattekrojenl. drieven/Zal iewig an de kroje blievon (Ste)
om meikbussen e.d. op to zetten en to krojeaarm (ZW, El, Ld, Nbk, Obk, 01-Ni,
vervocren (Op, Ste, Ow), Do holle kroje Op, Ow) de; -s; -pien, -tien (oost.)
wodde van alles on nog war mit daon, zoas I'kro:ojoa:np, ..s5m} 1. arm van een kruiooipelwasken vow de stookpot en om wagen
knollegruun mit veur do koen en to brengen krojebak (Nbk, Np) de; -ken; -kien
(Ow), iene veur de kroje spannen iemand ['kro:ajbak] 1. onderdeel van de kruiwaanders het work op iaten knappen (Dhau, gen: de bak waarin datgene komt wat men
Diz, Ma, Nbk, Obk, 01-Ni, Ow, Sz), wil vervoeren Tegenwoorthj bef' wel
vandaar ook Ze zetton him altied your do plestiekon krojobakken (Np)
kroje (El), It Geld wodt d'r mit de kroje in krojebatte (Op) do; -n; ...battien ['k...] 1.
brocht daar wordt erg veel verdiend, or bodem van een kruiwagen
komt veel geld binnen (Diz, Op), zo ook 't krojeboom (Dfo, Mun, Ste) de; ...bomen;
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krojedele - krokcdillctraonen
-pien ['k...] 1. arm van een kruiwagen
krojedele (Mun) de; -n ['kro:jadi:la] 1.
bep. plank: dee!, ni. gebruikt als kruiplank
Do booreknecbt iegdo do krojodeion naor
do kuuibuite (Mun)

krojchaandvat (Db) et; -ten; -lien ['k...]
1. handvat van een kruiwagen
krojchaanset (Ma) et; -s; -tien ['k...] I.
handvat van een kruiwagen
krojehekke (Ow, Ste) et; -n; ...hekkien
['kro:ajohckoJ I. hekwerk op kruiwagen,
gebruikt om ten grotere vracht to kunnen
meenemen
krojehocpe (Bdie, El, Ma, Np, Op) Ook
krojewieThoepe (Ld, Nbk) de; -n;
...hoepien ['k...hupa] 1. hoep van het
kruiwagenwiel
krojekop (El) de; -pen; -pien [k...] 1.
bovenste balk op een kruiwagen, aan de
voorkant
krojen zw. ww.; overg., onoverg.; krooide,
het krooid ['kro:aj(d)i] 1. (overg.) met een
kruiwagen vervoeren stront uut do stal
kroJen (Op), do meikbussen naor do weg
kroJen (Ow), We bebben d'rbioi watgrond
bernie krooid (Nbk), Vroeger wodde do
turf krooid van ? vene naor do weg (Ld),

op (in een bep. model gezaagd, zodat hij
blijft Iiggen; met aan weerskanten nog
twee smallere, die aan de middelste plank
waren vastgezet)
krojepote (Bdie) de; -n; ...potien ['Ic...] 1.
één der beide poten waarop een kruiwagen
staat
krojer (verspr.) de; -5; -tien ['kro:ojr] 1.
iemand die bezig is met ten kruiwagen te
kniien, ook: die in opdraeht bep. werkzaamheden met eon kruiwagen verricht Jo
moe'n vandaoge mar kroJer wezen (Nt) 2.
kruier op een station (Db)
krojcrad z. Jcrojoviei
krojerck (Db) et; -ken; -kien ['kro:ojorck]
1. raamwerk op een kruiwagen, gebruikt
om een grotere vracht te kunnen metnemen
krujeriem(e) z. icroJezi/le
krojerspad z. kroJepad
krojersplaanke (Nbk, Ow) de; -n ['k ..j 1.
plank gebruikt om een kruiwagen over do
rijden in gevat van een woke ondergrond
krojespour (Nbk) - kruiwagenspoor
krojestck (Op) et; -ken; -kien ['kro:oja
stek] 1. hekwerk op een kruiwagen om
meer gras etc. te kunnen vervoeren
krojcviel (Ld, Nbk, Np, Obk, b) Ook
krojewiel (verspr.), krojerad (Pe-DbI,
Ste), kruiewiel (Spa) et; -en; -tien ['k...] 1.

zo ook We bebbon Pr biel wat turf uut
krooid (Nbk), Vrooger mossen we do turf
wit et void krojen (El), turf van 't void
krojen (Ow) 2. (onoverg.) een kruiwagen kruiwagenwiel eon kop as eon kroJevioi
voortduwen (Nbk) ffi)f krooide eon aende een groot en evt. rood hoofd (b) 2.

do weg uut (Nbk) 3. (onoverg.) moeizaam,
slecht lopen (Nbk) Die krooit dr ok roer
bonne (Nbk) * ? Is makkoiiicor om Jo
icrojen to iaoten as da/zeis kroJon (Ld), zo
ook Jo kun boter krooid woddon as daj'
kroJen moeten (Ld)
krojepad (Db, Dfo, Dho, El, Nbk, Nt,
01-NI, Op, Spa, Ste) Ook krojerspad
(Ma), kruiepad (Spa), krulepad (Mun) et;
...paeden; ...pattien ['k .../kro:ojrspatl'krwjo
pat/'krylopat] I. pad acliter het vee langs,
waar men nl. langs kruide, ook algemener:
daar waar men regelmatig met de
kruiwagen langs gaat
krojcplaanke (Np, Ste) Ookkrooiplaanke
(Ste) de; -n; ...plaankien ['kro:j(a)...] 1.
kruiplank: plank waarover men met een
kruiwagen rijdt (om wegzakken of wegglijden te voorkomen)
krojepost (Ste) de; -en ['kro:ajpost] 1.
dikke, zware kruiplank tegen een mesthoop

rijksdaalder (Bu, Nbk, Pe-Dbl)
krojevol (Nbk) Ook krooivol (Nbk) et, de
['kro: oj(o)fol] - kruiwagenvol Die kroJevoi
grös moe/mar even staon iaoten (Nbk), Zo
broebton et NY 't kroJevoi (Nbk)
krojewiel z. icroJeviei
krojewielhoepe z. kroJohoepo
krojczcel z. kroJoziiie
krojezillc (verspr. OS, Pe-Dbl, Sz) Ook
krojezeel (Bdie, Nt), Icrojerieme (01-NI),
krojerienz (Op),kruieriense(Mun) do; -n;
-gien
['kro:ojostlW... sul/ ...rim(o)/'krylo
rimo] 1. kruizeel Do kroJeziiiie baddon zo
over do schooiders; Ft was eon droegba and
kruusd over do rogge, mit touwen an do
aanns van do kroJe. Dan hadden ze die
hekewoi mit do banon boot om him to
sturen (Nbk)

krokedil (verspr.) [kro:ka'dtl] - krokodil
krokedilletraonen (Nbk, 1) my. I. grote,
dikke tranen (Nbk) 2. krokodilletranen:

kroket - krone
voorgewend, geveinsd verdriet (1)
kroket [kro(:)'ket] - kroket
krokies z. krokus
krokke (OS, ZW, Bu, Dho, Diz, Np, Op,
Ste) Ook krukke (Db, Diz, Nbk, Op) de;
-n; krokkien ['kroko/'krAko] 1. handvat in
de vorm van een dwarsstuk (OS, ZW, Bu,
Dho, Diz, Np, Op) Do krolcko zit Jos op do
schoppe; een lappion nut zoolt d'r tusson
on dan zit hi)' weer vaasto (Ld), 1k badde
do krokko van do vorko (Np) 2. dwarsstuk
aan hot eind van de steel van de tilzende
(Nbk) Do krokko hoj' under do aam, dan
he/rn [ni. de tiJzende] in do macht (Nbk)
3. kruk als hulpmiddel van mensen die
daarzonder niet of slecht kunnen lopen
Nao zion ongolok mos F. oorst nog nut
knikicon lopen (Db) 4. iemand die zich
slecht beweegt, slecht is in sport (met
name schaatsen), die zijn work slecht
uitvoert (Nbk, Np, Ste) eon krokko in 't
wait iemand die zij n werk onhandig doet
(Ste), Zo wodt & eon ooldo krokko eon oud
mens (Np) 5. stoeltje zonder leuningen:
kmk
krokkelasse (Nw) de; -n ['kroko...] 1. bep.
houtlas (met krukvormig hakende
v orb in ding)
krokkelen z. krokken II
krokken I (Nbk, Nt, b) Ook kroppen (Sz),
krotten (Spa) zw. ww.; onpers.; krokte, het
krokt ['krokp/'krDpxpJ'krot] I. in heel
lichte mate, licht en fijn sneeuwen 'tKrokt
wat (Nt)
krokken II (Np) Ook krokkelen (Np),
krukken (verspr. WS, Db, Ow) zw. ww.;
onoverg.; krokte, hot krokt [krokj]
/ ... klliI...A... ] I. enigszins gebrekkig lopen,
kreupeiend gaan Die krokt d'r ma! bonne
(01-Ni, Sz, Np), Die too krukt (Op), Hi)'
kon nog fist vu/c doen, hi)' laukto mar wat
om buus henno (Ow) 2. ziekelijk zijn (Db,
Pe- Dbi, Wol) Die krukt ok a! lange (Db),
Zo bliovon an 't krukkon, daoro (Wol)
krokkeri'j e (Bdie) Ook krukkeri'je
(01-NI, Spa, Sz) de [kroko'rtjo/krAk'rcjo]
1. toestand waarin man voortdurend ziek is
Et is daor we] eon krukkeriJe, as or ions
kiond betor is, hot et andoro weer wat (Sz)
krokkerig (Bdie, Np, Obk, Spa, Ste) Ook
krukkig (El, Nt, 01-NI, Spa, Wol, bet. 3:
Nbk), krukkerig (Dhau, Dho, Ow, Spa,
Sz), krokkig (bet. 1: Op, bet. 2: Np, bet. 3:

Nbk, b: in), krukkelig (Db: bet. 1) bn.,
bw.; -er, -st ['krokçox, ...koraxl.....krAklax,
...alox] 1. zich slecht bewegend, slecht zijn
werk uitvoerend of slecht zijnd in de sport
(Bdio, El, Obk, 01-Ni, Ste) Hi)' wodt eon
betien lavklcenj (Ste), Dat oolde moons
lopt zo krokkerig (Bdie, Obk) 2. (van een
varken) enigszins kreupel, met siappe
poten (Np, Wol) We hobben krokkerigo
varkons (Np) 3. ziekeiijk, sukkeiend (Bdie,
Dho, Nbk, Np, Nt, Ow, Spa, Sz, b: in) Die
is a! Sen scbofflen wat krokkerig (Np), eon
knzh±erige huusholing een gezin waarin
vaak ziekte is (Dho)
krokkig z krokkerig
kroks (Obk) bn.; -or [kroks] 1. (van eon
varken, ook van een koe of paard) dikke,
stijve poten hebbend, veelal: en daardoor
moeilijk lopend 't Varken bet krokse poton
(Obk), Et peerd is kroks trekt met z'n
achterbeen (Obk)
krokus Ook krokies (fp) do; -sen; -sian
['kro:kos/...kis] - krokus
krokusblocmc - krokusbloem: bloem van
do krokus
krokusbolle (Nbk) - krokusbol
krokusplaante (Nbk) - krokusplant
krokuspot (Nbk) - krokuspot
kroknsvekaansie - krokusvakantie
kroldedekrol (Np) ['kroidodokroi], in *
(raadsel) D'r loup eon mannogien over do
diet/Zion ogles gongon van kiokerdekiok
/Zion haortios gongen van kroldedekrol/Ie
kim 'tniotraoden al woj'ok do] oplossing:
een mannelijk schaap (Np)
krolle z. kridlc
krollebol z. kn.zllebol
krollerig z. lcrullorig
krols (Db, 01-Ni, Wol) bn.; -er [krols] 1.
(van katten) krols, bronstig (gebruikelijker
is moons)
krom z. kroom
kromdissel z. kroomdissol
kromkont z. kroomlconto
kromkonte z. kroemkont
krone (verspr. WS: niet ZW en WH; Db,
Dhau, El, Nbk, Obk) Ook kroon (ZW,
verspr. OS) de; -n; kroontien ['krö&n(a)]
i. kroon van een vorst, ook als teken,
zinnebeeld (ook op gemeentewapens e.d.)
Do krone staot op 'e gulden (Dho) 2. in bi)'
do kroon in beroop gaon (verspr.) 3. in
bep. verb.: do kroon spannen (spor.), ook
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kronen - kroon
Dat spant do kroon (Nbk, Spa), (van
zodanig moor on beter doen dat hot
bijzonder opvait:) Dat is do hone op It
warlç vandaar de hone op ? wark zetten
(Dfo, Dho, Spa, Dhau) en Dat zette do
bone op zion wait (01-Ni), een bone op
jo wait biegen lofluitingen of een onverwaehto suksesvolio toevoeging andorszins
(Db), Die bet de bone we] verdiend hem
komt eigenhjk extra lof toe, eon bekroning
(Np), lone eon hone op 't bould zetten in
eon slecht dagheht stellen, belastend over
iomand praten (Obk, Op), zo ook lone do
bone op 'o kop zetten id. (Dhau, Obk) en
lone do bone van 't heuld stolen id. (Bdie,
Dho, Nt) 4. veelal met enig houtsnijwerk
vorsierd, bovenste stuk van eon kast,
kuifstuk (Dfo, Dho, Ma, Obk) De bone
van de kaaste is kepot (Dho) S. kroonrand
van do hoof van hot paard (Bdie, Db,
Dhau, El, Ld, Ma, Nt, Ow) 't Peerd bet de
hiele bone ontstoukon (El), .. . eon
ontsteking an de hone (Nt), Bij hoofbekbemtning hot eon peord vaeke een
verdildcing van de boon van do hoeve

(Db) 6. kop, naar buiten stekend deel, rand
van de naaf van een wagenwiel (Bdie, El,
Ld, Ma, 01-NI, Ow) 7. kroon ter
vervanging van kies of tand (Dho, Diz,
Nbk, Obk) 8. boomkruin (El) 9.
kroonluchter (Bdie), of hot deel daarvan
waar de lichtpuntjes aan zitten (Nbk) 10.
in Fraanse boon bep. zaehte appel (die
vrij lang good bled) (Db, Ld, Nbk, Op,
Ste): Meestergooido de Fraansehonen op
'e gribbol (Ld) en in Grunniger boon bep.

oude soort duurzame handappel, Groninger
kroon (Db, Ste, Nbk) 11. aan eon boon in
bet. 1 doen denkende bovenkant van eon
luidklok (Nbk, bs) Dc kbokke bangt mit
stroppon an do schominelbalke; die
stroppen bin van iezer en wo'n boven op 'e
schommeibalke mit moeren en eon piacto
vaastoschreu von on ze gaon an do
onderkaante dour do boon van do kbokke

(bs) 12. bloemkroon (1) 13. naam van bep.
munt of munteenheid: kroon (1)
kronen ['krô: 5i:] - kronen: van vorsten
tot keizor kronen, e.d.
kroniek (spot.) do; -en [krô:'nik] 1.
kroniek (op hot terrein van de geschiedenis) Dat kuj' nut oolde honieken
gewoorwodden (Nbk), do Kronioken (nl.

nit do bijbel)
kroning (spot.) do; -s ['kr6:5nt3] 1.
boning (van een vorst)
kroningsplechtighied (1) - kroningsplechtigheid
kronkel de; -5; -tien ['kroikl] 1. kronkel
D'r zit eon roro kronkel in It pad (Diz,
Ow), ... con kronkel in or gaoron (Dhau),
eon kronkel in do daann (hebben), (fig.:)
Hij hot eon bonkel in do bassens (Np, Op,
Nt), D'r zit eon vromde kronkel in dat

vorbael eon eigenaardige wending (Nbk)
kronkeldiek (Nbk, Np) ['k...] - kronkelweg
kronkelen ['bo1ki] - kronkelen: bochten,
kronkels vertonen, zich kronkelend
voortbewegen, ook fig.: onoprecht, niot
reehttoe- rechtaan redeneren, bijv. om zich
emit to redden Do Londebonkoldo d'rmai
dour (Np), Die weg die bonkelt daor
vremd langes (Ld), Doe 't hadder begon to
regonon on bilksemstra olon dour do locht
bonkeldon (..) (vo), Do adder bonkolde
over et pad (Nbk), Hiy bonkoldo van do
piano (Nbk), (fig.) Doe ik him good op
halfwog kwarn mit zion praotios, doe
begon bi5 to kronkelen (Nbk)

kronkelhazelaar (Nbk) ['k...] - kronkelhazelaar
kronkelig (Nbk, Np, Obk) ['krol]kjQx] kronkelig eon bonkelige weg (Nbk, Np),
ook fig.: eon honkeho rodonoring een
kronkelredenering (Nbk)
kronkeling (spot.) de; -s, -en; ...Iinkien
['kroijkoluj, ...kuj] 1. kronkeling
kronkelpad (Nbk, Np, Obk) et; ...paedon;
...pattien ['k...] 1. (vaak verki.) kronkelend
pad
kronkelredenering (spor.) - kronkelredenering
kronkeltrappc (v) de; -n; ...trappien ['k...]
1. kronkelende trap £o 'e kraeko van do
karko vostruupton we oons en mit branendo
koorzon in do hanon Jcwarnmen we do
hoolten bonkeltrappe of (v)

kronkclweg (Obk) - kronkolweg
krontjongklub (Nbk, Obk) de; -s,
...kluppen; ...kluppien ['k...] 1. voroniging
waarvan de leden samen muziek maken:
vooral op mandoline en akkordeon
krooiplaanke z. hojeplaankc
krooivol z. krojevoi
kroon z. bone
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kroonappel - kroppezcttcn
kroonappel (Db) - kroonappel
kroonbaand (verspr.) de; ...banen ['k...] 1.
(van eon wagenwiel:) schuin naar do
buitenkant stekende naafband
kroonblad (El) -. kroonblad
kroondomein (1) - kroondomein
kroongetuge (1) - kroongetuige
kroonjeweel (I) - kroonjuweel
kroonkaaste (verspr.) Ook kroonkaste
(Sz), kuiJkaaste (Nt), kuiJkaste (Sz) de;
-n ['k ... / ... /'kitjf...] 1. grote kast met
bovenstuk dat veelal met houtsnijwerk is
versierd, kuifkast Dc kroonkaste is eon

groto kaste mit eon moolo kop d'r op, mit
eon voegeftien en eon trosse druven (Sz)
kroonkaste z. kroonkaaste
kroonkorke (Np, Op) Oak kroonkurke
(Nbk, Spa, Sz) - kroonkurk
kruonkurke z. kroonkorke
kroonlaampe Oak kroonlampe (WH) kroonlamp
kroonlampe z. kroonlaampe
kroonpreens (Nbk, Np) do; ...preenzen;
- ien 1. kroonprins: oudste prins
kroonpreenses (Nbk, Np) - kroonprinses
kroonraand (Bu, Diz) Oak kroonraande
(Dho, Wa!), kroonrand (Spa) de; ...ranen
['krô: 5rà:nd()/...] 1. kroonrand van de
hoef van het paard
kroonraande z. lcroonraand
kroonrand z. lcroonraand
kroontien et; kraonties [krö: ntin] 1.
kleine krone of kroon in div. bet., z. aldaar
2. lieveheersbeestje (Dho, Np)
kroontiespenne - kroontjespen
kroost (spar.) et [kro:ost] 1. (verz.)
kinderen Hebben ze hear kroost
mitneumen? (Nbk)
krop z. kroppe
kropaor z. lcropaoro
kropaore Oak kropore (Nbk), kropaor
(spar.) [kropo:r(o)/ ... o:on] - bep. hard,
graf gras: kropaar W. hot nogal con bool
laopaoro in 't grös, omdat hi)' glen stikstofgooit (Obk), Kropaorc, wildo bacver
en kwcekgrus is allomaolc grofgrus (Np)
kroplappc (Dfa, Dho, El, Obk, 01-NI, Sz)
['krop...] - (all. bekend van klederdrachten
van elders) kraplap, kraplap
kroporc z. Jcropaorc
kroppe (alg., niet bet. 3) Oak krop (spar.
OS; bet. 3) de; -n; kroppien ['krop] 1.
krop van con slaplant eon mooie kroppe

slaod 2. verwijding van de slokdarm bij
sammige dieren (met de fiinktie van
voormaag), vooral in verb. Do doeve voort
dojongo doovo nut do icroppo (Dfa, Dho,
Np), Die kiope badde do kroppe vol voer
zitten (Op, Diz), Mien kiepe baddo de
kroppe zo dilc/co, toe he'k 'm mar even
ouponsncden, on hi)' zat vol gras (Sz), Die
doovo kan con boge kroppe opzottcn
(Pe-DbI), oak fig.: do kroppe opzottcn
verbeelding hebben, een hoge borst
opzetten (Bdie, Ma, Nbk): Die zot do
kroppe aorig op (Ma), Die zet al eon bielo
kroppe op id. (Np), eon kroppe zetten trots
handelen, zich baven anderen verheven
voelen en dat uitstralen (Np, bo: Op), zo
oak eon (hoge) kroppo opzetten id. (Bdie,
Nbk, Pe-Dbl), Hi7 kan con bide kroppe
zotton id. (Nbk), eon betien kroppe macken
Id. (Nbk), Die her nogal wat kroppe is
eigenwijs en parmantig (Np), Zij bet do
kroppe aorigboge doet gemaakt, eigenwij s,
verwaand (Bdie, Dhau, Ma, Nbk, Np, Nt,
01-NI, Op, Spa, Sz, Wa!), Die dreegt... id.
(Dho, El, Spa), zo oak Hi)' zot do kroppe
aorig boge (Ld, 01*, Dfa) en Die her do
kroppe ok aorig veuraut (Nbk, Db), ...Jopt
mit do kroppe veuruut (Dho), ...bot nogal
wat krop (Np, Nbk) 3. kropziekte, met
name bekend van kippen, duiven (01-NI)
4. wreef (Nbk, Obk, Ste, Wa!) do kroppo
van de voete wreef (Ste), ... op 'o voete
(Wal), Trioklompen woren goscbikt year
goenond mit hogo kroppen (Nbk) 5. in It
Komt op 'e kroppe van do blaozo an het
vraagt nogal wat lichamelijke inspanning
(Nbk)
kroppedri'jer (bo: Op) de; -5; -tien ['k...]
1. eigenwijze vrouw, vrauw die zich baven
anderen verheven voelt
kroppen zw. ww.; averg., onaverg.;
krapte, het krapt ['krapip] 1. (onaverg.)
oprispen (Obk) 2. (averg.; veelal in
antkenningen) velen, nit kunnen staan (b)
Die kon dat vanzols met kroppen on ik zol
on ikmos dcKroemon bokeuren (b), J. kon
gien letter scbrieven, lezen kon hi)'
liokomin. En datkon hi)' nietgoedkroppon
(b) 3. (averg.) baiwerken (b: In) Hikan at
niot kroppen boiwerken (b: In) 4. z.
krokkcn I
kroppcslaod (Nbk) et ['kropo ... ] 1. krapsla
kroppezetten (Np, be: Op) Oak kropzetten
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kroppczetter - kruderig
(Nbk) zw. ww.; onoverg.; zette kroppe, hot
kroppezet ['krop(o)...] 1. eon hoge borst
opzetten, vorwaand doen Th3' zet aorig
krop (Nbk), ...zet nogaf wat kroppc (Np)
kroppezetter (bo: Op) do; -5; -tien ['k...]
1. eigenwijze vrouw, vrouw die zich boven
anderen verheven voelt
kropzetten z. kroppezetten
kropziekte (Np) - kropziekte: strums.
kros (Dho, El, Obk) do; -sen; -sien [kros]
1. oude fiets Die Bets van mij is zachiesan
ok eon oolde kros, ik moet neuthg ten nije
bebben (Obk) 2. z. cntckros
krosflets (Dfo, Ma, Ow, Spa, Sz) crossfiets; meestal gezegd van een oude
fiets die niot moor onderhouden is voor
gewoon gebruik maar geschikt gemaakt is
om or moe door hot void to crossen (met
name door j ongens) Dejongen reden graag
op eon ouwe krosfiets (Spa), Die kim ze
nog mooi briton your krosficts (Sz)
krosscn ['kros] - crossen: rijden in een
cross-country, als in eon cross-country,
wild en woest rijden Dejongen ]crossen op
'e beide op een oolde brommer (Po-Dbi),
Mien buurjonge die frost war of op zion
oolde Bets (01-NI), Die moterrieders
krosscn mar raer over de dick (Wol)
krot (Dhau, Diz, Ma, Nbk, Np, Nw,
01-NI, Ow, Wol) [krot] - krot: oud,
bouwvallig huis of ander gobouw, vorvailen gebouw ten oold krot (Diz, Nbk,
Nw), ook gezegd van eon oude fiets
(Dhau)
krotten z. krok/cen I
krottewiek (1) - krottenwijk
krt. - atiorting van kaorte
krubbe z. kribbe
krubbcbieter z. kribbebieter
krubbezoegcr z. kribbczoeger
krudcbittcr z. krudenbittcr
krudebottcr (Ow) Oak kruden hotter
(01-Ni) - kruidenboter
krudebussien (Sz) et; ...bussies ['krydo...]
1. klein busjo met één of moor spocorijen
krudcdoktcr (Db, Dhau, Dho, Ma, Nbk,
01-Ni, Wol) Oak krudendokter (verspr.
WS, El, Ld, Obk, Ow) [kryda ..J'krydçi...]
- kruidendokter
krudelhoornen z. kruuloom
krudcn (Bdie, Diz, Nbk, Np, Op, Ow,
Spa) zw. ww.; overg.; kmuddo/kmdode,
het kruded ['krydi] 1. kruiden met

specerijen 't Weis kruden, Zo krudedc et
gehak (Ow, Spa, Np)
krudenazien z. krudeneek
krudenbitter (Bdie, Sz) Oak krudebitter
(1) ['krydi .../...dob...] - kruidenbitter
krudenbottcr z. krudebotter
knzdendokter z. krudcdokter
krudcneek (verspr. WS, Db, Dhau, Ma)
Oak krudenazkn (Dfo, Diz, El, Np, Obk,
01-Ni, Ow) ['krydot:k/'kryd1asin] - kruidenazijn
krudenier (spar.) do; -s; -tien [krydo
'ni:ar] 1. (jonge, qua kiank aangepaste
ontlening; gebruikelijk is winkelman)
kruidenier, gmtter (iott.)
knjdenierswinkcl (Nbk) - kruidenierswinkel
krudenierszaeke (Nbk) - kruidenierszaak
krudenjood (Ow) do; ...joden; ...jotien
['k...] 1. kruidendoktor
krndentuun z. krudetuzm
kruderekkien (Nbk, Ow, Sz, Wol) kruidenrekje
knzderi'je [...'r...; z. -i'je] - kmiderij Even
war krudcriffen d'r bi (Nbk), We bruken
tegenworig wel yule Jcnidone bi5 't koken
(01-Ni)
kruderig Ook krudig (bet. 1: Dhau) bn.,
bw.; -er, -st ['krydçox, ...darox/'krydox] 1.
gekruid smakend, pittig geurond Ic moe'n
at eten can betien Jcnider% maeken (Nbk),
1k Jusse at met, heur, or is mij to lcniderig
(Bdie, Ld, Sz), Gaegel in de heide kay
]crudedg roeken (El, Np, Sz, Op), (4' 'a
bacgen biy de petgatten bej' soms lekker
kruderig buj (Db, Pe-Dbi) 2. icvendig,
kwiek en netjes Thj kwarn d'r aorig
kruderig an stappen (b), vandaar (over eon
persoon:) ...mit zien kwderie stap (b),
Daor hjt een Jcrudcn'g döipien (b), fit, war
bej' at d'r krudcrig veur staon, zo netties en
et iene past bi5 et aandoro (vo), Thy lop d'r
alticdkruderig bi(Sz), Die vrouw is aorig
kruderig ziet or not, jeugdig, pittig nit
(Dhau, flu), zo ook ...staot d'r knderig op
(Dfo, Oho, Ma, Np, Nt, Ow, Spa), Dat
palc/den staot jow kruderig (El, Op), ten
kruderige jongemeid (Np) 3. (van eon
verhaai, do wijze van vertelien) met
verrassende wendingen, levendig Hi)'
vertelde een kruderig verbael (Db, El, Ld,
Np, Nt, 01-Ni, Up, Pe-Dbi), Die man kan
mooi kniderig verbael doen, dan Jeeft at

krudcsjampo - krulle
krukkig z. krok/cerig
knikkigheid (01-Ni) de ['k...] 1. het
gebrekkig zijn, vooral m.b.t. het vermogen
am te lopen, zich te bewegen
krul (Bdie) de [krAi] 1. biadroiziekte (bij
aardappeien) 2. z. krul/e
verzorgd uit (Nbk)
krulbosscl (spot.) - kruiborstei
krudcsjampo (spar.) - kruiderishampoo
krudetuun (Db, Ma, Nbk, 01-Ni, Woi) kruld (Nbk) bn.; attr. [knit] 1. (van
Oak krudentuun (Dhau, Diz, El, Nbk, Nt, hoofdhaar) met krullen kruld baor (Nbk)
Op, Pe-Dbl, Spa) - kruidentuin We kruldcrig z. kru//erig
hebban van 'tjaor een hoekien krudetuun kruldoorn z. kruu/oorn
kruledoorn z. kruu/oorn
maekt (01-Ni)
krulen (Dfo, Dhau, Dho, Nw, Nt, Obk,
krudewien (Nbk) - kruidenwijn
Spa, Ste, bo: Nw) Oak kroelen (Obk) zw.
krudig z. kruderig
ww.; overg.; kmulde, het kruuld
kruic z. kroje
['iuyinlkru ... ] 1. roiien, van kieine ronde
kruiepad z. krojepad
kruier (spar.) de; -s; -tien ['krjr] 1. voorwerpen, zoais knikkers, noten, baiien
(z, ook eierkrulen) do /aiikkers in do koe/o
kruier op een station
kru/en (Ste, Dhau), Thor kuj' mooi mit
kruiewiel z. krojcvie/
kruiwaegcn (Sz) ['krjws:gp] - kmiwagen kru/on bijv. met het ronde deksei van een
doosje schoensmeer (bo: Nw), Eierkru/en
krukas (spar.) - krukas
kruke de; -n; krukien ['kryko] 1. kruik was eon kiendorspol. Moeder kookte de
voor vloeistoffen Do star/ce draank zat eicr koihad; we kruu/den ze over et /aand
vroeger vaeko in do brune stienen kruke (Ste), (over een bep. spei:) Jo mossen do
(Obk), Vroeger koj' een krulcien jenever bien en wieduut zetten on dan eon deusien

(Obk), Th3f kon et a/tied aorig kruderig
opzeggon, mar ie mossen et a/tied niet
ge/eu van (Dfo), kruderig verte//en (Dhau),
kruderig praot (Db) * (scherts end) Kreers,
kruderig en nog wat 't ziet er netj es,

kopen; dat was eon braun stienen krukien
mit een oortien (Obk), eon krukien draank

ni. met de inlioud van een liter (Np), zo
ook We hae/en eon krukejenever (Np) 2.

kruik speciaai voor de verwarming van het
bed, met heet water gevuid Et wodt

tussen at touw doen; dan mos ie et touw
goad strak op wien en en dan inienen
/os/aoten, dan kruu/de at deusion vot (Dfo)
krulepad z. /crojepad
krulerieme z. krojezi/Je
krulewaegen z. kroje

krulliaokc (Db) de; -n; ...haokien
['krAiho:ka] 1. (onderdeei van een puthaak
waarmee men water put) kruivormige haak,
éénmaai terugiopend en direkt weer vooruit
geëmaiilleerde pui waarin men koffie of gebogen As d'rgien krulbaoke an de stok
evt. ander drinken meenam naar het land zit, kun we met waeterdupen (Db)
(Dho, Dfo, Db, Nbk, Op, Spa) Zak de krulhaor (verspr.) - kruihaar
kouwe thee mar in 't krukien doen? (Spa), krulhond (Db, Ld, Pe-Dbi) - kardoes1k komine vanmorgen met uut at /a.and am hond, poedelhond
koflie, goof mi mar eon knzke koffie mit knille Oak knit (verspr.), krolte (Np) de;
(Op) 4. inmaakpot of pot van soortgeiijke -n; -gien ['krAi(Q)/ ... o ... ] 1. één kruivorm (Dho, Ma, Np, Ste) Blauwe krukies, vormige ronding in iets (éénmaai terugiopend en direkt weer vooruit gebogen),
daor wodde at zoolt in bewaord(Ste)
kruiling, ook (verz.:) het geheel aan
krukccnd z. krikcnte
krukezak (v) de; -ken; -kien ['krykosak] haarkrullen Sommige honnon hobben eon
1. stoffen omhuisel am een kruik die men mooiekru//e in de stat (Spa, Pe-Dbi), De
/av//e van do puthaoke is wat to wied een
mee naar bed neemt
ijzeren krul ais haak (No, Dhau, Ma, Nt,
krukkc z. krokke
Sz, El), It Varken hadde een /cru/ in do stat
krukkelig z. krokkerig
(Wol), As een varken gien krul in do stat
krukkcn z. krokken II
bet, dan wi//en zo ni/cs (Ste), Hij bet con
krukkeri'je z. /crokkerije
krul in do stat kijkt enigszins uit de
krukkerig z. Jcrok/cerig
vannaaehtkoo/d, za'kjow ok con kn±e in
't bedde doen? (Op), Now 't wear koo/d
wodt, kuj' best wear eon krukien in bedde
vemeren (Db) 3. ouderwets soort veidfles,

krullebak - krultebak
hoogte, eigenwijs (Ste), Thy kroeg de krul
in de stat werd geprezen voor jets (Bu),
Die bet eon krulle meer in de stat is beter
dan de anderen, steekt boven de rest nit
(01-Ni), We gaon onder do km/len we
gaan naar bed, in het bijzonder: onder de
dekens van woi (Ma), 'k Moet or haor even
in de krul hebben ik wii m'n haar laten
kruiien (Nbk), zo ook, gezegd wanneer
men dat zeif doet: Ikzal et haor even in do
krulzetten (Nbk), (vgi. bet. 1:) Et varken
bet do krul in do stat (01-NI), Gezonde
varkens hebben de stat in de knil (Bdie,
Db), Et varken is ziek, et bet do krulle wit
de stat (Dho) 2. haarkrui do krullen in It
haor hebben (Nbk), zo ook Ze hot et haor
mooi in de krullen (Dhau) 3. krulvormig
teken, figuur (Nbk, Sz) Jonge, wat kuj'
good rekonen, or bin ja allemaolo krullen
bidiebokkies(Nbk), D'rbin wel die kun
mooie krullegies blaozen van de rook
(Sz), eon hekke mit allemaol kruflen (Pi)
4. houtkrui (Nbk, Nw, Op) Die eon plaanke
scba oft, maekt Jcnzllen (Op), It Is gien
wonder dathij dat zo good kan, bij is in
do krullen grootbrocht hij is een echte

timmermans- zoon (Nw)
krullebak (Bdie) - kruiienbak
krullebol Ook kiollebol (Np) - kruliebol
krullejonge (Db, Np, Obk, Op, Spa) kruiienjongen: jongen die van school komt
en bij eon timmerinan gaat werken als
ieeriing
krullckop de; -pen; ...koppien ['krAlokop]
1. hoofd van een persoon (vooral van een
kind, dan veeial verki.) met mooie krulien
2. persoon (vooral kind) met veel kruiien
in het haar
krullelie (Db, Dfo, B, Pe-Dbi) Ook
kraallelie (Dhau) ['k...] - tijgerielie:
Liiium tigrinum
krullen zw. ww.; overg., onoverg.; kruide,
het kruid ['krAiiij 1. kruilingen, kruliende
vormen hebben of doen hebben Et haor
van die Iciender krult zo mooi (Nbk), Die
blaoden die krullen (Dhau), De blaeden
krullen van de bomon van do dreugte (Ei),
et haor om de vinger kruJlen (Np), et haor
lcrullen mit eon krultange (Nbk) 2. een
scherp, pijniijk gevoei in de neus
veroorzaken (waarbij iemand de tranen in
de ogen kunnen springen) (Spa) Jacbtwaeter was zo scbeip, et knifde je in do

neuze en prikteje in de ogen (Spa), Goeie
ouweklonje kan je slim in de neuze kru/len
(Spa) * (schertsend gezegd over of tegen
iemand met krulhaar:) Krulde baoren,
kru/de zinnen/Kruld van buten, (en) kru/d
van binnen (Nbk)
krullerig Ook krulderig (Nbk, Np),
krollerig (Ow) [krAipx .... Iorax/ ... id...
/...o...] 1. met kmlien, met kruilende
samentrekking Wat bet dat kiend mooi
lcnillon haor (Obk), eon bond mit
krulderig haor (Ow, Nbk) ? Blad is aonk
krullerig (Diz)
krulmes (Np, b: In) et; -sen ['krAimcs] 1.
bep. mes gebruikt door do kiompenmaker
As de klompe to Vein was, wodde d'r wat
uutsneden mit een krulmos (Np)
krulo den z.icnju/oomn
krulpenne (spor.) - kmipen
krulrcden z. krulscbaetse
krulschaatse z. knilscbaetse
krulschaese z. krulscbaetse
krulschaets z. knilschaetse
krulschaetsc (Op, Nt, Pe-DbI) Ook
krulschae:s (Diz), krulschaese (Bdie),
krulschase (Spa), krulschaatse (01-NI),
Icruireden (Nt, Sz), krulsclleuvel (Db,
Dfo, Ma, Ow) ['k...] - kruisehaats
krulscliacvc (ZW, 01-NI, Op, Ow) de; -n
['krAlske:wo, ...v ... ] 1. kieine schaaf
bestaande nit een houtbiok met brede
beitei, bestemd voor het ruwe schaafwerk
(ZW, Op. Ow) 2. rijschaaf (01-Ni)
krulschase z. krulscbaetse
krulscheuvel z. krulscbaetse
krulspaonder (Db) ['krAisp5: ndr] - stuk
houtkrul
krulspelde (Db, Nbk, Obk, Spa) krulspeld, krulpen
krulstat (spor.) de; -ten; -tien [krAistat]
1. kruilende staart van een varken (spor.)
2. (schertsend) varken (01-Ni, Spa), bijv.
gezegd ter onderscheiding van het andere
vee Now, zzillen we nog oven bij de
krulstatton Janges? (01-N1) 3. incidenteel
gezegd van iemand die in varkens handelt
(Nw) 4. krui van een puthaak (Nw)
krultabak z. krultebak
krultange (Db, Nbk, Np, Obk, 01-NI, Spa)
- kruitang krullen in t baom zetton mit eon
krultange (Nbk)
kru!tebak Ook krultabak (spor.) kruitabak

krulverc - krummeldief
krulvcrc (verspr.) - spiraalveor, o.m. in
wagons on fiotszadels toegepast
krulziekte (verspr.) - krulziekte (o.m.
bekend als bladrolziokto: van aardappolloaf)
krummc z. krummel
krummel Oak krumme (Nbk) de; -5;
-tien ['krAm] 1. kruimel, vooral van
brood, aardappelon e.d. 1k pa/c even do
stofzooger, want bier on daor ligt eon
krwnmel (Obk), We n/Ion do krurnmols
even opredden (01-NI), Do bescbuut was
vanaovend ion en al krwnmels (Sz), In do
oorlog wussen do znoonskon icc/ore krummel brood to warderen (Op), We struien
krummels your do voegels (Spa), D'r
bangon allemaol krwnmcn brood an Jo trui
(Nbk), D'r bleef glen krummel over oak
fig.: niets (Ma), Die is to gierig om eon
kruwmeltien wit to gevon am oak maar
lots ( ... ) (Pb), Ikkricge d'rgien krwn,nel
van niets (Bdie), D'rmag glen krummeltien
an mekeren niets (Dfo), MY is daor glen
krummel mit opsebeuten niets (Op), Do
krwnmels stikken 'm hij is erg gezand en
levendig, weelde-rig, wellustig (Op) 2.
klein stukj e, eon weinig Daor b/ifnog wel
eon krummel over eon weinig, vaaral
inzake eten (Nt, Dha), Jo nioe'n d'r eon
krummoltien b15 doen eon weinig, bijv.
zaut (Db), con krummeltion mitplkken or
oak enig financieel voordeel van hobben,
emit weten to halen (Wol), 'D'r moot nog
eon krwnineltion van die doure of; 'zoo do
timmerman (Obk), Die losto krwninels lain
we we] verde/on (Obk), 't Is mar eon
Jcrwnmeltien iets van weinig waarde, een
kleinighoid (Np), I/c hadde glen krummelden geld in do buse (DIa), Hot at we]
veertig gulden kost? [antwoard:] Ja, on do
lcrwnmols S wat erbij kwam, en dat was
nagal wat (Bdie, Ow, ba: Np, Op), za oak
't Is klaor, op 'e krwnmo]s nao op wat
kleinighoden na, oak: nag lang niet (El) 3.
kleino baby, klein kind (Db, Dhau, Dha,
Nbk, Sz, Wal) Och, wat eon kiolno
krummel, c/ic poppo (Sz), Oak, mien
krunimoltien! ach, m'n lief klein kind toch
(Nbk), 'tB//ft mar zoo'n klein krumm c/tion
(Nbk), Oons buurmaegion wifniotgnzwon,
et blift can kloino krummel (Pb) 4. zwak
on ovt. mager vrouwtjo (Db, 01-NI, Sz) 't
Is we] zoo'n krummel, oons buurwiofion

(Db), Ocb, wat eon krummeltien wodt at
(Sz) 5. in (Dha, El) Dat vrouwgien is wat
an do lcrunnnol is zwak, onigszins ziekelijk
(El), Zo bin do Jesto tied aorig an do
la-uinmolze zijn vaartdurend ziek (Dha) 6.
in Zo hot at weer mooi an do krummol, zo
Inapt zoker weer wat op hot gaat weer
gaed met haar (Pe-Dbl) * Krummols is ok
oton men maet oak do kmimels apeton,
oak wol gezegd inzake andere restj es die
men blijkbaar laat liggon (Diz, Ow,
Po-Dbl, Spa), za aak ...is ok brood (El),
.bin ok brood (Op) en Is2wnmels opoten!
Da's ok voor (Sz), (tegen, van eon slecht
otend kind:) Hap zoo hwnmol on wag was
do krumrncl (Obk), (gezegd n.a.v. het in
vorwachting zijn, aak gezangen op hot
bekendo 'Alle oondj os zwemmen in hot
water':) Moedor oonze meld bet eon
krummel an do p1ore, krummoltlon of
vioro, faldoraldoriere (Nbk)
krummelachtig (Dfa, Dhau, El, Op, Sz)
In., bw.; -or, -st ['krAmlaxtox] 1.
onigszins gebrekkig door ziekte of
audordam H15 wodt d'r met hater op. 1115
wodt krwnmolacbtig (El), Ja Jonges, as
silos hum zo'n betien begef; dan wo'n we
vroog ofJaat a/Iems ol krumrnolacbtii (Sz)
krummelhrood (Dfa) et ['k...] 1. broad dat
moor dan gowaan kruimelt
krummelder (Dhau, Nbk) Oak kru,nineler (Nbk) de; -s ['krAmj(d)f, ...dr,
...lor] 1. iemand die vaartdurend ziekolijk
is, zwak mensjo (Nbk, Dhau) 2. iemand die
vaartdurond kniimelt, kmimels laat vallon
(Nbk)
krummclderi'je (Edie, Pb, Dfa, Dhau,
Dha, El, Nbk, Np, Nt, Ow, Pe-Dbl, Wal)
Oak krummeleri'je (Obk, 01-NI) de
['krAmldo'rtjo, ...ejo/...mja.... ...mob ... ; z.
oak -i'jo] 1. het kruimolon, het tat
kruimols (daen) warden (Bdio, Db, Dha,
El, Nbk, Np, Nt, Obk) Met zo motton mit
die kookies, 't is mij con Icrumrnoldori5o
(Dha) 2. hot vaartdurend ziokolijk of
andorszins gobrokkig zijn (Dhau, Dfa, El,
Ow) It Was vandowinter eon krurnjnoldefl5o bij oons (El), War was me dat eon
lcrurnrneIdorio mit die vorstoekte voeto
(Dfa) 3. hot erg langzaam, bij stukjos en
boetjes varderon (01-NI) Etscboutniks op,
ot was eon krwnmolori5e (01-NI)
krummeldief z. krurnmoltiosdiof

krummelen - kruud
krummelen zw. ww.; overg., onoverg.;
krummelde, is (bet. 4), het (bet. 4 en
elders) kmmmeld ['krAmji] 1. (onoverg.)
tot kruimels worden, afvallen van kmimels
Dat brood begint ok aorij to krummelen

(Nbk), (als een goede eigenschap bekend:)
Dc eerpels knmim cien good (Nbk) 2.
(onoverg.) kruimelend, morsend eten van
brood, koek e.d. Kiend, krwnrnei toch niet
zo! (Nbk), Kiend, it moe'n boven et bod
eten on niet zo krummelen (Db), Hoof op
van krummelen (Nt), Je moe'n niet zo
iigcn to Jcrwnineien (Wol) 3. (overg.) in
kruimeis uiteen doen vallen, verkruimelen,
verbrokkelen (Dfo) In geba.kbaiicgics
krummelen we we] es ccii baicke [een

Dat roggebrood kuj' haost niet snieden, zo

krwnmeiig is et (Sz) 2. gebrekkig door
ziekte of ouderdom (ZW, Dho, Nbk, Np,
Op, Wol) Mien pa/ce wodt zo imunmchg,
ales gaol fin zo icrwnmelachtig of (Nbk,
Op), Die ooide man begint aong
laummelig te lopen (Pe-Dbi), '1 Is ten
knirnmelig steilegien daore (Wol)

knimmelkamp de (Sz) ['k...} I. (van
paarden, pony's) situatie met weinig
voedsel Dat shetlandertien wodt veul to
vet, die moot mar een poze in It
icrwnmeikarnpien (Sz)
krummelkont z. knzmmcikontc

krummelkonte (Bdie, Dfo, Op, Ste) Ook
(Dhau, Ld, Np, 01-Ni, Wol)
besehuit], dan kuf' beter ballegies macken de; -n; ...kontien ['krAmlkont(o)] 1. iemand
(Dfo) 4. (onoverg.) zich langzaam en met die niet opsehiet
moeite voortbewegen, zich met kleine, krummeltiesdief (Diz, Mun, Nt, Obk, Sz)
moeizame bewegingen verplaatsen (Bu, Ook krumnseldief (01-NI) de; ...dieven
Db, Dho, Diz, El, Ma, Nbk, Np, 01-NI, ['krAmltizd... / ... ] 1. kruimeidief
Spa, Ste, Sz, b: lm) Thj krumrnelde do krummelwark (vo) - kruimeiwerk De
wag ianges (Bu, Diz), - over do wag regering sprong al eon betien bi mar et
(Bdie), Die krwnmeit d'r ok aorig bonne was lcrwnunelwar/c (vo)
(Np), Thy knunmeide d'r aorig langes (El), krummeneren z. krimmeneren
Hi)' kivatn d'r zachies an lcnunmelcn (Nbk, krune z. knwn
Nt, Spa), Aj'langzcm fietsen dan bi)"an It krupen z. kroepen
icrwnmelcn (Ste), Nog effen perbeerde hi)' kruper z. kroeper
overaende to krummelen (b), Thkrurnm cit kruperig z. kroeper%
weer staorigan tegen de wal op wordt krupsie (Dfo) de ['krApsi] 1. kieine ziekte,
langzaam maar zeker weer beter (Dfo, ongemak Hi)' bet ok cen lcrupsie (Dfo)
Dhau, El, 01-NI, Op, Sz, Np) 5. (onoverg.) krusebeie z. kruusbeie
sukkelen door ziekte (Bdie, Db, Wol), krusebes z. kruusbeic
vooral: tergend langzaam beter worden krusen z. kruzen
(Bdie) Mit oonzc buunnan wil 't ok nog krusensaits (Bdie, Nbk) g. Iidw.
nih, die bliftan 'tkrwnnneicn (Db), Ze bin [krys1'saits] 1. bep. middel, (vooral) tegen
an 'tkrwnmelen daore (Wol) 6. (onoverg.) reumatiek
niet opsehieten met zn work of andere kruser (spor.) ['krys] - kruiser (bep.
aktiviteit (Db) Toe jonge, schiet es wat op, oorlogschip of jacht)
biiemniet zo krummelen (Db)
kruserklasse (1) - kruiserkiasse
krummeler z. krumm elder
krusien et; krusies ['krysin] 1. verki. van
krummeleri'je z. knzmmelderie
icruus in diverse betekenissen, z. aidaar 2.
krummdlliaand (Dho) ['k...], in * (yolks- (my.) bep. steek bij borduren: kruisj es
rijmpje) (Jeefmi)' wat in c/c krwninclhaand (Nbk) halve lcnzsies halve kruisjes (Nbk)
/Mien vader zit in Engeiaand/Mien moeder krusigen (Nbk) [krysogj]] - kruisigen: de
zit to spinn en/En katz do kost niet winnen kruisdood doen ondergaan
(Dho)
krusiging ['krysogu)] - kruisiging
krummelhakke (b: in) de; -n; ...hakkien krusing de; -5; -kmsinkien [kiysti], ...i]}
['k...] 1. iemand die niet opschiet met zijn 1. kruispunt: kruising van wegen e.d. Dat
werk
is daor gien grotc krusing (Nbk), een
krummelig bw, bn.; -er, -St ['krAmjQx, geveerlike icrusing 2. kruising van rassen,
...maiax] 1. (bn.) gemakkeiijk kruimeiend soorten
Dc eeipels bin niooi icrummeh (Ma, Np), kruud et; kruden; verkl. all. in my.:
lirummelkont

kruudachtig - kruus
krudegies ['kryt] I. kruid: bep. gewas, in lath (ba)
her bijzonder: geneeskraehtig kruid We kruupculic z. kroepeulie
bebben tegenwoordig okkruden in de tuun kruupheide z. kroepbeide
(b, El), Daor is glen tvud veur wassen kruus et; krusen, kruzen (Nbk, Pe- Dbl);
tegen gewassen (Dbo, Nbk), . ..tegen krusien [krys] 1. kruis waaraan Jezus stierf
wassen (Op) 2. speeerij D'rmoe'n nag war D'r wodt verteld datzien veuroolders [hier:
kruden op dat attn (Ma)
die van her roodborstje] nag onder Jezus
kruudaclitig ['kryt...] - kruidachtig
zien kruus nusseld hebben en dat hear
kruudhinkersblokkien z. parkhinkers- pa/dc/en doe onder Ft bloed spatterd is (b)
biokkien
2. kmisvormige figuur naar bet voorbeeld
kruudkczc - kruidkaas
van kruus in bet. 1: in kerken, op
kruudkoeke - kruidkoek
kerktorens, als grafsteen, op munten e.d. In
kruudmoes (spor.) - kmidmoes
de roomse karke staot altied can kruus
kruudnaegcl (Bdie, Dho, Diz, Nt, Np, Nw, (Obk), can kruus op ccii graf (Spa) 3.
Op, 01-NI, Ste) Ook kruudnagel (Spa) - kruisbeeld 4. kruis op een muntstuk kruus
kruidnagel (specerij)
of mujit, . . .gooicn (Bu), . ..spculen bet
kruudnaegelpoeier (Ste) de ['k...] 1. spelletje spelen waarbij men over een
poeder van kruidnagelen, o.m. bekend van streep moest gooien die men had
bet kruiden van kruudneuten (bep. soort getrokken; de ene speler had kruus
pepernoten)
toegewezen gekregen, de andere main,
kruudnagel z. kruudnaegcl
gooide men kruis dan was bet muntstuk
kruudncute (Bdie, Bu, Db, Dfo, Dhau, El, voor de eerstgenoemde, bij munt kreeg de
Nt, Obk, Ow, Ste. Sz) de; -n; ...neutien ander het (Spa, Nw) 5. kruis op
['kiytn&:th] 1. klein of ook wel groot soort berinneringstekens e.d. 6. kruisvormig
pepernoot die gekruid is, van spekulaas teken (om te merken) Eon zieke boom
(Bdie, Bu, Db, Dhau, El, Nt, Ow, Pe-Dbl, wodt wel as een kruus op zet (Spa), Ic
Ste, Sz) 2. muskaat(noot) (Dfo, Obk)
konnen een kruus zetten i.p. V. can
kruuizen z. kruzen
haandtekening, af niet scbrievcn konnen
kruukvol (Obk) de, et ['krykfolj 1. de (Np) 7. kruisteken dat men door een
hoeveelheid die in een kruik gaat lebacien gebaar maakt can kruus slaon, ...maeken
now bij ? Des i'ol, mar vroeger vaeks bij (spor.), iene een kruus aachtennao geven
de dikkop of bij at kruukvoi (Obk)
een kruis slaan met de hand van zicb af,
kruulaoscn z. kruuloorn
nit opluebting dat iemand weg is gegaan en
kruuldoorn z. kruuloorn
met de hoop dat bij niet nog eens komt
kruulhoorn z. kruuloorn
(Op, Ste), Ia zollen n ten knnzs naogevcn
kruuloorn (Db, Dfo, Ld, Ma, Nbk, Np, je zou maar al te graag willen dat bij
Nw, Obk) Ook kruledoorn (Nbk), vertrok en niet terugkwam (Ste), iene ten
kruloden (El, Nbk), kruuldoorn (Dhau, kraus naogcven niet bep. veel goeds over
fp) kruuloos (my.; Nbk, Op), kruulaosen iemand vertellen, waardoor jezelf hetzelfde
(my.; Np), kruldoorn (p), kruullioorn kan overkomen (Nw), Ic kunje Anus wel
(f',), kruzeldoornen (my.: fp), krudel- weerthuuskriegen omdatje zoveel kwaads
Iloornen (my.: fp) de; -5; -tien [krulo:o;n over een ander bebt gezegd, kan jou bet
Pkryldo:arn/'kry1o:odi/'kryld.../'krylo:os zelfde overkomen (Nw) 8. in Ze doen an
/'krylo: s4/'krAl. ../...h.../kryzldo:orn5n glen karke of kruus ze gaan niet naar de
/ ... ho:arnn] 1. kruisbes
kerk, ze bemoeien zich niet met kerkelijke
kruuloos z. kniuioorn
aangelegenheden (Ste) 9. kruisvormig
kruun (Nbk, Obk, Ow, ba) Ook krune model, kruisvormige stand (Obk, Op) Bi
(Ow) de (bet. 2, 3), et (bet. 1) ['ki-5n(e)] 1. at opzetten van de roggebossan mack ie
oud, krengacbtig vrouwspersoon (Nbk) aen Anus van acht garven an weerskaan ten
Dat smarige oolde kniun mos altied mit (Obk), Dc wieken staon in etkruuszijn als
(Nbk) 2. boomkmin (Ow) 3. bovenste deel een liggend kruis geplaatst (bij stilstand)
van bet boofd met bet hoofdbaar (Obk, ba) (Op) 10. ankerkruis (Op) et kruus in can
mit hew- gooldbrwic kniun on hear lustike anlcer(Op) 11. Moister in de vorm van een
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kruusbaand - kruusbeer
hek, dat vooral schapon en kalveren om do
nek kregen (Db, Diz, Nbk, Ow, Pe- Dbl)
Oonzo scbaopon broken iodorkoor out, zo
moo'n mar eon Anus om do nekico bobbon

(Pe-Dbl, Db) 12. kruis van eon molon (as
met roeden) (Op) 13. kruis van eon brook,
ook: vierkante lap op die plaats Et zit wat
st/of vow- 't Anus wat to strak, to nauw

eon lastige toostand (Dfo, Op, Nbk, Nt), zo
ook Die moonskon bobbon ok eon Anus
mit al die ziokto (El, Ld, Np, Nt, Pe-Dbl,
Obk, Sz), Dat moonsko hot eon Anus mit
die ondougondojongon in huus (Po-Dbl),
Zo klaogdo over bitter Anus (s), kracht
naor Anus kracht naar kruis (Db, Dho, Ld,
Np, s): Zo bidden God om kracht naor
Anus (s), Ze kriogon kracht naor kruus
(Dho), It Is eon kruus om mit to ]oven hot

(Dhau), Die brook is wat to nauw in or
Anus (Nbk), Mit plaggostikken schourdejo
we] es or kruus out do brook (Wol, Dfo), ? is oon kruis om ormoo to moeton loven,
kruus uut do brook bobbon hot kruis kapot ook: er valt mot dat lot toch wol to lovon
hebben, door naden die losgogaan zijn of (Ow), 1k moot mien Anus drogen mijn lot
anderszins (Nbk, Ste), Eon Anus in do (Db, ildie), eon zwaor kruus to drogen
brook is ooldorwots ni. als ingezotte lap hobbon (Op), D'r bin niet yule mccnskon
(Pe-Dbl) 14. sohaamstreek 1k krccg me die vrijwillig con Anus ncnjcn con zwaro
daor eon opdondcr in ? kruus, man (Spa), last op bun schoudors nemon t.b.v. eon
1k voulo me in et kruus tast (Nt) 15. ander die hot mooilijk hoefi (Bdie, Dfo,
achtersto doe van do rug, laagste dool van Op, Ste), eon Anus op Jo nomon iets

do rug bovon hot achtorwork (Db, Nbk,
Obk, Wol) It Xmas in do roggo, daor kan
'tic biytiodon good zeor doon (Nbk) 16.

bokkon (lichaamsdool), vooral van eon koe
(vorspr.), ook van een mons (Db) Die koo

zwaars, moeilijks op zich nemen t.b.v. 0011
ander, bijv. do verzorging van zicko
bojaardon (Ow) * lodor moot zion ejen
Anus drogon (Op), lodor vault zion oikon
Anus or zwaorste (Op), Ooldo buzon bin
kruzon (Po-Dbl), (schortsond) Ft Is eon

is mooi brood in 't Anus (Op), eon koo mit
eon brood kruus (Nt), Et kalf bloof your? Anus in boppon huus, pa/co ligt dood op Y
kruus zitton (Dho, Ma, Pc- Dbl), Bij 't tudinot hot staat or erg ongolukkig voor
kal von butt ? kalf wol es in 't kruus zitton (k: Ste), Kraus komt thuus do ollende
(Dfo), (algomoner:) 'tZit your 'tkruus lott.: begint weer, hij komt weer met z'n ollende

voor eon (to) nauwo doorgang (Sz), ook
fig.: hot wil niot good lukkon, niot vlotton,
or zijn ornstigo problomon gorozen zodat or
goon schot in do zaak komt (Nbk, k: Ste),
zo ook Et hangt wat zwaor your 't kruus

hot wil niot good goroodkomen, opschioton,
hot komt maar niot tot eon oplossing,
afronding (Dhau), Die hot et aorii your It
kruus is ornstig ziek (Obk) 17. symbool
voor instantios als hot Rode Kmis, vooral
in namon als ? Rooio Kraus. HoJ' ok wat
your 't Rooie Kraus govon? (Np), It Gruno
Kraus, It Oranjo Kraus, It Wit-gele Kraus
18. bop. muzioktokon As d'r dde kruson
vourstaon, is et in A (Nbk) 19. (vorkl.,
my.) tiental Hiy hot d'r al vuufkrusios op
zitton hij is (not) vijftig jaar (Spa), 1k bin
do zes krusios al passoord (Dhau) 20.
ollondigo of verdriotigo situatie Eon oorlog
is vow- a/Jo moonsken eon groot Anus
(Op), Goof hour kracht om hour Anus to
drogon (b), 't Leven logdo hour eon Anus
Op (b), War is It eon Anus hoe mooilijk is

dat lot to dragon, ook zwakkor: wat is hot

thuis (Db, Dfo)
kruusbaand (Dfo, El, Nw, Obk, Op, Ste)
Ook kruusband (bet. 1: Sz) do; ...banen
['k...] 1. bovonste band van strohalmen om
eon (gedorste) bos stro (Dfo) 2. band van
vijf of zos inoengedraaido strohalmen om
eon kotbos (i.v.m. do voor do kotbos
bonodigde longto gaat hot om twee van
zulke bosjes die in elkaars vorlengde moon
zijn gevlochten) (Obk, Op, Ste), ook
kruislings goplaatsto band om oon kotbos
(El), Ion bossion was to kot om die om do
bos stro bonne to kriogon; daorom woddon
twio in mokaandor dnd om iono lange
Anusbaand of kotbaand to kriogon; daor
bun io do kotbos mit bi5 mokoor (Ste) 3.

band van stro om oen min of moor rond of
in eon viorkant geplaatsto schoof (El) Mit
con kruusbaand dFr omino widen zo nooit
omme (El) 4. scharnier met bladen op dour

en deurkozijn (Nw, Ste)
kruusband z. kruusbaand
kruusbeeld (spor.) - kruisbeold
kruusheer (Ste) de; ...beron [kryzbt:or] 1.
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kruusbeie - kniuslatte
steunbeer met dwarsstuk crop
kruusliinken z. parkhinkon
kruusbeie (verspr. WS, Nbk, Np, Obk) kruushokke (El) et; -n; ...hokkien
Ook kruusbesse (Bu, Nbk, Pe-Dbl), ['kryshoka] 1. schoof bestaande nit in een
kruzebeie of krusebeie (verspr. WS), vierkant gepiaatste garven (niet vaak
krusebes (4,) de; -n; ...beigien ['kryzb... gemaakt) Kniusbok/cen wi5den niet zo
/ ... /'kryzo.../'krys ... / ... J 1. kruisbes zo gauw omme (El)
kroors as eon kruusbeie keurig, erg net qua kruushoogte (vo) de; -n ['krysho:xto] 1.
kieding (Nbk)
do hoogte van hot bekken, do heup, in het
kruusbeiepolle (Nbk, 01-Ni) Ook bijzonder van eon koe
kruusbeipolle (Nbk, 4,), kruzeheiepol!e kruushoolt (Bdie, Obk) Ook kruushoolge
(Np) de; -n; -gien ['k...] 1. kruis- (Dfo) - kruishout: bep. werktuig van een
bessestruik
timmerman
kruusbeiestnike (spor.) - kruisbessen- kruushoolte z. kruushoolt
struik
kruushulpe (spor.) - kruishuip
kruusbciewien (spor.) - kruisbessenwijn
kruusjassen ['krysjasi] - kruisjassen
kruusheipulJe z. kruusboiopollo
kruuskarke (Op) - kruiskerk: in do vorm
kruubeiesjem (Nbk) de ['k...] 1. jam van van eon kruis gebouwde kerk
kruisbessen
kruuskoppeling - kruiskoppeiing (in
kruusbesse z. !cnwsbeio
auto's)
kruusbicns (Bdie, Db, Nt, Obk4 Op, kruuskruud (4,) et ['kryskryt] 1. jacobsPe-Dbi, Sz, Wol) bn., bw. ['kryzbi:s] 1. kruiskruid 2. klein kruiskruid
met gekruiste benon, vooral: in kruuslam I (Dfo). Ook kruusverlamming
kieermakorszit Do jonge waogde et om (Db) et ['kryslami...] 1. het kruisiam zijn
kru usbiens op die balke staon to gaon
(Op), Kniusbiens zatton do Jcieermaekors
op 'o taofel to warken (Obk, Pe-Dbl), J.
wag graeg kruusbiens op 'e vloer zitten

Eon koe die zwaor kalfd bet, krigt we! es
ot kniuslam (Dfo)

kruuslam II (OS, verspr. WS) bn.
['krysiam] 1. (van bep. dieren, met name
koeien) lam in hot kruis (door versehilllendo oorzaken, maar vooral door moeilijk
kaiven, spierverrokking en melkziekto) As

(Sz, Db)
kruusbloemigen (1) [...m(og):] - kruisbloemigen
kruusboge (verspr.) - kruisboog (vooral: eon koe zwaor kalfd hot, kan hi we! es
bep. schiettuig)
kruuslarn wodden (Obk), vandaar Die koe
kruusbongel z. kruushoklco
hobben zo kruuslarn trokkon door to
kruusbrette (vo) do; -s ['kryzbrcto] 1. trekken bij hot kalven (El), kruuslam
breedte van hot bekken, de heup, met name raeken (Ld), Biji zwaor kalyen on molkvan eon koe
ziekte dan kun zo soms niet opkommen
kruusdaegen (Ste) ['kryzde:g] - kruis- [overeind komen], dan bin zo kruuslam
dagon, vgi. Do driokruusdaegen dat bin do (Nbk)
dde daegen your Hemolvaort on dat bin kruuslappe (verspr. OS, Dho, Op, Pe-Dbi,
drie biddaegen your et gowas (Ste)
Sz) de; -n; ...iappien ['krys1ap] 1. okkruusdood (b) - kruisdood
selstuk in een herenhemd, ook driehoekig
kruusgang (1) - kruisgang (van Jezus)
of rechthoekig stuk in de slip van eon
kruusgewelf (1) - kruisgeweif
hemd Ze baddon vroogor eon kruuslappe
kruusheer (1) - kruisheer
ondordoaamisin 'tbemd(Pe-Dbi), Ondor
kruushekke (Obk, Sz) Ook kruusbongel do wins en in do shope kwarn eon
(Spa, Wol) et; -n; ...kruushekkien ['krys kruuslappe ow ruumto to kriogen bij
hekW...zboj] 1. kruisvormige kiuister om o;engemaakte kieren (Sz)
do nek van bep. vee As wij can scbaop kruuslatte (Bdie, Db, Ld, Obk, 01-Ni,
hadden dat uut 't Jaand brouk, dan kreeg Ow) de; -n; ...lattien ['krysiat] 1.
hi eon Jcruushokko ow do nekke (Sz), kruisiings gepiaatste of to plaatsen lat (Db,
Scha open hebbon eon kruusbongel ow do Ld, Ow) 2. schuine vorbindingsiat om
nekke of zo zitton an mekaere (Wol)
spanten stevig to zotten, to ondersteunen
kruushengsel (verspr.) - kruishengsel
togen storm, gording (Bdie, Obk, 01-Ni)
-813-

kruuslcidc - kruuswark

3. lat gebruikt bij hot turfsteken am do
blokken af to strepen, di. volgens dejuiste
longte to merken (Obk) 4. lat gobruikt bij
hot metsolen, waarap do maten van do
voegen staan (Obk) 5. twee korto of
langero latten die in een x-vorm aan elkaar
zijn bevestigd, gebmikt bijv. am eon
kerstbaom op te plaatsen (Bdio)
kruusleide (verspr.) Oak dubbelleide (Ma,
Ow), kruusleidsel (Bu, Ld, 01-NI) et, de;
-n ['kryslcjdo/...] 1. kmisleidsel Af' eon

kruisstook, nI. inzako hot barduren, naaion,
kleormakon
kruusstckenkrusicn (Db) at; ...krusies
['k...] 1. bep. figuur die men maakt bij hot
naaion etc. met do zogehoten kruisstook
kruust Oak gekruust (spar.) bn., bw.
['kryst/g&k...] 1. kruiselings geplaatst Hi5
zat mit do bionon kruust over inokoer naor
buton to kiokon (Dfa), As we ncuthj
mossen, stonnon we mit gokruuste voeten
(Ld), kruust rieden naast elkaar sehaatson

en daarbij elkaar, met do armen kruisolings
over elkaar, bij do hand vasthaudond
(Dhau) 2. door kruising van saarton, rassen
verkregen (Ma, Op, Ow) eon golcruusto
boig (Ma, Ow)
kruuslings In., bw. ['kryslis] 1. haaks kruustekcn ['krystt:lq]] - kruistekon eon
staand op, kruislings H15 bul do haven kruustokon slaon, ...maokon (spar.)
Jcruuslings over mekacre (Op), ...op 'o kruustekcning (va) do; -s ['k...] 1. hot
roggo (Nt), Do dwasspielen [nI. in eon zadanig getekond zijn dat men aan kruisjes
bijonkarf] staon kruuslings op 'o kop- kan denken As hi)' dan es con adder zag
spiefen (bs) 2. (bij hot schaatson) naast mit zion kruustokoning op 'e rogge (...)
elkaar en elkaar met gekmiste armen bij do (va)
handen vasthaudend (Nbk, Np, Pe-Dbl, kniustoclit - kruistaeht (naar hat Heiligo
Spa, Wol) Mit schaatsorioden reden we Land)
kruuslings ( Spa, Wal), vandaar Wegongen kruusvaardcr (Op) - kruisvaarder:
kruuslings over do baono (Np) * (raadsel:) doelnomer aan eon kruistacht
Jo gooien 't recbt over 't buus on 't komt kruusverbaand (verspr.) Oak kruuskruuslings naor beneden aplassing: eon verband ( Spa) at; ...vorbanen ['k...] 1.
schaar (Np)
kruisvorband in metselwerk
kruusmunt z. kruzemunt
kruusvcrband z. kruusvorbaand
kruusoffer (1) - kruisaffer
kruusvcrbiening(spor.) - kruisvorbinding:
kruuspanne (El) - kmispan
kruisvarmige verbinding
kruusplaeten my. ['k...], in Een koe mit kruusvere (Db, Ld, Obk, Ow, Pa- Dbl,
eon oThangendkruus hot kruusplaoton (Bu) Spa) do; -n ['krysfi:orn] 1. (inzake tild.i. met eon aan dakpannen doen denkende bury's, sjozen o.d.) bop. bladveer: lang,
varm (Bu)
enigszins hal gebagen stuk waarvan hot
kruuspnnt - kmispunt (van wegon o.d.)
middon vastzat op hot anderstol on do
kruusraket (verspr.) Oak kruusreket punten vaor on achtor amhaag staken of,
(verspr.) ['krys...] - kruisrakot
in geval van do haaks daarap geplaatsto
kruusreket z. kruusraket
kruus yore, naar do one en do andoro
kruusridder (1) - kruisriddor
zijkant; hot zitgodeolto rustte orap, nI. am
kruusriem (1) - kruisrijm
vering magolijk to maken Onder do
kruussleutel (spar.) do; -s; -tion ['k...] 1. ooldorwotso tilburios zat con kruus yore en
kruisvarmige sleutel am maeren moo aan dan schommoldo dat mooi bonnewoer
to draaion, vaaral bekend van hot (Obk), As do kruusvoro brokt, kuj'tvoordcr
vorwisselen van autawielen
we! vergeten (Db)
kruussnaorig (spar.) [ ... sno:anx; aks. kruusverheur (I) - kruisvorhaor: door
wissolt] - kruissnarig con kruussnaorigo diverse ondervragers
piano (Nbk)
kruusverieninge (Nbk) - kruisvoreniging
kruussnelhicd (1) - kruissnelhoid
kruusverlamniing z. kruuslarn I
kruusspinnc - kruisspin
kruuswark (spar.) - kruiswerk (van eon
kruusstcek (Bu, Db, Dfa, Nbk) - kruisvoroniging)
span peerden your do waegon hobbon,
kommon zo in do kruusloido (Dha), BJy
eon twiospan your do ploeg bruukten ze
vroogor con kruuslcide (Obk)
kruuslcidsel z. kruusloido
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kruusweg - kruzen
kruusweg (Bdie, Db, Dhau, Dho, Nbk, kruutlaeding - kmitlading
Obk, Op, Ste, Sz) do; -en; -gien kruutlocht - kruitlucht
['kryswcx] 1. viersprong, kruispunt (Bdie, kruutmaggezien (spor.) - kruitmagazijn
Db, Dhau, Dho, Nbk, Obk, Sz) 2. kruisweg kruze z. kreuzo
in katholieke kerken (Bdie, Dho, Op, Ste) knzzcbeie z. !cruusboio
3. kruisweggebed (Ste) Depastoor biddode kruzeheicpolle z. kruusbeiepoilo
len keor in do maond eon kruusweg bi do kruzeldoorncn z. kruuloom
lcruuswegstaosios (Ste), le ovorwegen or kruzemunt (Bdio, Bu, Db, Dfo, Dhau,
Jieden van Christus aj' eon kruusweg Dho, El, Np, Nw, Op, Ow, Spa, Sz, fp)
bidden (Ste) 4. in (Ste) /47 hot eon Ook knsusmunt (Ma) do; -en; -ion
kruuswog had het zat hem allemaal erg ['kryzonmnt, ook wel ...'m.....krysnttnt] 1.
tegen, allos liep verkeerd (Ste)
kruizemunt (Bdie, Db, Dfo, Dhau, Dho, El,
kruuswegdienst (Ste) do; - en [k...] 1. hop. Np, Obk, Ow) A wwe verkolon wacren, dan
gebed, met name op Goode Vrijdag krcgen we kruzomunt dour do moik (Np),
gebeden, nI. met kruiswegoefening Do We zuien nog wat kruzomunt in do tuun
pastoor bul eon kruuswegdienst; hi)' gaot zi)'en (Dhau), Kruzom wit baddon 3d)'
mit eon kruus bij do staosios langes, d'r is
vaeke eon jonge hi)' die et kruus droegt

vrooger hi)' do mute staon tegen do

pepermunt (plant)
(Ste)
(Nw) 3. watermunt (Ma, 0p, Spa, Sz) 4.
kruuswegstaosie (Ste) de; -s [k...stn:osi] (wellieht:) akkormunt (Bu) 5. waterkmis1. kruiswogstatie
kruid (Op, fp)
kruuswoordpuzel (Nbk, Wol) - kruis- kruzen (verspr.) Ook kruuizen ( Nbk,
woordpuzzol
Obk), kiusen (Nbk, Np, Nt, 01-NI, Spa,
kruuswoordraodsel - kruiswoordraadsel
Sz) ovorg., onoverg.; kruuste/kruusde,
kruuswottel (El) do; -s [k..] 1. hop. plant: hot/is kruust/kruusd ['kry:zi/...y:j.....krys]
duizendblad
1. in kruisolingso stand komen, doon zijn
kruut et [krytj 1. kruit voor vuurwapons Om garven in do [hior in feite: een bop.
Hij doe kruut in 't gewoor (Ma), Vroeger type] gaaste to kriegen mooj' zo tegen
bawwe zwat kruut in depetronen (Np), As mekaander kruzen schuin tegen elkaar
kruut damp is dan wil 't niet sebieten opzetten, met name van do eerste twee met
(01-NI, Obk), 'tkruut drugebolen z'n knit eon bos als stoun in het middon, waarna de
drooghouden (El, Ld, Ow), Et kruut is andoro bossen or min of moer rond om
dreuge wodden (Wol), (fig.) MY bet (a!) heon komon to staan (Dfo), zo ook Do
zion kruut versoheuten heeft al z'n knit garven moe'n ski] kruusd wodden tegen
versehoten (Nbk, Diz), Jo doen d'r good an, elkaar opgozot (Ma, El), Aj' kabols breien,
Jo kruut niot to viogge to verscbioten (Op), mooj' Joruzon stokon over elkaar broien
Hjy bet zion kruut versebeuten hooft eon (Dho, Nbk), do dogens kruzen (Bdie) 2.
meisj e zwanger gemaakt en moot haar nu loodrecht snijden, ook: in tegengestolde
dus trouwen (Spa)
richting gaan Do baezo kruuste mien pad
kruutdaamp (Np) Ook kruutdamp (Nbk) (Np), Die brievon bebben mokeor kruusd
['kryd...] - kruitdamp
(Nbk), Hier kruzen oonzo wegen we gaan
kruutdamp z. kruutdaamp
nu elk eon heel andere kant op (Nbk, Sz,
kruutdoppien (Dfo) et; ...doppies Bdie), In dat jaor gongen oonzo wegen
['krydopin] 1. dopje met knit, mot name k=en, en gong hi)' eon heel aandere kaant
klappertje
op as ik gingen we elk eon andore kant op
kruutfebriek - kruitfabriek
(Op) 3. elkaar kruisen, snijden Daor do
kruuthinken z. parfchinlcon
wegen mekoor kruzen, kommen we bi)'
kruuthoorn (Np) ['krytho:Qf4] - knit- mokeor (Obk), Zo kruzen mokeer mit
hoorn Dejaogers baddon et kruut in eon badrioden ( Nbk, Dhau), Oonze wegen
kruuthoorn (Np)
kruuston we kwamen elkaar tegen (Nt,
kruutkaemer (spor.) - kruitkamor (in eon Spa) 4. (overg.) kruison van eon soort, ras
vuurwapen)
Eon Duutso beddor kuj' mit eon straothond
kruutkoeke - kruitkoek
kruzen (Np), planton mit mekaar kruzen
mieghummels (El) 2.
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kss - kuierpad
(Spa)
kss (Diz, Nbk, Np, Obk, 01-NI) Ook kssi
(bet. 2: Ow, bet. 1: Dhau, El, Obk,
Pe-Dbl, Spa, Wol), kiss (bet. 1: El, Ld,
Nbk, Ow, Ste) tw. [ks:/ks:t/kts:] I. uitroep
om een kat weg te jagen 2. uitroep om
varkens weg to jagen of aan te sporen
(Nbk, 01-Ni, Ow)
ksst z. kss
ktss z. kss
bib. - afkorting van kubik
kubbe (Np, Nt, Obk, Spa, Wol, b: In) Ook
kibbe (Sz) de; -n; -gien ['kAbo/...t ...] 1.
achterste deel van een visfuik As do vis
ienkcer dear c/c kzthbc is, dan zit bi5 vaaste
in do locke on kan bij nict wccromnjc

(Spa, Obk) 2. my., z. keuve
kubben (ZW, Db, Np, Obk, Op, Ow,
Pe-Dbl, b: in) zw. ww.; overg.;
kubbede/kubde, het kubbed ['lc&bipj 1.
kortwieken (lett.), door te snoeien of to
knippen korter, kleiner maken We bebben
do kiepen kubbed (Np), Do boswaien bin
bier aonj kubbed (Db), De paimboom

kucheleri'je z. kochelderiJe
kuchelig z. kochclig
kuchen (verspr.) ['ic&xjj] - kuchen (weinig
gebruikt, recenteiijk overgenomen uit het
Nederiands)
kuchien (Diz, Ma) et; ...kuchies ['Ic&xin] 1.
(recent ontleend aan het Nederiands,
weinig gebruikt) kuchj e (keer dat men
hoest) MY hot can appatkucbien over him

(Ma), Jim kim him wel herkennen an Zion
kuchien (Diz)
kudde - kudde ccxi kudde schaopen, Dc
hide kudde gong wear aacbter do
veurzitter an (Nbk)
kuflen z. kurT

kugien (Ste) et; kugies ['ky:xin] 1.
varkentje, biggetje, vooral in * (kinderrijmpje waarbij over elke vinger een regel
wordt gezegd, te beginnen bij doempien,
de duim:) Doempien her een kugien
kocbt/Kotman bet 'm naar buns toe
brocht/Laankman her th steukenlKleine
fiedelommedeintien bet de wossics maekt
/Klein scbelmpien hot ze allema ole opeten

wodde kubbed; vader maekte van iozerdraod eon bogien, thor vlocbton we palm
om bonne, mit touw, on daor kwamrnen
witta bloompies on rozepepier op ni. bij

(Ste)
kul z. koj, kqj
kuier de; -s; -tien ['kj1] 1. wandeling

her maken van een krans die op de Iijkkist
kwam van een kind dat zou worden
begraven (Ste) 2. (soms schertsend)
haarknippen (Db, Bdie, Obk, Pc- Dbi),
vooral gezegd wanneer or onhandig werd
geknipt (Obk) Zo bebben Joe aorig kubbed
(Pe-Dbl, Bdie), Kom ices hier, dan za'kJe
baor es kubben (Db) 3. in (Obk) 1k zaljow
kubben! ik zal je wel krijgen (Obk)
kubik (Nbk, Nw) bn. ['kybok] 1. (in verb.
met een lengtemaat) kubiek Hoevule kost
dat de kubike meter? per kubieke meter
(Nbk) 2. (zelfst.) in (Nw) in at kubik met
betrekking tot de Iengte, breedte en hoogte

(Nbk) 2. het wandelen an de kuier wozen:

Die paeden langes is een mooic kuier
J. was mit dat maRe wear vanmiddag nog
an tie kuier (Np), op 'e killer ween id.

(Nbk)
kuierde (Np) bn. ['kcejrda], in It Gaot
(van) kuierde Klaosien het gaat hééi
iangzaam (Np)
kuieren zw. ww.; onoverg.; kuierde, het/is
kuierd ['kjp] 1. wandelen We kuieren
nog even een aentien (Ld), We hebben
even in 't mooie weer kuierd (Nbk), 1k bin
naordc weg toe kuierd 2. op weg zijn naar
een bep. ieeftijd (Op) ThJ kuiert al eon
mooi stokkien naor do tachtig hij schiet al
van een kubusvorm: Bakkotrommen weren mooi op naar de tachtig jaar (Op) 3. in
trommen ongeveer dattig cm in at kubik (Nbk) Gan zitten on kuier wat wees
(Nw)
weikom en ga toch vooral even
kubisme (1) - kubisme
gemakkelijk zitten, eerder waarschijnhjk:
kubistisch (1) - kubistisch
en blijf een poosje gezellig praten (Nbk)
kubus (verspr.) de; -sen; -sien ['kybos] 1. kuierlatten (OS, Bu, Dho, Np, Op,
kubus
Pe-dbl) Ook kuiersiatten (Db) my.
kuch (Diz, Ld, Nt, 01-Ni, Op. Wol) et ['k...latl2], in do kuierlatten nemen
[kAx] 1. kuch: kommiesbrood Desoldaoten weggaan, er vandoor gaan
eten kuch (Op) 2. z. koch
kuierpad (Db, Dfo, Dhau, Dho, El, Ld,
kuchelen z. kochelen
Nbk, Op) - wandeipad
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kuiersehoc - kuken
kuiersehoe (Sz, Wol) de; -nen; -gien rugo mosse op et land lag waor nog wat
[kijrsku] 1. wandelsehoon
kuiltoppios in zaton, dan kroog io
struuptoppen aj' an It mi)'on waron (Spa)
kuiersiatten z. kuiorlatten
kuierstok (WS, El, Db, Nbk, Obk) do; kuilvoer (vo) et ['k...l 1. veevoor
-ken; -kien ['kjrstDk] 1. wandeistok Die bostaande nit kuilgras
man kan zonder Zion kuiorstok niot ]open Kuinder z. Kuwider
(Diz), Hi)' lop geregeld nit do kuiorstok kuis I (ZW, Sz) Ook kuigien (Sz) do;
kuizon; kuision [kejs] 1. nuchtor vaarskalf
(Sz)
kuif Ook kuflen (Bdio) do; -kuiven; -ion (ZW), ook all. in kindortaal: ka!f (Sz) 2.
[ktjf/'kyfin] 1. opgekamd of opstaand deel (vaak york!.) sullig iomand (Bdio, Ste) Wat
van hot hoofdhaar aan de voorkant As 't eon kuis is dat! (Bdio)
haor van do kionder knijot woddo, dan kuis IJ bn. (Nbk, Obk), in Hi)' boolt 'm
mossen ze eon kuif hebben (Obk) 2. hot wel kids bij stolt zich wel gomoodolijk,
hoofdhaar als goheol Ze bebben jow do ingotogon op, houdt zich rustig on bodaard
kwfaorig kot olJcnipt (El), Hi)' hot et baor (Nbk, Obk)
aor(g in do kuif goed gekamd, good kuis III (Bdio, Ste, Sz) tw. 1. lokroop voor
zittond, ovt. met eon opstaand doel als bij kooion (Ste. Sz), vooral voor kalvoron of
bet. I (Nbk), zo ook ...mooi in do kuif jongo kooion gobmikt (Bdio, Ste)
(Diz) en ...knap in do kuif (Db, Ow) 3. kuisiesachtig (Ste) bn., bw.; -or, -st
kuif van eon vogel (vorspr.) Do kriolhaono ['ktiejsisaxtox] 1. sullig, onnozol, allos
hot eon mooie kuif op 'okop(Dhau, Dfo), steeds goodpratond
kuiskaif (Edie) et; ...kalvor; - ion ['kjs... ]
kuiflca(a)ste z. Jcroonfcaaste
kuigien z. kuis!
1. vaarskalf
kuil (vorspr.) Ook koel (Obk, Ow, Ste), kuit z. kuto
kuitelen (vorspr.) Ookkutelen (Dfo, Wol),
kuul (Sz) do [kwjl/kul/kyl] 1. kuilgras
kuilblok (01-N!) et; -ken; -kien [k...] 1. kuiteren (Wol) zw. ww.; onovorg.;
blok uitgostokon kuilgras
kuitoldo, is kuitold ['kurjtji)J...y ... / ...tp] I.
kuilbult(e) z. koelbulte
vallon (voolal buito!ond, tuimelond) Aj' do
kuilen z. koelen
appols in do schulk haddon, konnon ze d'r
sons uut kuitelen (Obk), Hi)' kuitelt d'r
kuilgrös z. koolgros
kuilkrojen (Spa) zw. ww.; onovorg.; hot bonne (Np), ...is van do flets of kuitold
kui!krooid ['kce1kro:oj(d)4] 1. gras brengen (El)
van do plaats waar hot ingokuild is gewoost kuiteren z. kuitolon
naar do stal, d.i. naar do kooion brengon, kuj (Bdio, Ld, Np, Op, Pe-DbI, Ste, Sz)
m.b.v. con kmiwagon
Ook kid (Bdio, Sz: bet. 2), kuui (Dho) tw.
kuilkrojer (Spa) do; -s; -tien ['kj! [kaj/kj/kyj] 1. lokroop voor varkons,
kro:ojç] 1. knocht spociaal voor hot kuil- biggon (Dho, Ld, Np) 2. lokroop voor
krojon
kalveron (Edio, Dho, Op, Po-Dbl, Ste, Sz)
kullsnieden (Wol) Ook kuilsplitten (Db) 3. z. koj
onbep. w. ['SjlsnidiJ...sp!itiJ 1. bet kujje (Dfo) do; -n ['kAjal 1. kloino bal bij
snijden, tot blokkon stokon van ingokuild hot pikgooion gobruikt (Dfo)
gras, vg!. Do bujsplitto wodt ok we] your kujs z. koos
ot Jcuilsniodon bruukt (Wol)
kukeleku - kukoloku
kuilsplitten z. kuilsniodon
kukelekunen [...'ky:di, ...'ky:i:] - kukolokuilsplitter (Mun) do; -s ['kjlsplttç] 1. kuen
hooispado gobruikt om ingokui!d gras tot kukelen (vorspr.) zw. ww.; onovorg.;
blokkon to snijden
kukeldo, is kukold ['kyk!} 1. vallen,
kuilstikken (Bu) onbop. w. ['krjlsukjj] 1. voolal: tuimolond, buitolend 11z'j stiet nog
snijden van kuil, bet stokon tot blokkon slop op 'e potios, hi)' kukolt nog vaoko
orvan, ni. mot do hujstikker of do stik- of over do wereld (Db), Pas mar op, daj'niet
kaantscboppe
van et dak of kukolen (Obk)
kuiltoppe (Spa) do; -n; ...toppion kuken (verspr. WS, spor. OS) et; -s; -tion
['lurjltnpo] 1. pluk ingekuild gras As d'r ['kykp] 1. kuikon (in do mooste dorpen
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kukenei - kunde
wordt taken als qua kiank aangepast
leenwoord ervaren en daardoor weinig of
niet gebruikt, i.t.t. plate en pletien; dit
geldt niet voor de hierna volgende verb.)
Ze hadden glen kiend of kuken ze hadden
kind noch kraai (Obk), zo ook Thy bet
kiend noch taken (Dhau), (gezegd van een
moeder met kinderen:) 't Is net eon
klookerdnjitkulcens (Bdie), zo dow as eon
Jailcon (Dfo) 2. dom iemand, uilskuiken
(Dho, Op) Wat bin jow eon kuken ow zo
mar an een onbekende geld to Honey (Op),
Wat bin Ic can dow kuken ( Dfo) 3. in R.
bet altied we] war te vortellen, et is me
soms eon mar kuken een vreemde

grappenmaker, iemand met gekke streken
(verspr. Sz), ...een vremd kukon (Diz, El,
Obk), ...een mal taken ( Obk) * Et ku/con
wil soms wiezer wezen as do kiepe (Op)
kukenci z. piekeel
kukengaas z. pickegaas
kukenhokke z. piekobokke
kukenloop z. piekeloop
kukenries z. piekeries

kiti do; -len; -legien [lcd] 1. mannelijk
geslachtsdeel (Nbk) 2. in ulauwe Icul 3. z.
kol

kule z. koele
kulegien z. koolegien
kulegienknikkeren z. koolegienknikkoron
kulevater z. kultievator
kulevateren z. kultievoron
kulievater z. kultievator
kulievateren z. kultieveren
kullebieter (Wol) de; -s; -tien ['kAlabitr]
1. oorwurm
kullievateren z. kultieveren
kullieveren z. kaltieveren
kultievater z. kultievator
kultievateren z. kultieveren
kultievator (Db, Dhau, El, Nbk, Np, Op,
Sz) Ook kulevater (Ow), kulievater (Ma),
kuultievator (Np), kuitievater (Nbk, Spa)
de; -s [kitlti'fa:tor/kylo'fa:tç/kyli..Jkylti...
/k.&lti... J 1. cultivator (soms hetz. als

(Ow), kulievateren (spor.), kultievateren
(El, Ma, Nbk, Pe- Dbl), kullieveren
(Dhau), kullievateren (Ld, vo) zw. ww.;
overg., onoverg.; kultieveerde, hot kultieveerd [lc&lti'ft:arçJkylti.../kyla'fa:tçJkyli...
I... Ilc&l(t)i... / ... ] 1. eon akker, een min e.d.
met eon cultivator bewerken Do bouw
wodtkultievocrd(Np), We gingen da bouw
kultievateren, 't zat vol mit kwiek
(Pe-Dbl), As do rogge van do bouw is,

gaon ze year at zijen van do knollen
kultioveron; etzeldo deden zo vroeger mit
can verzwaordo oide (Obk)

kultureel [k.tlty'rt:l] - kultureel: betrekking hebbend op de kultuur We hadden
bier eerdcr bohalven do gemientc-raod ok
nog con kaltarelo raod (Nbk)

kultuur - kultuur: beschaving, beschavingstoestand, het geheel aan kulturele
uitingen, ook in in kultaur brengen (1)
kultnurbehoold (1) - kultuurbehoud
kultuurbeleid (1) - kultuurbeleid
kultuurbezit (I) - kultuurbezit
kultuurbos (1) - kultuurbos
kultuurgeschiedenis (1) - kultuurgeschiedenis
kultuurgoed (spor.) - kultuurgoed
kultuurhistorikus (1) - kultuurhistoricus
kultuurhistorisch (I) [aks. wisselt] kultuurhistorisch
kuLtuurmaotschoppi'je (vo) - kultuurmaatschappij
kultuurpoletiek (1) - kultuurpolitiek
kultuurtael (spor.) de; -en [lc&l'ty:oçte:l]
1. taal die in diverse kunsten kultuuruitingen wordt gebezigd, zoals in literatuur,
zakelijke besehouwingen, wetenschap Ft
Stellingwarfs is staongan ot eon kultuurtad an et wodden (Ow)

kultuurtechnisch - kultuurteehniseh
kumig (Nt, Sz) bn.; -er, -st ['kymax] 1.
enigszins ziekelijk en koortsig, zich niet
lekker voelend
kunde de ['k.&nth} 1. hot elkaar kennen,
bekenden zijn, in verb.: Sand die dag
haandkullievatoi) We moe'n d'r nog even weren S. en K. in do kunde ( b), It was
mit do kultievater dear (Spa), Mit do goed mit bear in do kunde (Np, 01-NI), in
,kulievater gong ie dear grand daor glen de kunde raeken elkaar leren kennen (El,
gowas in ston (Ma) (vaak. i.t.t. de Nbk), zo ook: mit meteer in do kunde
baandkullievator die men tussen het gewas kommon (Nbk, Ow), My bet al eon posien
door kon gebruiken, met name in eon tuin) kunde an dat macglen heeft eon beetje
kultieveren (Db, Np, 01*, Op, Sz, Wol) verkering (Db), Hebben jim nog kunde an
Ook kuultieveren (Np), kulevateren N?nog regelmatig kontakt, is die persoon

kundig - kunnen
nog ais eon kennis van juilie te beschouwon? (Nbk), kunde an lena hebben iernand
kennen, iemands kennis zijn (Dhau, Dho,
Nbk, Np, Obk): 'Ic Heb vroeger kunde bad
an de burgemeester de burgemeester was
vroegor eon kennis van me (Sz), Daarbe'k
nog kunde an die ken ik (Bu, Dho), ook:

dat herinner ik me nag goed (Bu) 2.
kennisse(n), bekende(n) van iemand Da's
kunde van mi] dat zijn kennissen/is een
kennis van mij (Nbk), een goeie kunde
(Nbk, 01-Ni), We kregcn gister nag oaidc
kunde op vesite (Dfo, Op. Ste, Sz, El), 1k
kwam in dorp can ooldc kunde tegen (Nbk,
Obk), Ba's gaeie kunde van oons (Bu,
Nbk, Np, Ow), We troffen eon heleboel
kunde op 'a jaormark (Fe- DbI) 3. kring
van kennissen ienein de kunde bebben (b),
1k bin bi] him in de kunde (Wol), We
zitten bi] beur in de kunde (Dho, Woi),
Die knecbt van him is jane uut de kunde

uit de kring van mensen die hij kent/ik ken
(Bdie, Op), zo ook Th] komt uut do kunde
(Diz), Dat zit nag in c/a kunde die persoon
hoort nog tot mn kennissenkring, ik ken
hem wel (14w, Np), Be hide kunde bet
bericht bad (Ow), Th7 bet ccii grate kunde
eon groto kennissenkring (Np, Db), We
hebben weunig kunde in de bawl mensen
nit onze kennissenkring (Diz), In oonze
kunde bewwe iene die (..) (Np), Ikkomme
daor aorig in de kunde, zie ik kom daar
nogal vaak en ga steeds meer kennissen
krijgen, daar tot do kennissenkring behoren
(Spa), Hiy bet at vat de kunde gekocht,
gekrogen, gehoord van eon kennis, zodat
het een kwestie van vertrouwen is (Nbk),
It Lag we! wat in de kunde we kendon
elkaar een beetje (Pe-Dbl), We praoten

dokter is kundig (Bdie), de kundige leidung
W, kundig naamaeken (v)

kundighied (Nbk) ['kAndoxhit] - kundigheid: bekwaamheid
kundschap z. kondschop
kundsehop z. kondscbap
kunnen J onrogelm. ww.; overg., onovorg.;
hot kund ['k&i:} 1. eon bep. iets kunnen
vorrichten, do geschiktheid hebben om
Oanze Heine jonge Icon a] gauw fietsen

(Nbk), Hi31 Icon met kaartspeulen, hi]
kende d'r niks van (Obk), van alias kunnen
een holeboel dingen kurmen (b), We kun
d'r vanaavend nict vale van van wat we
doen lukt ons niet veel, we makon or niot
veol van (Ld), le moe'n bier vanaovend
heel wat kunnen (Np), Die vrauw Icon wel
beksen kunnen, want ze Icreeg alias kiaor
(Pe-Dbl), Die kan van alles maeken (El),
Die knecbt zal wel met yule kunnen, hi]
kikt wat onneuze] (Dfo), Hi] kan d'r
sanders we! wat mit speelt heel wat klaar
(b), Thkan d'rniks van (Diz), Bat Icon J.

uut de kiek heel good (j) 2. do kracht
bezitton om, hot vormogon hebben tot, do
bohondighoid hebben om Kun ie die
melkbusse we! op 'e meikwaegen Icriegen?

(Nbk), Hi] kan al weer bid wat verzetten
nao dat ongc!oIc (Dfo), Kim ie mit een
kikkerb4' over de sloat? (Nbk), 1k zo] at
missebien wel kunnen, mar ik doe at !iever
met (Sz), We kun at mar met veurmekaere
kriegen(Fe-Dbl), Die aoldemeensken bin
nog Ilink, ze kun at nag best redden mit
zion beiden ( El), MY Icon met meer
warken, le kun et, at to kun at met, Zol ie
dat kundhebben?(Nbk), Dat maej' okmar
kunnen Jo moot or ook maar geschikt voor
zijn om dat te doen (Nbk, Spa), 1k Icon met

krek zo lange, dan koj' tack nog in de
kunde dan blijk Jo toch via je

meet nI.: ik was haast in onmaeht van hot
lachen, ook: ik was totaal uitgoput (Nbk),

kennissenkring elkaar indirekt to kermen,
van olkaars bostaan to woton, bop.
kennissen gemeon to hebben (Ma, Nbk),

at verdregen kunnen, wat (met) an kunnen,
hiel wat an kunnen veol kunnen vorzetten,
lane an kunnen sterker zijn (ook: in

zo ook We kwammen daor aorig in de
kunde bloken elkaar oigenlijk goed te

intellektueel opzicht, met woorden, door to
bekken), tegen lane op kunnen, argens wat
mit kunnen (Nbk), Hi] kan d'r (we!) wat
van, ... d'r nuts van, J. narn glen risika 's
meet, dat kuj' daenken! dat kun Jo j wel

konnen, van elkaar to woton (El) 4. kennis
waarover iomand boschikt (in thoorotisch
opzieht) Th] hat d'r gaeie kunde van woet
or veol van (Nbk), Mien kunde van de voorstellen, ook: dat had j godacht (Nbk,
sport is met biestergroot(b) 5. in Etpeerd j), His' bet c/a hale titan ommespit, hi] kan
nag we] wat year zien leettied (Sz), HI]
is van de kunde at is aftands (Spa)
kundig - kundig: bodreven, bokwaam Die kan nag we] heeft nog wel vermogen over,
WIN

kunnen - kunnen

oak: is nog funk, nog kras (Nbk, Spa),
Wijkun nag wel watzijn best nog tot veel
work, flinke aktiviteiten in staat, zijn bep.
nag niet uitgerangeerd (Nbk, Nt), Die
oo]de meensken kim nog van al/es (Ld),
Hoe koJ' zoks doen!, Hoe kon 'k tack ok
zo dam! zo dom doen (b), We kim okgien
iezer mit hanen broken kunnen ook het
onmogelijke niet verrichten (Bdie, IWo,
Nbk, Op), Zol ij dat bodvo] [eten] wel op
kunnen? (Sz), argens togen kunnen, d'r
over kunnen tegen iets kunnen (Nbk), I/c
kan niet over kool kan er niet tegen (Np),
Die koe kan niet over do stal, die bet dikke
gevricbten (Dfo), Hi7 kon we] wat bebben
kon wel wat verdragen (,j) 3. de mogelijkheid hebben tot, mogelijk zijn Kan A. ok
even konnnen? Kuj' dat even veur me
doon? (Nbk), 1k kon niet s]aopen a] was
ok nog zo(Nbk), ]open waj']openkunnen,
Ze kim good mit mekeor overweg (aig.,
Nbk), ... et good mit mekeer vienen (Nbk),
We tan morgenaovend niet kommen zijn
verhinderd (Obk), As we kunnen, kommen
we zundag (Diz), We moe'n ok mar (zo
gauw) kunnen d.i. niet verhinderd zijn om
to komen, iets op tij d af kunnen hebben
e.d. (Dho, Bdie), As we wi]]en, kim we con
protte doen (Db), argens baton kunnen,
Daoroinme kommen d'r eon protte van die
kiender disse kaant op am hour zat eten to
kunnen (b), Wat kim kiender Jo a]
beschaemd maeken (b), Toch kan W niet
om him henne (v), (bijv. door ruw te
stoeien:) Jim kim mekeer we] doodmaeken!
(Nbk), Kan 'kjow he/pen, a]temet? kan ik
je missehien he!pen? (b), hie/ wat op
kunnen veel op kunnen bij het eten, Wat
hiy we] niet op kan, daor is et aende van
weg (Dhau), d'r op an kunnen (Nbk), op
iene an kunnen op iemands betrouwbaarheid kunnen rekenen (verspr.), Hikon
d'r niet bij lett. en fig., As 't even kan als
er maar even de mogelijkheid is (b), As 't
kan, dan is 't mooi als het zou kunnen ),
Th7 kan dat doen dat kan hij zich
permitteren (Nbk), d'r op dent kunnen (nag
net) akseptabel zijn (Nbk, b): 'Aj'debaeze
now niet zaggen, dan gong 't niet dour?'
Nee' zeeik, Van kon 'td'ropdeui(b),Et
kon ok a] niet gauw minder (3), 1k bin mit
mien verste/wark even an 't goech c/en
west, et kon cfr haost niet uut (Dhau), Do

jurk kon belderweg uut die ]appe uit die
lap stof warden gemaakt (Pe-Dbl), We /can
a]]e kaanten nog uut aller!ei mogeliJkheden
staan nog open (Ma), Hikon &r met over
uut (3) not Jamnen in financiele zin
kunnen, geen verlies !ijden op: Die man
voerde do koenen vuu/ to vu]e, dat za] we]
niet uut kwinen (Pc- Db!), Et moot ok mar
wit kunnen (Bdie), Jo moe'n we] mit je
loon uut kunnen genoeg hebben am de
eindjes aan elkaar to knopen (Dhau), d'r
onder kunnen, d'r over kunnen, Et za/ d'r
we] niet of kunnen daar zal wel niet
voldoende geld voor zijn (Spa), Etkon we]
niet op kunnen, daor zoveel geld geven ze
nI. uit (Sz), toe kunnen genoeg zijn,
vo!doende hebben aan: Daorkuj'eerst we]
even mit toe daar heb Jo eerst wel even
genoeg aan (Nbk), Mit vier man zillIon we
vast we] toe kunnen zu!!en valdoende zijn,
bijv. om een bep. karwei to k!aren (Op), Et
loon is niot zo dikke, Jo moe'n d'r ok mar
mit toe kunnen (Diz), 1k 20] d'r niet mit
too kunnen ik zou or niet genoeg aan
hebben (Bdie), 1k daenke dat do boeron
hear kui] van do winter niet op kunnen d.i.
kuilgras overhouden (Op), Zo kan It we]
weer, now! zo is hot wel mooi genoeg
geweest, niet! (Nbk), Zo kan or we] is het
we! geed, Dat kan con aandcre keer we], It
Zol kunnen, Dat kan wel is mogelijk, Dat
kon we] es zo we--on Id. (Nbk), Et kan
gien ]cwaod het kan best, er zijn geen
risiko's (Nbk, b), ook: her zou good zijn
om dat todoen: Etkangien]cwaodaj'daor
nog es naor infenneren (Nbk), Et kan gien
geveer er is geen gevaar aan verbondon
(ba), Om mien pat kuj' d'r we] benne gaon
mag Je (Nbk) 4. (onoverg.) met elkaar
overweg kunnen 1k kan niet best mit hour
(Dhau), A jong, ze kim be/emaol niet
(Spa), 1k zo] niet mit die man kunnen
(Wol), 1k bin nag nooitpertiyman west/En
'k kan mit iederiene best (b) 5. (ovorg.)
kennon (Dhau, Nbk, Np) 1k ken Jo niet,
marie kun him ok niet (Nbk), Die ]?ewwe
good kund (Nbk), Kuj' me nag we]?
(Nbk), Jim kim mekoer zeker a] lange?
(Dhau), 1k kon die meensken niet terogge
herkende ze niet (Np) 6 als hu!pww. van
modaliteit: a) een mogeuijkheid vormen Zo]
zij dat daon hebben kund gedaan kunnen
hebben (Nbk), Die kan d'r now es weer
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kupe - kuratele
zitten (b), Et kon we] es can mooie shiver
opbrengon (b), Doe hi5 op eon keor do
driosto schoonon antrok on hour vroug of
't bijglieks mit hew- beiden niot wat
woddon kon (..) (b) b) toegestaan zijn Hij
is we] zoveer, bij kan we] dood is rijp
voor do slacht (Nbk), Hi5 kan d'r we]
we--on hij ziet or good nit (Nbk), ook: hij
is rijk (Nbk) c) wenseiijk zijn Thy kan do
pot op, Hiy kan do krats kriogon (Nbk),
Thy kan me wat (Nbk) d) moeten, hebbon
te doen Eon nader gaot mar dood, on
men kan mar beta cien (b), 1k maokte
perses op on do baron kon mar betaeion (b)
* Eon stommo ozol die zion cigon sobrift
niot lezen kan (Nbk), As It met kan zo It
moot, dan moat or mar zo It kan (Np, bi),
Wat met kan is nog nooit gobew-d (Nbk),

woddon dan do smallo schrotios ovorhonno
timinord, zowat maanshoogto, on daor
woddon do stiondor in zot on d'r laotor ok
op; eon man staot d'r in to grevon en moot
et staorig zakken laoton (Obk, Nbk), Do
kupe wodde voerdor opzot mit turf of
muurstionon (Dfo), We leuton do kupo in
deputte zakkon (Np), eon kupe in doputte

zotton (Pe-Dbl)
kupejaegen (k: Ste) onbep. w. ['kypo...] 1.
bop. kinderspelletje speien (k: 5th)
kupelit (Edie) et; -ten; -tien ['kypolit] 1.
deksei van eon kuip
kupemacken (Diz) onbep. w. ['kypo...] 1.
kuipon maken lodoro zuvolfobriokbad eon
vaaste man your It kupomaokon (Diz)

kupen (verspr.) zw. ww.; overg., onoverg.;
kuupte, het kuupt ['kypip] 1. kuipen van
(ais reaktio op iemand die zegt iets niet to tonnon, vaten Die tonne is vorraogd, we
kunnen:) Kan niet ligt op 't karkhof zuion 'm opniy kupon laoton (Dho), Zodere
probeer hot eerst maar eens (Nbk)
febriokmos vroegor Zion oigon bottorvatten
kupe de; -n; kupien ['kypo] I. soort open kupon (Op), Do kuper was an ? kupon, die
ton, naar beneden too nauwer wordend, in maokto bottorvatten; do sta oven kwarnmon
diverse toepassingen We bnjukton vrooger zo an, dan maokten zi zo, dan doden ze do
con kupe om It rogonwaotor op to vangen hoopon d'r ommo (Nbk), Et kionk vroogor
(Pe-Dbl), Jim moo'n gauw wat waotor in dour 't hiolo doip as ze an It kupon woron
do kupe pompon, want cia koenen bobbon (Obk)
gion drinkon moor (Op), Wi5 bobber nog kuper (verspr.) ['kyp] - kuiper: iemand
eon ooidorwotso wasmosiene mit eon die vaten, tonnen maakt Grote bottorboolton kupe (01-Ni), waarnaast Do kupe fobriokon baddon zoif eon kuper (El), We
van do wasmosiono bogint to rooston (El) badden bier vroogcr con kuper in Ivlun2. botervat (Db, Spa) Do bottorgingin con nikoburen, die kon do boepon nottios om
kupe (Spa) 3. kuip met of zonder oren do tonnon leggen (Sz), Do kupor zat to
waarin eon bakker deeg bereidt (Dho) 4. kupon (Np)
inmaakvat (Dfo, Sz) Vroogor kwainmon do kuperi'je (Obk, Op, Ow) [...'r...; z. -i'je] bonen in do kupe, mit eon diflo stien d'r kuiperij: kuipersbedrijf An do bottorfebriok
op (Dfo) 5 vleeskuip, ronde of ovaaironde was con kuporio (Op), Ooldo E. baddo
kuip waarin men gepekeld vices bewaart zion kupori'jo aachtor ot winkoltion (Obk)
(Db, Dfo, Nbk, Obk, Op, Sz) Do slaacbt kupershedrief (spor.) - kuipersbedrijf
kwam vroegor altied in do kupe (Db), Die kupersknecht (Db) de; -en; ...knechien
boor her eon halve koc in do kupo, dat die ['k...] 1. kuiporsknecht
komp van bongor drokt niot ommo (Sz) It kupien et; kupies ['kypin] 1. kleine kupo2.
Schilt wol wat vow- viois aj' in do kupe koperen afwasteil (Ste)
bobben (Nbk), 1k wus now wat vieis Bc in kupienstikken Ook koepstikken (Dho),
do kupo hadde on dat ik op mien cuponsto kuupstikken (Dho, Ste) onbep. w. ['Icypi
wozon mos (Op) 6. speciekuip (El) 7. sttk/'kup.../'kyp...] 1. kuipjesteken (bep.
houten ringwerk om bet ondersto dccl van volksvermaak) Mit kupionstikkon koj' mit
een put (Dfo, Dhau, El, Nbk, Np, Obk, eon karrogien van eon hogo stelling of en
Ow, Pe-Dbl), vgl. As zo vroegcr oonputte mooj' mit i stok dour eon gat in eon
grou von, dan kwam d'r con boolten kupe
ondor in vow- 't wolzaand ( El), Aj' eon
kupe in mokoor zotton, mosson d'r oorst
twio rondo ringon maekt wodden, daor

plaankien stikken, oors krioj' do tonne mit
waotor over do buud (do tonne dnft on kan
kiopon) (Nbk)
kuratele (spor., 1) [kya)ra'trio], in ondor
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kure - kid
kuratele, ...stollen (1)
kure (bet. 1: Nbk, 01-Ni, Op, Wol) Ook
kuur (Nbk, Obk, bet. 2: verspr.) do; -n;
kuurtien ['ky:ar(a)} 1. kuur, gril Hi5 het
now ion keer van die kuren, on in dit geval
badde hiy ok weer zoo'n kure (Op), War
her dat kiend soms raere kuren (01-NI),

Wat haelt die eon nuvere kuren uut (Nbk),
K., hoof op mitje kuren, goofP. zien baffe
weeromine (Db), (van eon paard:) Daenk
d'r omine, hiy kan we] eon kuur kriogen

(Obk) 2.

(verspr.) geneeswijze, bep.

therapie eon kuur ondergaon ( Nbk),
volgen (Nbk)
kurk(c) Z. Jcznte
kurkdreuge z. korkdrcugc
kurkdroge z. korkdreuge
kurkdroog z. korkdreuge

kussen tussen de borst van hot paard en hot
Wig met hetz. doe (Op, Ow, Spa) We
hadden twit kussens onder do roggebaand
van do zifJo, dan raoktc de zilfe do
roggegraot niot (Ow), In eon peerdeziffe
zat veur de bost van 't peerd we] eon

kussen (Op) 3. (veelal verki.) kleiner
kussen anderszins, met andere funkies,
zoals speidenkussen en stempelkussen
(spor.), bij vgl.: kussentje govormd door
mos (Nbk) 4. (veeial my. van hot york!.)
viezig, rond en onbehaard deeltje van de
voet van eon kat, bond en bep. andere
dieren (Nbk) Do katte Jopt op kussenties

(Nbk) * Twit gefo von op ion kussen, daor
siapt do duvef tussen (Nbk)
kussen II (Np) onbep. w., in Jo kun me do
kontkussenje kunt me wat, hot zai me eon
kurkdruge z. korkdreuge
zorg zijn (Np)
kurken z. korken
kussenbont z. slopebont
kurketrekken z. korkctrekkcn
kussengevecht (spor-) ['kAsIxnfsxt] kurketrekker z. korketrekker
kussengeveeht
kurklaoge z. korklaoge
kussenovcrtrek (Nbk) ['Ic&svo:wrtrek,
kurksmaek z. korksmaek
- kussenovertrek
kursief fkAr'sif] - kursief in kursieI, Dat kussensloop ['k&sisIo:p] - kussensloop
moej' kursiefzotten (Ow)
kussentien et ['k&sitin] 1. klein kussen in
kursiefien [kArsifin] - kursietje (in eon diverse bet., z. aidaar 2. bep. onderdeel
krant e.d.)
van eon ploeg (Np), vgi. Etkussentien Jigt
kursist - kursist
op et ploegstef, daor kuf' do ploeg mit
kursor ['k&rssr] - kursor: op eon kompu- boger en Jogor stollen (Np)
terseherm
kussiebaand Ook kussiesbaand ( Nbk),
kursus ['k&rsAs, ...sas, ...zos] - kursus eon an:iplofbaand (Spa) do; ...banen
kursus geven
['k.&sibâ:ntl...zb.../anti'piovbâ:ntll.massiekurve (I) ['kArwo, ...vo] - kurve (kromme ye band (om een fietswiel, van autobanden
lijn)
gesneden) In do oorlog roden we op
kits (spor.) do; -son; -sien ['lc&s] 1. (met kussiebanon: can streek rubber in do
erg gebruikelijk, hot gewone woord is tuuz) vefgen ]egd on dan mar fiotson! (Dhau), Do
kus, zoen Ze gei'en rnekeer eon kussien hots mit Jcussiebanen was om je dood to
(Np)
trappon (Ow)
kussem z. kussen I
kussiesbaand z. kussiobaand
kussen I Ook kussem (bet. 1: Nt) et; -s; kust I do; -en [kAst] I. kust: de duidelijke
-tien ['ktsiJ'kAsip, ...s 5m] 1. kussen in eon overgang van land naar zoo eon kust mit
stool, op eon divan e.d., ook: hoofdkussen vet,] zaandbaanken (Nbk), your do kust
In do kussens deden ze wel soezeboien, do (Nbk), D'r weren kapers op 'a kust (Nbk),
pluustors d'r van, on ok we] es witto Doe do kust wear veilig was (...) (b)
poesters (Nw), can dik/dun kusson, eon kust II in to kust en to keur
had/zaacbt kussen, 't kussen opscbudden kustlijn (I) - kustlijn
(Nbk) 2. elk der twee kussentjes die kustperveensie - kustprovinoie
onderdeel zijn van hot paardetuig en kustvaort (1) - kustvaart
kontakt voorkomen tussen hot Wig en do kustwaacht (1) - kustwaeht (bep. dienst)
mg, daar waar ni. gemakkelijk verwon- kut (OS, verspr. WS) Ook kutte (Diz,
dingen kunnen ontstaan (verspr.), soms Nbk) do; -ten; -tien ['k&t(a)] 1. vrouwehjk
ook wel met één kussen gedaan, ook bep. geslachtsdeei: schaamlippen en schede, ook
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kite - Kuunders
wel in toepassing op dieren (van een

bij do kuub (Ld)
kuui z. kuf
kuuis (Pe-Db!) tw. [ky:js] 1. lokroep voor
ka!f en varken
(vergoelijkend van dingen die scheef in kuul z. tall
e!kaar zaten, scheef stonden c.d.:) Scbieve kunibulte z. koelbulte
kuttenpissen ok(Nbk), (schertsend, zonder kuultievator z. taltievator
speciale bet:) Scheresliepen enmessezetten kuultieveren z. kultieveren
en scbieve kutten terecbtezetten (Nbk)
kuum (App, Bdie, Diz, E!, Nt, Spa, Sz,
kute (bet. !: Bdie, Dhau, El, Nbk, 01-N!, Wa!) bn., bw.; kumer, kuumst [kym] 1.
Spa) Oak kiwi (bet. 1: Db, Dfo, Dho, Ld, stil, rustig; oak: waarbij men enigszins
Nbk, Nt, Op, Pe-Db!, Spa, Sz, Wa!, bet. ziek is, zich niet goed voe!t of zorgen
2), kuit (Nw: bet. 1 in verb.; Ow: bet. 2: heeft (Diz, Spa, Sz) V/at bi5' tocb taurn
in verb.) de (bet. 1: Ld, Nbk), ook bet. 2 vanaovcnd (Diz), Do kloine jonge was
(Nbk, Ld, Op), et (bet. 2: alg., bet. 1: Db, ziek hi lag d'rwattauni bij (Sz), Van do
Dfo, Ld, Nbk, Nt, Obk, Op, Spa, Sz, Wa!); griep taj' aorig tawn wezen (Spa) 2.
-n; kutien ['kyt(o)/kcejtj 1. kuit van een nukkig, nors (App)
been, ook het deel van een kous e.d. dat Kuunder Oak Kuinder (bet. 2: Sz) de
am die kuit zit Do bond beet bini in do ['kyndç/'kejn...] 1. de rivier Kuinder of
kuut (Ld), Die boolt d'r een paer stevige Tjonger (nu gekanaliseerd) B!auwgrös
kuten op nao heeft dikke kuiten (Pe- Dbl), komt year in do Kuundcr onlanen n!. de
1k bebbe kramp in Ft taut (Wa!), 1k bin mit !anderijen bij de rivier Do Kuunder (Obk)
et breien van mien boze an 't minderen toe, 2. in Do Kuunder, d.i. de p!aats Kuinre
paard:) Macf' es ZiOn hoe as MY nog blikt,
hij is nog zo willig as do pest, MY doet
niks as laiiepen mit do kutte (Sz) *

om dehoevuul toerenmoe'kminderen veur
Ft kuut? (Db), Die bet wasdom in do kuten
is in zijn/haar groei (Np), Die vul zo van
do taiten viol f!auw (Nw), ...ging van do
taiten id. (Nw) 2. kuit van een vis Do via
had dik taut (Dhau), 'k He hover eon
bokken mit had taut as zaacht taut (Db),
Had taut van via is oe zo smaekzem
(Obk), D'r zit nogal we kuut in die via
(Nbk), Die is zo vol in do zieden, ze kon
we! mit ('t) taut zitten in verwachting zijn

(Ov.) Die koftie is zo slop, ie kun Do
Kuunder d'r we! dour Zion [mage!ijk werd

niet op do p!aats maar op de rivier
gedoeld] (Ste) * Binnen B!okziel, dam
komt Do Kuunder an gezegd wanneer men
iets net op tijd binnen haalt, zelf net voor
een bui binnen is, z'n slag geslagen had bij
het kaartspelen, net op tijd jets k!aar heeft,
bijv. wanneer men hooi binnen haa!t v!ak
voor een bui (Np), zo oak Binnen
B!okzie!, want Do Kuunder komt d'r an

en daarom moeten trouwen (Pe-Db!, Wa!,
Dho), oak mit kuit zitten (Ow), Die meid
zit bij 't taut id. (Bdie), waarnaast Zie
bebben bout bij Ft kuut scbeuten zwanger
gemaakt (Bdie)
kutelen z. kuitelen
kutetikker (Bu) de; -s; -tien ['kytottk1] 1.
s!ipjas, pandjesjas
kuthaor (spar.) ['k...] - (ruw) kuthaar
kutkammen (Bu, Nbk) onbep. w. ['k ...l 1.
muggeziften, voortdurend over jets doorzeuren Lig now niet to kutkammen! (Bu)
kutsmoes (spar.) - kutsmoes
kutte z. tat
kuub do; kuub, kupen (ze!den); kupien
[kyp] 1. kuub Veur dat diepe gat dicbteis,

gauw naar binnen, want er komt s!echt
weer aan uit de richting van de plaats Do
Kuunder (Ste?), Foetskaats onder 't b!ok,
Do Kuunder komp d'r an laten we maken
dat we wegkamen (k: Ste), Dat bin rampen
an disse kaant Do Kuunder dat va!t nag
wel eon beetje mee, her kon nag gekker
[misschien betreft bet hier de riviemaam]
(Np)
Kuunderhuj (Np) Oak Kuunderonlaandliuj (Obk) et ['k.../...'ö!ã:nt...} 1. hooi
gewannen uit hot hooi!and bij do rivier do
Kuundcr (Np), oak in toepassing op
soortge!ijk hooi gewonnen van de natte
hooi!anden bij Oo!demark (Obk)
Kuunderkolk (fl do; -en; -ien ['k...] 1.
moot d'r nag mennig kuub zaand in reden diepe bocht in do rivier do Kuunder
wodden (Op), Dgaotbonderdkuub stront Kuunderonlaandhuj z. Kuunderbuj
in deputte (Ma), Zaand on boolt kopen we Kuunders bn. ['kynds] 1. van, m.b.t. Do
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Kuunderwal - kwabbe
Kuunder de plaats Kuinre (Ov.), eon
Kuundcrsc mooder eon kreng van eon
moeder ( Ste), Kuunderse pep erneuten grote

kuutscbieten (Diz)
kuve z. keuve

kW - aficorting van kilowatt
pepernoten gebakken volgens een speciaal kwaak z. kink II
recept zoais dat alleen in Do Kuunder kwaanselder z. kwaanseler
wordt gehanteerd (Spa), Kuundcrsc doeve kwaanselen (verspr.) zw. ww.; onoverg.;
meouw (Nbk, Np, Ste, n, b: In, bo: Dho): kwaanselde, hot kwaansold ['kwâ:sI] 1.
Aj'Kuunderse doeven zien, konnp d'r vaelcs kwanselen (echter lang niet altijd negatief):
mal wear (Ste)
kopen en verkopen zonder dat men or zijn
Kuunderwal (Obk) do; -len [kynd'wa1, boroep van maakt, ongeregelde handel
Ic ... ] 1. wal, kant van do rivior Do drijven, sjacheren Hij kwaanselt wat in
Kuwider, vooral nog bekend in do kicpcn, jonge baenon on honnen (1)fo), Ze
schuilnaam van de wsch. bokendste bobben an It kwaanselcn west (Np), De
Steliingwerver volksverteller, nI. Wube koopman kwaanselde in aRes (Ld) 2. het
Lamers van do Kuunderwal
eerste, gobrekkige praton van kleine
kuup (Db) do; Icupen; kupien ['kyp] 1. kinderon (Db) 3. kletsen, zeuren (Dho)
badkuip
kwaanseler (Bdie, Dfo, El, Ma, Nw, Op)
kuuphoek z. kuuphoeke
Ook kwaanselder (El, Np, Ow, Sz) do; -s
kuuphoeke (Db, Dfo, Spa) Ook kuuplsoelc ['kwà:slar/ ... dr] 1. iemand die voortdurend
(Sz, Wol) do; -n; ...hoekien ['kyphuk()] 1. koopt en verkoopt (lang niot altijd negawerkplaats van do kuiper, met name de tief bedoeld), kwanselaar Hen kwaanseler
plek waar boter- en kaasvaatjes in elkaar baandolt overal in (Nw)
werden gezet, ook: de desbetreffende kwaanselkont (Wol) Ook kwaanselkonge
werkplaats van een zuivelfabriek In do (Spa), kwaanselzok (Spa) de; -en; -ien
kuuphoek maektc do kuper de bottervatties ['k...] 1. iemand die altijd aan hot kopen on
vein- do febriok (Wol)
verkopen is
kuuphokke (Op) et; -n ['kyph3k] 1. hok, kwaanselkonte (Db) do; -n; ...kontien
afgeschermde mimte in eon zuivelfabriek ['k...] 1. klein kind dat in de fase zit
waar men kuipte
waarin het nog erg gebrekkig praat ccxi
kuupleer (Db, Dho, El, Sz) et; ...leren Heine kwaanselkonte (Db) 2. z.
['kyplt:ar] 1. hetz. als hatleer, z. aidaar
kwaanselkont
kuupstikken z. kupienstikkcn
kwaanselzak z. kwaanselkont
kuur z. kure
kwaanskwies (verspr.) Ook kwaanswies
kuus (ZW, verspr. OS, Np, Nt, Op) Ook (Obk, p, bo: Nw), kwieskwaans (Bdie,
koes (bet. 1: 01-NI) tw. [kys/kus] 1. Dho, Diz, Nbk, Np, Obk, Op, Sz, Wol),
geroepen om varkens weg te jagen (ZW, kwiskwaans (01-Ni) bw. ['kwâ:skwis
Dfo, Dhau, Nbk, Np, Nt, 01-Nl, Sz) 2. / ... sw ... /'kwiskwâ:s/'kwskwa:s] 1. toruitroep om kippen weg te jagen (ZW, Dfo, siuiks, ongemorkt Zo kwieskwaans her bi5
Dhau, Ma, Nbk, Np, Obk) of eenden (Ma) aiJes van ot ooldo uneenske inpalmd (Obk),
Kuus baene, vot, Jo loggen ok met (Ste) 3. Ze kwarnmen d'r kwaanskwies anlopen
id. om eon hood weg te jagen (Bdie, Wol) (Np, El), even kwaanskwios wat veulon
4. uitroep om koeion (Dho, Np), schapen iaoton (Spa), zo kwaanskwies weg (v)
(Np) of kalvoren weg to jagen (Op, Sz) 5. kwaanswies z. kwaanskwies
z. kiets II, kos
kwabaol (Bu, Sz) do; -en; -tion
kuust z. kiets II
['kwap3:al] 1. kwabaal, aalkwab Dc
kuut z. kuto
kwabaol is donker on we] to oten, hi is
kuutbien (Wol) - kuitbeen
dikker as dopiopaol (Bu)
kuutlecrzc (Bdie) - kuitlaars
kwabbe do; -n; -gion ['kwabo] 1.
kuutminderen (Diz) onbep. w. kwabbigo massa vIces of vet in of aan het
['kytmtndç] 1. bij breien: minderen als lichaam Ft beast bet eon kwabbe an de
men aan do kuit toe is
buud (Spa, Sz), Dc knien bet een kwabbe
kuuts z. Idets II
onder de kin (Nt), eon thk varkon mit
kuutschieten - kuitschieton Do vis is an 't kwabbon op 'e rogge (Ow), Hi5 bet eon
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kwahbelen - kwakkeleri'je
kwabbe in de nekke, dat is can vetbufto
(Sz), Oonze J. is zo dildce wodden, dat do
kwabben 'm onder do kin hangen (Bdie,
Dhau, Dho, Obk, Op), MY bet ok
dikice kwabbe van ceo onderkin (Db) 2.

do kwaekerd as dicbta (Nbk) 3. lokeend
(Np)
kwackerig (vo) bn.; -or, -st ['kwe:kpx
/ ... karax] 1. aan her kwaken van eenden,
kikkers doen denkend Zion vrouw was can

(veelal van can vrouw) dik iemand (Bdie,

grota staife 'bopsteigaij zoas H zoo, mit
can Jude, k'.vaakcriga stemme (vo)

Bu, Diz, Np, Spa) Ft is con difle kwabbe,
d'rzitgien medal an hew-(Diz) 3. kwabaai

kwaekkont (Diz) de; -en; -ian ['kwc:kont]
1. iemand die voortdurend kletst, kwebbelt
(Np)
kwak I de; -ken; -kien [kwak] 1. smak,
kwabbelen z. kwabberen, kwabbalen
kwabberen (El, Ld) Ook kwabhelen (Np, harde val, vaak met de gedachte aan hat
01-Ni) ['kwabpJ - kwabberen ? Weis smakkend geluid daarbij (Dho, Nbk, Obk,
kwabberda him om de huud (Ld), Ft Op, 01-NI, Spa, Sz) Die hat eon mafia
kwabbart d'r omme, ze is vow to dikice kwak macid (Dho), Die vu] me toch mit
(El), zo ook Ft kwabbelt d'r over (Np), eon kwak van do zoofdor (Spa, Nbk) 2. can
Wet is die vrouw gazat, at vet kwabbelt bep. hoeveelhcid wake massa Za'kje can
kwak modderin dokopgooien (Wol), Om
hour om de rogga (01-Ni)
do appalbom en gooidcn we can kwak
kwabberig Z. kwabbi
kwahbig (verspr.) Ook kwabberig (Np, stront (Ld), AJ' aan posien zotan hobben
Obk) bn. ['kwabx/'kwabçox, ...borax] 1. mit eon proempien dan moat at middartiad
dik, vet, en daarmee op can kwab gelij kend vot, on dan komp d'r con hela kwak los
Hi5 zag d'r kwabbig uut (Nt), 'Eon vodse' (Sz)
wodde zegd van con wat kwabberiga, dikica kwak II Ook kwaak (bet. 1: b, 2: Nbk) tw.
vrouw (Obk), Die man bet can kwabberiga [kwak/kwa:kj 1. kwak, hat geluid dat
kop (Np), Hi is zo kwabbig, bij hat we] eenden maken (b) 2. kwakkend geluid van
een kikker (Nbk) 3. kwakkend geluid door
dde ondarkinnen (Sz)
kwadraat (1) - kwadraat: tweede macht can val, smak 4. lokroep voor ganzen (Ste)
driaft in 't kwadraa4 ook als versterking: 't kwaken z. kwaekon
kwakcr(d) z. lcwaakerd
Is can mispunt in 't kwadraat
kwaekdeuze (Db, Dhau, El, Ld) de; -n; kwakkel ['kwakl] (Nbk), in an dekwakkal
wezen sukkelen door ziakte Die is aorig an
...deusien ['k...] 1. iemand die veel kletst
kwaeken Ook kwaken (Wil), kwakken do kwalckel (Nbk)
(bs: Obk: bet. 3) zw. ww.; onoverg.; kwakkelderi'je (Nbk, Np) Ook
kwaekte, her kwaekt ['kwe:kj]/ ... a:... kwakkeleri'je (Diz) de [kwakldQ'r ... /kwa
/'kwak] 1. kwaken van kikkers, eenden; kol'r.... ...kjo... ; z. -i'jej I. het voortduook van het geluid van can kwartel (Obk) rend ziekelijk zijn 2. het kwakkelig zijn
We beuren hiofemaol gien kikkers moor van het weer (Nbk) Mit die sni5rommel is
kwackcn (14), Fan entalolcker daor biaos at mar eon kwa/ckafderijc (Nbk)
ie op, dan kwaakt at (Np) 2. druk kletsen kwakkelen (bat. 1; bet. 2: Dfo, El, Nw,
Dat maenske kwaeict mar an ion stok dour Op) Ook kwekkeien (bet. 2; Pe-Dbl)
(b), Hew- die vrouwludcn as kwaeken onoverg.; kwakkelde, hat kwakkeld ['kwa
(Nbk, Spa) 3. aen bep. geluid produceren kji?J... ...] 1. kwakkelen door ziekte (Nbk,
door jonge bijenkoninginnan als ze nog in Spa) Die is an 't kwakkelen is voortdurend
ziekehjk (Spa Nbk) 2. licht sneeuwen
do eel zitten (bs: Dfo, Op. Ow)
kwaeker z. kwaakcrd
(Dfo, El, Nw, Op, Pe-Dbl) Ft kwakkclt
kwaekerd (Bdie, Dfo, Dhau, Dho, Diz, ewi betien: dan sni)'t at can boSon (Nw) 3.
Nbk, Op, Pe-Dbl) Ook kwaeker (Ma, Nt, (van eenden:) bep. korte, kwakande
01-Ni, bet. 3: Np), kwaker (Sz), kwakerd geluiden maken (Dfo, El, Op) Do eenden
(bet. 2: Sz) de; -s; kwaekertien kwakkelen vaoko as zo at wactor in gaon,
['kws:k1(t)/ ... : ... ] 1. iemand die veal kletst mit defongan d'r acbtor an (El)
It Is can oolda kwaeker (Nt) 2. (van kwakkelentien (Obk) at; ...enties ['kwa
iemand die veal kletst) mond (Nbk, Sz) kentin] I. klein soort eend, dwergeend
Hi)' hat do lcwakerd altiad los (Sz), Ho ofJo kwakkeleri'je z. fcwalcfcelderi)'e
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kwakkelig - kwaod

kwakkelig (Dho, Wol) bn.; -er, -st
['kwab!ox, ...kjox] 1. (van bet weer)
wisselvallig 't Is wat kwakkelig wee;
tegenwoorthj (Dho)
kwakkelweer (Dho, Nbk, Wol) - kwakkeiweer
kwakkelwinter (Dho, Nbk, Wol) kwakkelwinter
kwakken zw. w.w; overg., onoverg.;
kwakte, is kwakt ['kwak] 1. met een smak
vallen, doen vallen, laten vallen Et kwakte
op 'c grond (Nbk), ...naor beneden (Ld),
•..deur de zoofder (Diz), ... van be van (Ma),
H4 wat kwakt daor henne? (Ow), H15
kwakte d'r henna viel ineens op de grond

kwalitcitseis (!) - kwaliteitseis
kwaliteitsgcraansie (!) - kwa!iteitsgarantie
kwalitcitskraante (spot.) - kwa!iteitskrant

kwalitejtstest (I) - kwa!iteitstest
k-waliteitsvcrbctcring (1) - kwa!iteits-

verb etering
Icwajjtejtsvcrschjl (!) - kwaliteitsverschij

kwalitcitszorg (!) - kwa!iteitszorg
kwafle (Nbk, Ste) Ook kwal (Nbk) do; -n;

-gien ['kwa!(o)] 1. bep. dier: kwal 2.
dikke, kwabbige persoon 3. verve!ende
persoon
kwallebeet (Nbk) - kwallebeet
kwalster de; -s; -tien ['kwa!stç] 1. slijmige, vieze, natte sneeuwvlok, ook verz. voor
(Ma), Thy kwafctc him do baBe lick in 't zu!ke sneeuwv!okken, p!atgetreden natte
gezicht (Ld), Ze kwakten d'r henna as sneeuw D'r ht allemaole vieze, natte
zooftzakken lieten zieb (bijv.) in eon !uie kwalster (Nbk, b: !n), ICwalster an de
steel vallen (Nt), Hoof fe stille, aanders Idompen loptniet best (Ow) 2. fluim (Ow,
kwakken we je d'r wit (Wol) 2. speeksel bo: Np, Op) Do kwalster kwain do beesten
spugen, met name: tabakssap (Dho, Ma, mit tongblaore do lick uut (Ow) 3.
Obk, Wol) Ilij lcwaktc In de kwispeldorc opgegeven s!ijm (Sz) 1k mag d'r nao con
(Ma), Bly de brogge staon soms man)uden verkoudheid we) graag over dat die dlkkv,
te praoten on to kwakken (Obk), Ze geile, grave kwaIslets loskoemen, want dan
stonnen op 'e boeko te ronties kwakken is het zo goad as over (Sz)
(Wol) 3. z. kwaeken
kwalsteren (Bdie, Diz) zw. ww.; onoverg.;
kwakzalver [ ... salwr, ...v} - kwakzalver kwa!sterde, het kwalsterd ['kwa!stp] 1.
(die met huismiddeltj es werkt, ze verkoopt) p!akken, tot een weke massa worden van
kwakzalveri'je
[...'r...; z. -i'je] - v!okken natte sneeuw Natte snij kwalstert
kwakzalverij (lett.: d.i. door kwalczwalvers) op do weg (Diz, Bdie)
kwakzalversgoed (spot.) - kwakzalvers- kwalsterig (Diz, Nbk) bn. ['kwalstpx,
good
...starox] 1. vies p!akkend: van natte
kwakzalvcrsmiddel (spor.) - kwak- sneeuw; ook van natte sneeuw die op
za!versmiddel
modder Iigt of daarmee is vermengd (Nbk)
kwal z. kwalle
kwantumkotting (spot.) - kwantumkorting
kwal. - afkorting van kwalitcit
kwaod I et; -en (bet. 2) Ikwc:at} I. bet
kwaliflceren [kwa1ifi'si:ov] - kwalificeren s!echte, bet verdorven, zede!ijk zeer onjuist
(bij sport)
zijn, i.t.t. bet goede H15 had at over goed
kwalirikaosic (I) - kwalifikatie
on kwaod en over zwaore tieden (v), Et
kwalifikaosjcronde (1)- kwalifikatieronde kwaod aft now len keer in de meensken
kwalifikaosietocrnooi (1) - kwalifikatievan glen kwaod weten (Nbk) 2.
toernooi
nadee!, ongunstig verloop Et kan glen
kwalifikaosiewedstrjed (1) - kwalifikatie- kwaod bet levert geen verkeerde dingen,
wed strij d
gevaar op, ook: bet zou goed zijn dat
kwalitcit [kwali'tejt] - kwa!iteit (vooral (Nbk): Et kay ok glen kwaod daf' ft
van stoffen, produkten, ook wel inzake plan ofes nog een keer overdoen! (Nbk), Et
personen) Et is goedkoper, mar et is ok kwaod is al gebew-d (Nt), wit twie
mindere kwaliteit Nbk), ten go ale kwaoden etminste kiezen (Nbk) 3. felt dat
kwafiteit koftic (Nbk), As ze es wussen of mening die een negatief bee!d van
wat vein- kivaliteiten die man afiegeer bed

(Nbk)
kwalitcitsbewaeking (1) - kwaliteitsbewaking

iemand geeft 'k WI) niks glen kwaod van
die meensken zeggen, daor niet van (b), Ic
moe'n d'r niks gien kwaod van daenken
(Dho), 1k ivY d'r glen kwaod van beaten
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kwaod - kwaod
an iemand om geld, vooral: iemand die om
geld aan de deur komt (Mun, Sz), kwaoic
zaotcrdag Paaszaterdag (Nbk) 4. in kwaod
blood zetten 5. in et d'r to kwaod mit
kriegcn of or to kwaodkriegerr z'n emoties
(spor.)
kwaod IT bn., bw.; kwaoier, kwaodst niet de baas kunnen, (bijna) huilen van
/kwaoist; verb.: meestal: kwaoie, ook wel ontroering of boosheid (Nbk, vo), zo ook
kwaode; indien zelfst. meestal kwaoic 1. or d'r to kwaod mit bobbon of et to kwaod
boos, ehagrijnig Daenk d'r amino, 4' ml)' hebbon (Nbk, Np, Wol): Hi)' had et to
kwaod maekcn is ot to facto (Op), Die kwaoddat veun'al to verwarkon (Wol), Hi)'
karol maekte him slim kwaod (Np), Hi)' hot et d'r kwaod mit (Np) 6. ongunstig
kikt d'r kwaod uut hij kijkt erg boos (El), bedoeld, negatief Et is niet kwaod bodoeld
kwaod wodden, gauw... mel geneigd tot (Np), 1k had at zo kwaod niot bedoeld
kwaad zijn (Nbk), eon kwaoic bujjc (Nbk), (Obk), Dat mient zo niet zo kwaod (v),
Mit do kwaoic kop zcj' wel es dingen diej' ...zo kwaod nict (Nbk) 7. niet good, niet
took nict ocbt mien on (Nbk), mit do zoals iets zou moeten zijn et kwaoio boost
kwaoic kop votlopon (Nbk), zo kwaod as wezon de kwaaie pier zijn, de schuld van
con spinizc erg nijdig (Dho, Nbk, Spa, Sz), lets krijgen Nbk, Obk): D'r moot skied
Th3 blaost as eon kwaoic kacter (Bu) 2. ienc et kwaoic boost wczon (Obk), 1k bin
boosaardig, lastig om mee om to gaan Die hier altiod or kwaoic boost (Nbk), Et is
man is nag to kwaod met, lii)' micnt or kwaod zoggen ongewoon hard uitvaren, do
alt/cd nag nict zo slocht (Dfo), Do les lezen (Np, Nbk), zo good an zo kwaod
moonskcn bin hier nog niet zo kwaod as ot gao4 (van bep. slecht of boosaardig
(Nbk), (zelfst.) It Is do kwaodste niet gedrag, verkeerde handelingen:) It Gong
(Nbk), eon kwaoic hand (Nbk), (van bijv. van kwaod tot argcr het word steeds erger
onkruid of luizen:) Bt is kwaod good, io (b) 8. verdorven, geheel verkeerd Hi)' bet

(Bdie), Hij doe of wus hi5 van Job glen
kwaod van de prins geen kwaad (Dfo),
van do preens glen kwaod (Nbk) ' Jo
moe'n glen kwaod mit kwaod vergdion

kun 't baost niet weer kwiet wodden (Np),
Die man hot niet vu/c in to brengen, want
MY hot con kwaod wuuf (Ma, Np, Sz),
Kwaoic tongcn bcwccrdcn dat die bi)'ker
zion bi)'en op roof uutstuurde boze tongen
(j), (van personen:) zo kwaod as do naacht

allied kwaoic gedacb ten over eon aander

(Dfo), Ze daonkt altied kwaod over eon
aandcr (Dhau), (zelfst.) in 't goeio on in 't
kwaoic (p), to kwaoder trouw, Die korel is
eon kwaoic scbarrelder een onbetrouwbare

koopman, een niet te vertrouwen scharrezeer brutaal (Dhau) 3. gevaarlijk, wellicht laar (Np) 9. moeilijk om to doen, lastig
met ongunstige gevolgen (vooral gezegd (verspr.) 't 2al kwaod wait wodden om
van het weer: onweer, flinke vorst, harde d'r tussen to kommen in disse ni)'e buurt
wind, waardoor het bijv. zand stuift over (Dho, Diz, Nbk, Spa, Dfo), It Wodt kwaod
een akker met pas geplante bieten, ook wark your do klcinc noringdoenden om
gezegd van een ziekte, met name kanker:) tegen do supermarkcn op to bokson (Db),
Et is kwaod weer (Op, Ow, Diz), We Et zal wol kwaod woddcn am an wark to
krogon mit 't fiotsen inionend ten kwaod kominon (Ld, Ow, El), Do iolgatten mossen
endo weg (Ow), As hi)' do winter do wiond nog oupomnaokt wodden; dat was eon
noordoost zit dan zit hi)' in eon kwaoic kwaod kerwci U) 10. pittig en aktief,
hooko (Obk), Noordenwicnd is nag we] es bijdehand en schrander, erg Rink werkend
eon kwaoic wiend (Spa, El), Mit con J is ok mar eon Heine poddo, mar hi)' is
kwaoic wicnd (meert, april) moot elk voerdor kwaod gonocg (Db), con kwaod
veurzicbtig wezon die niet do gocio host ding een pittig, bijdehand meisje (Ste), zo
her die gevoelig is m.b.t. zijn luchtwegen ook It Is wat con kwaod iegclticn Id. (Ma),
(Nbk), con kwaodc ziekte onder do loden ? Is con kwaodjonk een schrander meisje
hobben een kwaadaardige ziekte (Db), (Np), eon kwaoic koopman gewiekst (Ma),
Mien buurvrouw bet een kwaoie ziekte in ? Is con kwaoic biodor een koopman die
do damns id. (Mun), Hi)' bet eon kwaoic vlot biedt, een goeie koopman (Nt, Spa,
dronk over him met ongunstige uitwerking Ma), Thy moot wat kwaoior wezon, hi)' is
(Ld), D'r komt ok weer eon kwaoic geest vuus to goodeik (Wol), Die is good
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kwaodaorig - kwaojongeswark
kwaod die zal ? wel opt edt (Obk),
(zelfst.) Va eke bin de vrouwluden de
/cwaoisten (Nbk), Th3 is kwaod veur zien
brood wil or maar al to graag op nit om
geld to verdienon, werkt hard om voomit to
komon, vecht, werkt hard voor z'n
boterham (Bdie, Dfo, Nw, 01-NI), ...gocd
kwaod... id. (El), (zelfst.) Da 's de kwaoiste
niet 't is eon slomo vrouw (Np), ook: ze is
niet good bij haar hoofd (Np), 't Is eon
gocie kwaoie, die durft al/es (Nw), (bijv.
over hot meedoen in eon vergadering

mekccr leven (Ma, Db), Ic kim zoks betor
in goedcns zeggen as in kwaodens, want in
kwaodens kr/of' a/hand mar ruzie (Op), ton
kwaodens of ten goodens in hot kwado of
goode vorkerend (Bdie), As at met in
goedons kan, dan mar in kwaodens (Ld),
Hij dcc dat met uut kwaodens (Np, Nt,
Dfo), Hij bet at met zo in kwaoiens
bedoeld, beur(Sz)

kwaodhied Voor -hoid z. -hied do
['k...hit] 1. booshoid, het chagrijnig zijn
kwaods (Obk, Sun-0t) bw. [kwo:ats] 1.
(zelfst.:)) Ze zullen an mjy eon kwaoie met negatieve inhoud, op boosaardigo
bebben (Obk), 't Is eon kwaoie raider een wijzo (Obk), in 1k had at zo kwaods met
handige, flinke kerel (Np), zo ook Th3 is bedoeld (Obk, Sun-0t)
shth kwaod in zion wart good viot, druk kwaodschjks ['k ...sktks] - kwaadschiks
(Nbk), Hij is d'r kwaod bi5 (Ma) on ? Is goedsehiks of kwaodscbiks, As at met
een kwaoie war/car (Sz, Wol), eon kwaoie goodschiks kan, dan mar /cwaodscbiks
kerel handig, pientor (Nbk), eon kwaoie (Nbk)
boer eon flinke, aktieve, evt. bij detij dse kwaodspreken (Obk) onbep. w. ['k...] 1.
boor (Dho, Op, Ow), Dat macglen is eon kwaadsprekon Mit hasteren on kwaodbaop, die is de meerste jongen te kwaod sore/con kvj' ean boo] aarmoedc anbaclen
of (Obk), Dat macglen is kwaod op 'a buud (Obk)

werkt erg good en is niot op haar mondje
gevallen (Dhau), Dat is can kwaoie ha one

eon zeer aktiove man in seksueol opzicht,
oon man die voel met zijn vrouw naar bed
wil (Nw) * Kwaod wozen is mosolik
,Kwaod blieven is dave/s (Bdie), Do
go cien moon at (vacke) mit do kwa clan
ontgeien (Nbk)

kwaodaorig bn. [kwa:'do:orax, ook
o:onx] 1. (van personen) boosaardig,
gomeon 2. govaarlijk (van ziekto),
ongonoos!ijk can kwaodaoriie kwaol (Nw),
eon lcwaodaonj gozwel (Nbk)
kwaoddaenkend (vorspr.) Ook kwaoddenkend (WH) bn., bw.; -or, -st [kwo:o
'd:ijlqjtJ...dc ...] 1. argwanend, achterdochtig
kwaoddenkcnd z. kwaoddacnkend
kwaodens (OS, Bdie, Mun, Np, Nt, 01-Nl,
Op) Ook kwaoiens (Bdie, Nbk, Obk, Nt,
Spa, Sz, Sun-0t), kwaoien (bet. 2: Spa)
do; all. in verb. ['kw3:ads/'kwo:oj1s/ ...fl]
1. booshoid, hot chagrijuig zijn k Kookte
inwendig van kwaodens (Bdie, Mun), Hi5
ken van kwaodens we/got/on (Obk), J her

kwaodspreker (vorspr.) - kwaadspreker
kwaodsprekeri'je (Nbk, Np) [...'rtja
(Nbk), ...rejo (Np)] - kwaadsprekorij Dat
is allemaole kwaodsprekeri5e (Np)

kwaodwillig (Nbk) - kwaadwillig: boosaardig
kwaoien(s) Z. kwaodens
kwaoiighied (Bdie, Dho, El, Nbk, Np,
01-N!, Pe-Dbl, Wol) Voor -heid z. -hied
do ['k...hit] 1. kwaaiigheid, boosheid (Bdie,
Dho, Nbk, Np, Po-Dbl, Wol) Uut
kwaoiibied hot bij oat daon (Nbk) 2. pit,
neiging om enigszins fel, energiok aan to
pakken (Dho, El, Np, 01-N!) D'r zit ni/cs
glen kwaoiigbied in die jonge (El), Hij is
mar Vein, mar dear zion kwaoiigheid redt
bi7 at we/ (Ol-Nl)

kwaojonge de; -n, -s; ...jongion
[kwo:Qiono] - kwajongen Die kwaojongen
bebben a//es op 'a kop zet (Ow),
Kwaojonges wodden your do grap wel es
naor de smid stuurd om de koezetange
(Ow), (van eon man met strekon:) Krek eon
kwaojonge/ (Nbk)

kwaoiens daon (Nbk) 2. hot onredelijk
zijn, do kwade trouw, do slechto bedoeling

kwaojongesachtig (verspr.) [...'j...] - kwajongensachtig
kwaojongesstreek - kwajongensstreok
kwaojongeswark - kwajongonswerk: work
van of als van kwajongons bY bin glen

ía kun betor in goedons as in kwaodens mit

ecbto inbrokers west, at is dude/i/c kwao-

at mij in kwaodens othewnen oat i/c him
gien geld geven wol (Dhau), MY bet at out
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kwaol - kwat
diging in bout als gevolg van het verkeerd
slaan met de hamer e.d. (Np, Obk)

jongeswark (Nbk)
kwaol z. kwaolo

kwaole (verspr.) Ook kwaol (Db, Ld, Nbk,
Nt, Ow) de; -n; kwaoltien ['kwo:ol(a)] 1.
kwaal, ziekte die blijft of steeds terugkeert
iiiy hot con malle kwaole een lastige,
beroerde, ernstige ziekte, kwaal (Np, Dho),
't Is eon mixme kwaole (Diz, 01-Ni, Op,
Pe-dbi, Spa, El), can verkeerde kwaol een
onge- neeslijke ziekte: kanker (Bu, Dfo,

Vw-enboolt slaoj' makkelik kwasten op

(Obk), Vow-al birkepaolon slaoj' zomar
kwasten op (Np) 4. kwast van koord,
franje e.d. D'r bongen kwassies rondomme

ni. aan een omslagdoek (Np) 5. z. kwast
kwasten (Nbk) ['kwasti2] - kwasten: met
een kwast verven
kwasterig (Nbk) bn.; -er, -st ['kwastox,
Nbk, Obk, Ow): Die het grif eon verkecrdc ...torax] 1. aan de uiteriijke vonn van een
kwaole, want MY zicht d'r zo min uut verfkwast doen denkend Et aende van at
(Obk), Et middel was argor as de kwaol zuuthoolt daor ic op ommekauwen, wodt
(Ow, Bu), 11/5 mos toch wear even uut do kwasterig (Nbk) 2. aan de bewerking met
boogte tegen him doen; at was de oolde een verfkwast doen denkend (i.v.m.
kwaol wear de vervelende eigenschap die strepen, vegen in het schilderwerk) (Nbk)
Dat is met zo goad gebeurd, et moat nag
hij maar niet kwijtraakt (Nbk)
kwaolik I ['kwo:olok] - kwalijk, in iene mar eon koor, want at is zo kwasterig
(war) kwaolik nomeir Jo moa'n et Mn mar (Nbk)
met kwaolik nemen, hi5 is met Wiczar kwastig (Bdie, Nbk) bn.; -er, -st ['kwas
(Obk), Neem me met kwaolik pardon tax] 1. (van werk) in to kwastig te zwaar
en teveel (Nbk): 't Wark wadE mi5 to
(spor.)
kwaolik II bw. 1. nauwelijks Ze hadde mar kwastig (Nbk) 2. (van hout) met veel
kwaolik genoeg (Np), Et interessoert me noesten (Bdie)
mar kwaolik (v), Hi5 geft mar kwaolik at kwat et (bet. 1-5), de (bet.6); -ten, ook -s
gewicht hij geeft maar net of net jets (bet. 5: Ow); -tien [kwat] 1. het vierde
minder dan het gewieht dat de koper vraagt deel van iets D'r moot con kwat liter melk
in et beslag (Diz), Op do Jaeste
en waarvoor die betaait (Nbk, Nt, Obk)
laden vargadering was d'r nag gien kwat
kwark (spor.) ['kwar()k] - kwark
van de loden (Op), Aj' do kwatmaote
kwarktaart (spor.) - kwarktaart
slicbtvol dedon haj' twintig liter, mar we
kwassien z. onder kwaste
kwast Ook kwaste (bet. 2: Dho) de deden d'r wol eon kop op, dan haj' can
[kwast(a)] 1. kwast, ni. bep. citroendrank kwat (Nw), We moo'n et even eon kwat
(Bdie, Diz, El, Np, Nt, Obk, Wol), ook slag dri5en (Nbk), Wi5' eon halve appel of
ruimer: ranja (Nbk, Ow, Spa) ...en ilcnam eon kwat? (Nbk), zeuven en een kwat e.d.
eon 1.7essien jon ever en eon stoIc of vier
1.7essen bk/core kwast mit vow- oons zessen
as unanludon (Obk) 2. grappige of
eigenaardige vent As P. veurdreegt, dan is
It me ok eon kwast! (Db), Th3 wol vowkwast speulen, mar zien grappios hongen
as dreug zaand an me/caere (Op), Zoe'n
wondere kwast, daor koj' wel ammo lachen
(Pe- Dbl), eon nuvere kwast (Obk), ean
aonie [eigenaardige, rare] kwast (Diz), 't
Is ok can vremdekwast(Nbk) 3. z. kwaste

2. kwartier Om kwat veur zosse leup do
welter of (b), kwat over elven enz. 3.

kwart als aanduiding van een inhoud: het
vierde deel van een grotere inhoud, met
name van een mudde (Bdie, Dfo, Dhau,
Obk, Pe-Dbl, bo: Nw) eon kwat rogge 25
1/2 mud (bo: Nw), 'tKwat is 't vierde doe]
van eon mudde (Fe- Dbi), waarnaast eon
kwat mudde ecipels (Bdie), eon kwat
eeipols 1/4 korf (Obk), 35 pond (Dhau) 4.
het vierde deel van honderd gulden (Dho,
kwaste Ook kwast (spor.) de; -n; Nbk) Et is overgaon op ten kwat nao
kwassien ['kwast(o)] 1. verfkwast Daor (Dho) 5. tonnetje om de maat mee af te
mag we] es een kwassien varve op! (Nbk), meten van met name graan, met de inhoud
Eon kwassien varve an buter- en binder- van 1/4 deel van een mudde (Dfo, Ow) Bi5
kaant zol trouwens ok gien overdrevon ot zaodmoten bruukten we eon kwat (Ow),
Juice wozen (v) 2. afwaskwast 3. deuk, evt. twie .kwats (Ow) 6. kwartnoot (1) 7. z.
met opstaande rand of soortge!ijke beseha- kwatskdrf * (afwerend en/of schertsend
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kwatfinale - kwattien
antwaord op een vraag naar de juiste tijd:)

wat tabakssap (Ma)

Is kwat vow- schicton, mack de brook kwatshorloge (spar.) - kwartsharlage
mar Jos (Ma, Nbk), zo oak Kwat over do kwatskörf (OS, Nw) Oak kwatskorf(Bu,
sluus, aj'haddc lope,, bij gauw thuus (Np) Np, Nw), halfmaanskorf (Dho), (et) kwat
en Kwat veur de proeme; aj' baddo lopcn (Dfa), kwatsmaande (Bdie, Ste) do;
kuj' dcpittcn nog kricgcn (ba: Nw)
...kOrven; -ien ['kwats ... / ... h ... / ... ] 1-platte
't

kwatfinalc ['kwa4 ... ] - kwartfinale
karl' (van twijgen, later van staal (Nbk))
kwatmaot z. kwatmaotc
van 1/4 hl inhaud of: een zadanige
kwatmaotc (Nbk, Nw) Oak kwatmaog haeveelheid, met name gebruikt bij het
(Nbk) de; -n; ...maotien ['kwatmo:ot(o)] 1. raaien van aardappelen Em kwatskorf
bep. vat van 20 liter, a.m. am grind en woddo bniukt bi or ccrpclrooicn, c/an
soherp zand mee af to meten (Nw) Ai' de bocfdc ic nict zo bogc to smictcn (Nbk), In
kwatmaoto slicbtvol dec/on haf' twintig een kwatsmaando gaot 25 kilo (Ste)
liter, mar we c/eden d'r wel con kop op, kwatslag (Nbk, va), aak niet aaneen
dan baj' ccii brat; aj' con mw/dc bcbben geschreven - kwartslag: een kwart slag,
mossen, mossen we vuuf hal/dna otcn eon vierde deel van een ronddraaiing ifif
slicbtvol hebben (Nw) 2. kwart van bep. c/nyc/c him flog es eon kwatslag ommo (va)
maateenheden (Nbk)
kwatsmaande z. bvatskonf
kwatnote (spar.) - kwartnoot
kwattaol (spar.) [kwa':al] - kwartaal (de
kwatrijn (1) et; -en [kwa'trjn] 1. kwatrijn gewane aanduiding is vorrclsjaoi)
kwatrust (spar.) - kwartrust
kwattel (verspr.) do; -s; -tien [kwalj] 1.
kwats I (verspr. OS, Bdie, Dho, Diz, Np, bep. vagel: kwartel As dc kwattel nopt, is
Nt, 01-Ni, Op) Oak kwatse (bet. 2: Diz, do kaans an rcgcn groot (Dfa), ten dove
Spa, b: Im) de; -en; -ien (bet. 2) kwattcl iemand die erg daaf is (Nbk),
[kwats(o)] 1. kiap die men iemand geeft waarnaast zo door as cci, kwattel (verspr.)
(Dho, Np) Daor bcj' con kwats am do orcn 2. fluim (Bu, Nt, Spa, ba: Nw, Op) ccxi
(Dho), Za'kjc con kwats an c/c kop gcvcn2 kwattclticn spijc (Bu), 11531 spiydc zo ccii
(Np) 2. grate Madder, flinke hoeveelheid kwattel vat (Bu), Op !e wildc
van een weke massa: zeep, zaif, madder kockocksblocmc zit eon kwattolticn spijc
enz. (Db, Diz, Spa, b: im) D'r nil ccii op 'c blocmc (Bu) 3. in kwattel op 'c
brats siziY van It Oak (Db), Th3 had con douwc, uit een liedj e dat word gezangen
kwatsc madder an do schooner, (Diz) 3. (g. bij het maken van fluitjes uit stukjes tak
lidw., g. my) onzin, lariekoek (verspr. OS, van de hjsterbes (d), z. ander sapiopen *
Bdie, Dho, Diz, Np, Nt, 01-Ni, Op) It Is In mci lcgt icc/crc vocgcl con ci/Bchalvc do
ailomaol kwats grate onzin (Bdie, Nt, kwattel on c/c grictiDic lcggcn in c/c
01-NI), flat is kwatsjc, d'r is nit van an mcimaond nict (Op)
onzin (Nbk), Och, bvatsjc (Obk), Dat is kwatteldoof (Np) bn. [aks. wisselt] 1. zo
kla ore brats (Ow)
daaf als een kwartel
kwats 11 (1) [kwats] - kwarts
kwattelcn (Bdie, Bu, Diz, Obk, Spa, Wol)
kwatsc z. brats
zw. ww.; anaverg.; kwattelde, het kwatteld
kwatscn (Db, Dfa, Dhau, Diz, El, Ma, ['kwa;j;} 1. fluim spugen, oak: tabakssap
Nbk, Np, Obk, Op, Sz) Oak kwitsen (Dho, spugen door marmen die tabak kauwden
Ld, Ma, Nbk, Np), kitsen (Diz, Ma, Ow, Biy c/c broggo staon soms manludcn to
Spa, Ste, Sz, Wol), kwietsen (Dho) zw. praoton on to kwattcicn (Spa)
ww.; averg., onaverg.; kwatste, het kwatst kwattelkoning (spar.) ['kwatl...] - kwar['kwatsi?/ ... t..i'kttsvl'kwitsii] 1. spuwen teivoge! (bep. vogel)
door tabakskauwers, evt. oak gewaan van kwattelpot (Diz) ['kwatjpot] - kwispedoor
fluim Die ooldc man bra tstc soms a/Ic kwattet [kwa'Ist] - kwartet
kaantcn uut (Obk), Hij kitstc c/c kwattetmcziek (spat.) - kwartetmuziek
tcbaks/Jicbcr in dc kwispcldorc (Ma), kwattetspeulcr (Nbk) - kwartetspe!er
Vrocgcr kitstcn zc soms in c/c kacbcl kwattctspul (Nbk) - kwartetspel
(Spa), Hiy kwatstc Cr con st.zaolc hcnnc kwattien et; kwatties ['kwatin] I. kwartje,
(Np), Hij kwitst uut c/c zicd spuwt nagal kwartgu!den Vrocgcr mit con boclgocd
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kwattier - kween
kregen ze can kwattien van de gulden mit ['k...] 1. praatzieke vrouw
inzettcn (Si), vein- ccxi kwatticn op 'a kwebbclen Ook kwabbelen (Np) zw. ww.;
cerstc rang zitten voor weinig inspanning onoverg.; kwebbelde, het kwebbeld

of geld het voor elkaar hebben, op ['lcweblnJ...a...] 1. (vooral van vrouwen)
positieve wijze in beeld zijn (Dfo), El druk praten kwabbelen on rabbelen (Np)
regent lcwatties erg dikke druppels (Bu) * kwebbelkont (Db, Dhau, Diz, Ld, Ma, Np,
(schertsend reagerend op dank die men 01-Nl, Ow, Si) Ook kwehhelkonte (Bdie,
uitspreekt:) Mks to dankan, goof mar can Dho, El, Obk, 01-NI, Op. Spa),
kwatticn (01-NI), Ic moc'n wal cs can kwehbelzak (Np, Pe-Dbl), kwebbelpoede
dubbclticn uutge van am can kwatticn wear (Np) de; -en; ...ien ['k...] 1. (vooral van
Ia vangen (Ma), Aj' veur can dubbeltian vrouwen) iemand die voortdurend kwebbelt
gcborcn binnen, woj' nook can kwattien kwehbelkonte z. kwebbelkont
(El, Op, Pc- Dbl, Dhau), Eon dubbaltian kwcbhelpoedc z. kwebbelkont
wint 'I nook van can kwattidn wie de kwebhelzak z. kwabbalkont
mindere is of zich zo voelt, wint het nooit kweek (bet. 2, bet. 1: Bu, Ma, Nbk, Np,
van de meerdere, wordt altij d achtergesteld Nw, Op, ft,, h, bo: Dho) Ook kweke (bet.
(Pe-Dbl, Ste), AJ' vain- can dubbeltien 1: f), kwieke (bet. 1: Ste, fp), kwiek (bet.
kriegen kunnen, geven wi gien kwatticn 1: Pe-Dbl, Ste) de ['kwuk(o)/...i:...] 1.
uut (Dfo), Akicoord zoo Van Puttan, ha 'k kweekgras Et Iaand is taa4 d'r zit
allemaolc kweek in (Bu), Et is allemaolc
now dckwattias mar (Nbk)
kwattier z. kcrtier
kweek in do aaipcls (Np), Dc tuwi ston vol
kwatties (Bu, Dhau, Nt, Spa, Si) In.; attr. kweek (Ma), Be kwiekeide hat de
['kwatis] 1. met de waarde van 25 cent can ondcraenden wat kroem, om de kwiek uut
kwattiasc bolla een brood van een kwartje de grond to baalan (Ste), Kweak is een
(Bu), zo ook kwatticsa kocka kantkoek lastig onkniud, mar dew- garegcld schof(Nt, Spa), 'I Is lcwattiese wear waar, waren [den gaol et we] vol (dde keer
ter waarde van (ongeveer) 25 cent (Dhau)
ofschoffelen veur de langste dag!) (Op) 2.
kwattiesautomaat (spor.) ['kwatis... } - kweekschool, nu: pedagogische akademie
kwartj esautomaat
kweekbak (spor.) - kweekbak
kwatticsgaas (Diz, Obk) et ['kwatisxa:s] 1. kweckcgge z. kweekaidc
gaas met zeshoekige openingen ter grootte kwcekeide (verspr. OS, 01-NI, Op) Ook
van een kwartje
kweekegge (Bdie, Ld, Nt, Sz, Wol),
kwatticsgcld (Nbk, Nt) et ['kwa4isxslt] 1. kwiekeide (Ste), lcwiekegge (Pe-Dbl)
strijkgeld dat men verdiende bij een ['krn] - kweekeg
openbare verkoping
kweekgras z. kwaakgros
kwatticskcrelticn (Dho) et; ..kerelties kweekgrs (OS, Bdie, Nbk, Nw, Pe-Dbl,
['k...] 1. man die strijkgeld probeert to fp) Ook kweekgras (fp), kwiekgros (f',,
verdienen op een verkoping
Pe- Dbl), kweekgrus (Diz, Dho, Op en
kwattieskockc (Dho, El, Ow, Spa) de west.) [k...] - kweekgras
['k...} 1. kantkoek
kweekgrus z. kweckgros
kwattiesreuster (Sz) et; -s; -tien ['k...] 1. kweekiezer (Dhau, El, Ld, Ma, Nt, 01-Nl,
rooster, zeef met openingen ter grootte van Op, Sz, Wol) et; -s ['krn ] 1. voorste mes
een kwartje
van een ploeg, dat nl. loodrecht in de
kwatto (1) ['kwatto-----oM] - kwarto in grond snijdt, hetz. als vawploag
kwatto (1)
kweekras (1) - kweekras
lcwebbel ['kwebi] - kwebbel Jim kun we] kweekrommej (Nbk, Np) de ['k...] 1.
even de kwebbal bolen de mond dicht hinderlijk kweekgras (bij het aardappelhouden (Db), El is can ooida kwabbel (Nt) rooien:) We moe'n et lof on de inveekkwebbelbek (Bu) de; -ken; -kien rommal nog even naoscbudden (Np)
['kwsbjbek] 1. iemand die veel praat, kweckschoele ['k...] - kweekschool (lett.)
kwebbelt Die kwebbelbek verteut de boo] kweekschocleopleiding (spor.) - kweek(Bu)
schoolopleiding
kwebbeJdeuze (Np) de; -n; ...deusien kween z. kwane
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kwek - kwessie
link (Nbk) de; -ken; -kien [kwsk] 1.
mond Hool Jo do kwek toch es! (Nbk),
Hooljo kwek dichte! (Nbk)
kwcke z. kweek
kwckeling do; -en; ...iinkien ['icw:kain]]

1. kwekeiing (van een kweekschooi)
kwekoling mit akte (spor.)
kweken ['kwt:kjj] - kweken (van pianten),
ook fig. (spar.): beg4o kweken, kweken
door een kwekeling van eon kweeksehool
(spar.), eon baord kweken iaten groeien
(spor.)
kweker ['kwukç] - kweker
kwekeri'je [...'r...; z. - i'je] - kwekerij
kwekerig (Np, Obk, 01-Ni, Op) Ook
kwiekerig (Ste) bn.; -er, -st ['kwu.kpx,
...krax I...i:... ] 1. nogal wat kweekgras
bevattend Do bouw is slim kwekerig (Op),
Aj'in kwiokorig Jaandploegcn krieJ'hulten
en bulten (Ste)

kwekig (Bdie, Db, Dhau, Nt, 5; Woi) bn.;
-or, -at ['kwt:kx] 1. (van iandbouwgrond,
eon tuin e.d.) met veei kweekgras 't Laa.nd
is kwekig, en om et d'r uut to kriogen,
moej' d'r eeipels op verbouwon (Dhau)
kwekkebos z. kwik/cebos
kwekkelen z. kwaJckelen
kwekken ['kwekj)] - kwekken: druk praten
Sommige meensken doen ni/cs aanders as
kwekken (Wol)
kwekkerd (Woi) de; -s; kwekkertien

['kweiqt} 1. iemand die veei kwekkebekt
Oonze buurvrouw is can oolde kwekkord

(Woi)
kwcl z. kwolle
kwelder (Obk, Spa) ['kwcldç] - kweidergrand
kwclderlaand (spar.: west.) - kweideriand
kwelcn (Nbk, Obk) ['kwi:1i7] - kweien: do
voegels kwefen zingen iieflijk (Nbk), oak:
zingen van mensen, veelai schertsend Et
koor bogon to kwelen (Nbk)
kwelgeest (Dfo) - kweigeest: piaaggeest
Die lcerel is eon kwolgeost ( Dfo)
kwelgrond (Db, El, Nw) do ['kwcigront]
1. stork waterhoudende grand in do natuur,
oak wel in iaaggelegen weiiand voor-

Iaagveen en hot zand eronder (waar oak
gemakkeiijk veei kwelwater voorkomt) Do
kwo/lo zit tusson zaand en darg (Sz)
kwellen zw. ww.; overg., onoverg.;

kwelde, hetlook is (bet. 3) kweld ['kweh]
1. (overg.) kweiiing berokkenen Die
jongon kwellen eon bond (Pc-DiM),
Sommigo moons/con bobbon d'r plezior in
eon nader to kwellen (Op), Daor mooj' ze
met mit kwellen (Dho), AJ' d'r over
bogirmen, dan kwcl ie die moons/con (El) 2.

(overg.) als kweflend probleem doen
ervaren AJ' wat daon hobbon dat niet dour
do beugel kan, dan kan Jo dat soms we] es

kwellen (Sz) 3. (onoverg.) kwellen van
water in de grand (01-Ni, Sz) Et kwelt
daor nogal wat, et waetor komt zo tot do
grond uut (Sz)
kwellcri'je (Nbk) [kweio'rtjaj - kweflerij

kwclling de; -s, -en 1. kweiling die men
ondergaat It Is eon kwdiing your It kiond,
dat MY daor a//c daogon bonne moot (Diz,

Dho, Pe- Db! El)
kwclwaeter (01-NI) Oak kwelwater (Spa)
- kwelwater: water dat door do grand trekt,
sijpeit (en dat in do bodom van eon
weiland bijv. even hoog zit ais hot water
dat in eon iaag deei van hot land staat)
kwelwater z. kwolwaoter
kwene (Bu, Dfo, Nbk, Nw, Obk, b:Im)
Oak kween (Ma, Nw, Woi) do; -n;
kweentien ['kwi:n(a)] 1. onvruchtbare koe
of vrouw (Nbk, Obk, b: in) 2. (inzake do
aanwezigheid van geslachtskheren:) tweesiachtig dier of rnens (Bu, Dfo, Ma, Nbk,
Nw, Woi, b: im) Eon kwono is gienjongo
ofmacglen; as ze Mel klein binnon we ton
ze niot of et eon jongien of eon maegien
wodt, et kan a/k kaanton nog op gaon

(Nw)

kwenebok (Nbk) do; -ken ['kwi:nabok] 1.
scheidwoord tegen een manspersoon
kwcssie (Bdie, Dho, Diz, El, Ma, Nbk, Np,
Nt, Op, Ow, Pe-Dbi) Oak kwestie
(verspr., niet ZW) do; -s ['kwesil'kwesti] 1.
zaak, probleem waar het am gaat Dat is
eon minne kwessie (Np), . . .eon tore
komend Kwolgrond is wacterigo notuur- kwessio (Dho, Nt, Nbk), Wat zol do
grond, daor by' niet zovule mit (Nw), Qo kwostie west hobben? (Dfo), Do kwestio is,

kwelgrond kuj' glen eerpels verbou won

(Db)
kwelle (01-Ni, Sz) Ook kwel (Bdie) do
['kwel(Q)] 1. bep. overgangsiaag tussen het

dat my do buren dr niot langes hobbon
wi/Ion (Nbk), doporsoon in kwestio (Nbk),
Die kwestie is nog lange niet uuteten (Ow,
Obk), ...daor hobbon wij ni/cs mit to
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kwestie - kwiek
macken Wol), Glen kwessie van! geen
sprake van (Op, Ma): D'r is glen kwestie
van dat 1k op jaw veurstel ingao (Op),
Daor Is glen kwessie van (Ma, El) 2. in
een kwestie van een vraag, een zaak m.b.t.
jets: Dat Is een kwessie van anpakken
(Diz), 't Is allienig nog ten kwessie van
tied (Nbk) 3. gesehil, onenigheid (Bdie,

Db, El, Ld, Nbk, Nt, Obk, Op, Ow, Sz)
Die kwessie het al jaoren gaon, ze wo'n et
nooit lens (El), Et wodt tied dat die
kwestie es uutpraot wodt(Db), D'rzit now
al jaoren een kwestie tussen die beide
breurs (Nt, Sz), kwessie hebben (Bdie, Ld,
Nbk, Obk, Op, Ow): Do buren hebben wat
kwestie onder mekeer (Nbk, Obk), 1k
hebbe kwessie mit de buren om een reed
(Ow)_..
.over eon reed (Ld), Ze hebben nog
kwessie over de arfenisse (Op), Die oolde
kwestie moej' now niet weer opra eke!en

(Nbk)
kwestie z. kwessie
kwetier z. kertier
kwctsappel z. kneusappel
kwctsbaar z. kwetsber
kwetsber Ook kwe:sbaar (WH) bn.; -der,
-st ['kwedzbç, ...ba:ar] 1. kwetsbaar (ook
fig.) Posse/omen theegoed is slim kwetsber
(Db), Thy bet niet wile om Mj to zetten,
MY is nogal kwetsber is nogal zwak in
lichamelij k opzicht (Wol), Dat is een
kwetsber meansien, ze bet icc/cr ogenbllk

iemand kwetsen, grieven (verspr.) Zeg dr
mar niks van, ie kwetsen die meensken d'r
mit (El)
kwetter I de; -s; -tien ['kwatr] 1. (vooral
van een kind) iemand die veel, druk
kwebbelt
kwetter II (Nbk, Np, bo: Bu, Nw) bn.;
pred. 1. (met name van appels, peren)
gekneusd, door de val van de boom in
meerdere of mindere mate beschadigd Die
appels bin kwetter zijn gekneusd, doordat
ze op de grond zijn gevallen (bo: Bu, Nw;
Nbk), verder in Depaeren va/en tekwetter
(Np)
kwetteren zw. ww.; onoverg.; kwetterde,
het kwetterd ['kwctrn] 1. kwetteren van
vogels (zwaluwen, spreeuwen, eenden) Do
zwelverties zitten op 'a draod to kwetteren

(Nbk), Dc eenden kwetteren in de s/oat
(Dho, Diz, Ow), Do protters kwetteren in
de bomcn (Db, Dhau, Ld, Np, Nt, Obk,
Pe- Dbl, Spa, El), ...kun bi)' de baast soms
luud kwetterende in do dakgeute zitten

(Dfo) 2. kwetterend praten van mensen
(Dhau, Ma, Nbk, Np, Obk, 01-NI, Op,
Spa, Sz) Aachter in do bus zatten eon stok
of wat vrouwluden drok tegen mekaere to
kwetteren (Op), Dit is bier een
kletsbuw-tion, ze kwetteren as ten koppel
eenden (Dhau)

kwettcrig (Nbk) bn.; -er, -st ['kwctrax,
...torax] 1. (met name van appels) geblutst,
wat is vatbaar voor ziekte, ongemak gekneusd
(Dhau), Die is gauw kwetsber voelt zich kwezelachtig ['kwuzjaxtox] - kwezelgauw gekwetst, is liehtgeraakt (Bu), Praot aehtig: slapj es, temend Aj' zeggen: 'Jim
d'r mar niet over et is zoe'n kwetsber

gevalhij/zij is nogal gevoelig, kan weinig
verdragen (Ld), je kwetsber opstellen (1),
in een kwetsbere pesisie (1)
kwetsc (Db, Dho, Diz, Ow, Pe-Dbl, Ste,
Sz) de; -n; kwetsien ['kwets] 1. kleine,
harde, blauwe pruim: kroosje 2. appel of
peer die van do boom valt en daardoor
wordt gekneusd (Ste)
kwetsen I (Db) my. ['kwetsi7] 1. bep.
handpeer die gemakkelij k kneusde en rotte
2. z. kwitsen I
kwetsen II zw. ww.; overg.; kwetste, het
kwetst ['kwctsv] 1. kneuzen, blutsen, met
name van appels (Db, Nbk, Np, Ow) Die
appels bin ok aorig kwetst (Np), kwetste
appels appels die gekneusd zijn, vooral:
doordat ze zijn gevallen (Nbk, Ow) 2.

flou won et mar wat dan vien en wi)' dat
wat kweze/acbtig (Ste)
kWh - afkorting van /ci/owattuur
kwiebes ['kwibos] - gekke vent, kwibus Et
was eon ecbte kwiebes, hi)' zat vol Heine
grappies (01-NI), Jow bin ten mooie
kwiebes, ik kan een bool lol mit jaw
hebben (Wol), eon rere kwiebos (verspr.),
eon vremde kwiebes (Db, El, Ld, Nbk,
Obk, Spa), oen nuvere kwiebes (Dfo, Ow),
eon wondero kwiebes (Np)
kwiek bn.; -er, -st [kwik] 1. kwiek HI)'
stapt d'r kwiek henna (Ow, El), ...d'r kwiek
over (Ld), Hi)' bet ten kwieke stap (Nbk),
ten kwiek kere/tien flink en handig (Np,
Obk, 01-NI), Dat oo/de kero/tien ]opt nag
aorig kwiek (Wol, Ma), Hi)' staot d'rkwiek
op (Sz, El), Zion heft was zo kwiek as
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kwieke - kwict
zowat doe (v) 2. z. Icwcok
kwieke 2. kwoek
kwiekegge z. kwcekoidc
kwiekeidc z. Inveokoido
kwiekerig z. kwokorig
kwickgrös L kweokgros
kwicl z. lcwielc

k n/ks an je kwiot?wii je non echt geen
koffie (of jets dergeiijks)? (Nbk), Daor bin
jim 11/uk wat geld mit kwiet dat kost juHie

kwiele (Bdie, Dho, Sz) Ook kwiel (Ow) de
['kwi:lo (Dho), kwil (Ow)] 1. kwiji of
opgehoest siijm
kwiclen (Bdie, Dho, Nt, Ow, Spa, Sz) zw.
ww.; onoverg.; kwielde, bet kwield
['kwiQiifl 1. kwijlen, zeveren (lett.) Hi5
zat to kwiolcn (Ow)
kwiendertien (Dfo, Dhau, Diz, Np, Op.
Pe-Obi) et; ...ties ['kwi(:)ndrtin] 1.
armetierige big We bobbon tion mooic

woddon voorai: door inievering tegen
statiegeld en in de giasbak (Obk), Hiy kan
do conton we] Javiot woddon hij weet wel
hoe hij zijn geld nit moet geven (Spa), It

flunk geld (b), Aj'niet oppasson, bi'jo

gold zo kwict heb j e j e geld zo uitgegeven
(Nbk, Dfo), (ook aaneen:) kwict woddorz
Togon worig kuj' do logo flosson ok kwict

biggon NY do motto, mar ionc is
acbtorblevcn, dat is eon kwiendortion (Op)

2. armetierig, qua groei achterbiijvend
kind, kuiken, kalfje, ook gezegd van een
boom (Np)
kwicnen ['kwT:i: (Bdie, Nbk), ...i...
(verspr.)] - kwijnen Eon zicke kiepo gaot
in or bofle zitton te kwionen (Wol), Ze
vcrmaogordo arg dour hew- zioktc, zo
kwiendobolemaol (01-Ni), Van do drougte
staon do piaan ties to kwienon in do tuun
(Nbk, Op, El), con kwicnond bostaon

(spor.)
kwiepse (ZW, Dho, Diz, El, Np, Op) Ook
kwiespeltien (01-Ni) de; -n; kwiepsien
['kwipso/'kwispjtin] 1. dunne tak met een
past zijtakken, zonder blad, voorai om vee
mee aan te drijven, tegen te houden; ook
gebruikt om kinderen mee te straffen (Ste)
mit con kwiopsion achtor do ko on on an
't Foerd kroog mit eon kwiopsion
om do kont (Np)

(Bdie),

kwiepselen (Dfo) zw. ww.; onoverg;
kwiepselde, het kwiepseid ['kwipsj;] 1.
striemend, zwiepend siaan met een takje
kwieskwaans z. kwaanskwios
kwiespeltien z. kwiopse
kwiet bn.; pred. [kwit] 1. afstand gedaan
hebbend, doend van As do auto veurgrof

Gold Lvi' tegonwoordig wol tv/ct woddon

bet uitgavenpatroon maakt dat je tegenwoordig gemakkehjk veei geld uitgeeft
(Ld, El), Hi5 kan dat soul an do
straotstionon n/ct kwict (woddon) kan het
met geen mogelijkheid verkopen (Nbk,
Woi), Kan lc nog wat anjokw/ot woddon7
verkopen (01-NI), Kuj'jobionen war kwiet
wodden daor aacbtor in do auto? is er
genoeg ruimte voor je benen? (Nbk), Do
voonbaos wol minder goven your do roe,
want do turfkon bi5 n/ct zo best kwict (j),
n/ct moor zoggen as daj' kwict willen
(Nbk), zo ook Hij wol n/ks Inc/ct wiide er
niets over zeggen (Nbk), Ic kim zo kwiot
as oier uut do korfsnel, bijv. bij een viotte
verkoop (Np) 2. vrij van, veriost van 1k
was bliodo da 'k dat smerige wiofkwiot was

dat ze niet meer in m'n nabijheid, in m'n
gezelsehap verkeerde (Dfo), Die zorg bin
we inc/ct (Nbk), Zo is It weer kwict ze is
het weer kwijt, in het bijzonder: ze heeft
een miskraam gehad (Np), (ook aaneen:)
inc/ct woddent It Is eon toer om do griep
kwict to woddon (Np), 1k zai him vioggo
zion kwict to woddon (Ma, b), An dat Weis
zit nogaJ wat gooibaor, dat kuj' niot kwiet

woddon bet is taai, je knot bet niet goed
wegwerken al etend, niet goed doorshkken
omdat het niet kapot gekauwd kan worden
(Ld, Nbk, Obk), vandaar ook Dat good kuj'
baost n/ct kwict woddcn goed kauwen en
doorslikken (Ma, Nbk, Obk) en Hiy kan 't
eten niot kwict woddon, bij zit mar wat to

proomen (Diz) 3. verioren bebbend door
vuil kom4 kim do moenskon bjel wat een oorzaak van buitenaf, missend, niet
rommol kwiet (Obk), H wol zion knion meer wetend waar men het geiaten heeft
niot kwiet niet afstaan (bi), Hiy kon zion Vourzichtig d'r mit, want ik wil et niot
huus met kwict nt. door verkoop (Pe-Dbi), graog kwict (Dho), As hij an do tiIiofoon
1k bin dat laand ok kwict door verkoop, hangt, big' zo eon half uro kwiet (Nbk), 'k
evt. ook: door onteigening e.d. (Sz), Kan 'k Bin 't hiolomaol kwiet boo dat ok al weer
nog wat anjo kwict? verkopen (Spa), Kan zat weet het absoluut niet meer (Nbk), zo
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kwietraeken - kwikke
ook 1k bin hour naome kwiet (Nbk), (ook
aaneon:) kwiet woddon kwijtrakon

woton te raken 1k bin mien horlogo
kwiotwoddon (Ste), Wi)' hobbon a/lemao/

(vorspr.): Jo inoo'n do baanskon botor in do
buso doon, aandors kuj' zo we] es kwiet
woddon (Db), Ikhaddo eon bool dingon die
Ic bowaoron wol, mar die k toch kwiet
wooden bin (Op), 1k bin mien ponne kwiot,
'Ic bob a/los ofzocht mar ik kan him
nargons vionen (Nbk, Db), 1k bin now ok
aided do bool kwiot (El), 'Ic Bin mien
laoste bondord guldon kwiet (Nbk), 'Ic Was
von eden zo em or zomar eon pin/co kwiot
(01-Ni) 4. vorteld hebbend, mededeling
doend van 1k vernam wol vaoke dat die
ooldo imkors graeg wol es wat an ml)'
kwiet woVen wiiden vortellen U) Hi3imos
et go wo on even kwiot dat hi)' misscbien
we] eorste woddon zol (Np, Nbk), .Th3 kan
Zion praotios good kwiot wooden hij is
good van do tongriem gosneden (Dho, Ste)
kwietrackcn zw. WW.; overg.; raekte
kwiet, is kwietraekt [kwit±kjfl 1. van iets
alkomon, verlost worden van Dour onder
waotor to dukon was hi)' do bi)'on
kwiotraokt (bs), We konnon 'in mar niot
kwiotraokon hij ging maar niet weg (Ste),
't Is eon toor om do griop kwiet to raokon
(Np), 1k golovo niot dat wi)' disso winter
vot nog kwiotraokon (01-Ni) 2. door
vorlios kwijtrakon MonnigeJongo die eon
maogion haddo, rae/do daor do conton
kwiet U), 1k moot minstons 20 pond kwiot
Zion to raokon afslanken (Np), 1k bin die
knopo kwiotraokt, ik kan 'm niot weer
vionon (Nbk), et ovonwicht kwiotraokon
(Nbk), Hi)' is dour die wondo nogal wat
blood kwiotraokt (Nbk) 3. door verkoop,
schenking of andorszins slijten We zu/lon
zo [ni. do rammon] toch we] niot your
lovon kwiotraokon vorkopen torwiji do
kopor ze niot voor do slacht zal gobruikon
(Sz), Hi)' kan Zion praotios good
kwiotraokon is goed van do tongriem
gesnodon (Dho) 4. in (Nbk) Jo zitten wat
krap daor aacbtor in do auto, kuJ'Jo bionon
wat kwiotraokon?is or gonoeg mimte voor
je bonon (Nbk)
kwietschcllen (1) ['kwitske1i] - kwiJtsohelden: van sehulden, booto, zondon
kwietsen z. kwatson
kwictwodden Ook niet aaneen goschrevon
zw. ww.; ovorg.; woddo kwiet, is kwiotwodden 'kwitwo] 1. kwijt raken, kwijt

stionkrobbon in do koldor, wi)' kun zo niot
kwiotwoddon (Db), Kan 'Ic nog wat an Jo
kwiotwoddon verkopon (01-Ni), Hi)' kan
zionpraotiosgoodkwiotwoddon hij is goed
van do tongriom gesnodon (Dho, Ste), An
dat Weis zit nogal wat goolbaor, dat kuJ'
niot kwiotwoddon hot is taai, Jo kunt hot
niet good wogwerkon al otend, j e kunt hot
niet goed doorslikkon omdat hot niet good
kapot gokauwd kan worden (IA, Ma, Nbk,
Obk), zo ook 11)31 kan 't oton niot kwiotwoddon, hi)' zit mar wat to proomon (Diz)
kwievee z. kwioviovo
kwievief z. kwioviovo
kwievieve (vorspr. OS, Dho, Diz, 01-NI,
Op, Spa, Woi) Ook kw 1ev/of (El, Np, Obk,
Sz), kwievieven (Bdio, Np), kwievee
(Nbk) [kwi'fi:wo, ...v/...'fif/...'fi:bip
/kwi'ft:], in op zion kwioviovo wozon op
zijn qui-vivo zijn: Mit die koro/ mooJ'
a/tied op Jo kwioviovo wozon (Db), Jo
moo'n good opJo kwioviovo b/iovon (Dho,
01-Ni) en 11)3/is good bi)' Zion kwioviovon
hooft oon bijzondor good vorstand (Np)
kwievievcn z. kwioviovo
kwijl (01-Ni) do; -on, -tion [kwsji] 1.
vorwaando on vorvolonde persoon
kwik et [kwtk] 1. kwikziivor, vooral: in
eon thermometer, barometer, evt. ook voor
eon andere vlooistof ais vuiling daarin Et
kwik in de thoninemetor daoldo baddo
(Wol), ...zakt aorig (Diz, Obk), Et kwik
stiot ondor no] (Ow), ...staot bogo (Ld), Et
kwik gaot aorig in do boogto (Np) 2. in
(Np) D'r zit nogal war kwik in die persoon
verbeeldt zich nogal wat (Np) 3. (verz.)
gekapto, gesnooide takken als ovorblijfselon uit met name eon eikoboom (Dfo,
Obk, Ow) Et losso kophoo/t wodt ok wol
kw/k nuurnd (Dfo), Do koobudors mac/don
we] schoolbutton mit kwik d'r op (Ow), Do
iokscholdons Jouton et kwik Jiggon, daor
konnon zo niks mit; et woddo we] as
branigo bruukt dour aarinomoonskon (Obk)
kwikbak (spot.) - kwikbak
kwikbarometer (spot.) ['kwtgba:ro(:)mt:tç}
- kwikbarometer
kwikdamp (1) - kwikdamp
kwikhoolt (Obk) et ['k...] 1. hetz. ais kwik,
bet. 3, z. aldaar
kwikke (Np) do; -n; kwikkion ['kwika] 1.

-835-

kwikkeheic - k-wispclstattcn
mo(:)mt:tr] - kwikthermometer
kwikzulver (Bdie) - kwikzilver zo viogge
schiller gesnooid Kwik/cen wodden opbun- as kwikzulver (Bdie)
nen on kwannnen we] onder ten hujbarg kwinkelen (Dfo) iw. ww.; onoverg.
['kwtqkjix] 1. twinkolen, licht schittoren:
(Np), kwikken opbienen (Np)
kwikkcbeie (Bdie, Mun, f) do; -n; van iemands ogen Ze kwinkeldeje tegen
...beigien {'k...] 1. lijstorbes (boom, hout of (Dfo)
kwinkeleren z. kwinkelieren
bes)
kwikkebos (El, Obk) Ook kwekkebos kwinkclieren(Obk)Ookkwinkeleren (vo)
(Bdie, Obk, Si) do; -son; -sian [kwuka'li:apI ... ..... .- kwinkeleren (door
['kwtkobos/ ... c ...] 1. bos loten, twijgen van vogols) De voegeltics kivinlceleerden in de
eon cik, vaak: die do eikschiilers hadden boswal (vo), Dc voegels Icwinkeh'eren je
laton liggen, on. gebruikt om takkebossen tegen (Obk)
moo to binden (Obk, Si), ook: opgebonden kwinkslag do; ...slaegon; -gion [k...} 1.
bos takken van jonge oikenbomon die men kwinkslag Hi] bet altied van die
's winters bij hot hakken van eon stuk bos kwinks]aegen (Ow), It Is we] aorig as d'r
hot staan; in mei, wanneer do bladeren al iene opienen es ten kwinkslag tussendeur
wear aan do takken zaten, word do schil gooit (Nt, Wol, Op), Hi] bet d'r a/tied ten
eraf gohaald voor do loorlooiorijen (8db) kwinkslag tussen (Ma), Midden in It
takje, twijgje van eon eikeboom, voelal uit
do kop van eon boom en door eon eik-

Kwek/ce-bossen daor bwznen ze center de
takkc- bossen mit (Si), Ben kwikkebos is
ten taickebos zonder knuppels (El), De
kwikkebos nainmen de ta/ckemaekers
vroeger mit naor buus; dat mock, want dat
weren de dooie takken (Obk)

verbae] ken die man inienen zoe'n
kwinkslag doen (Obk), It Is we] ten Io]Izje
vent d'r kan a/tied ten kwinkslag of(Sz),
Soms moej' ft argens mit ten kwinkslag
ofinaeken (Pa- Dbl), Th) doe nooit zo
serious, hi] doe a/Its mit ten kwinkslag

kwikkelcn (Wol) zw. ww.; onovorg.;
kwikkolde, is/hot kwikkold ['kwtkji] 1.

(01-NI) 2. terboopso opmerking, vraag om
orgens achter to komen (Spa)
kwint do; -on [kwint] 1. kwint: bep. toon

zacht dravon BE peerd bet ten aentien
kwikkeld (Wol), ..Js over etpad kwiklceld
(Wol)
kwikken z. onder kwiklden

of interval 2. in Jonge, we Ieven bier zo
vn3" binne, daor zitten we onder de kwint
onder de plak, knoot (p)

kwintet (spor.) - kwintet
kwiskwaans z. kwaanskwies
kwispeldoor z. kwispeldore
kwispeldore (verspr.) Ook kwispeidoor
frutsol Die zit ok onder de kwikkies on de (Dfo, Dhau, Diz, Nt, Obk, Op, Pe-Dbl) de;
strikkies opsmuk, frutsois on fratsels (Nbk) -n; ...doortien [kwtspj'do:r(o)] 1. kwispe2. kloin hoopjo hooi, stro, ruigte (Np) Daor door Hi] kitste de tebaksflieber in de
bt nog zoe'n kwikkien (Np) 3. takkonbos kwispeldore (Ma)
van (dunne) takken van oikenboompjos die kwispclen (verspr.) ['kwtspl4] - kwispolen
in mei worden gekapt, met name bij hot met de staart, door een bond of ovt. een
eikschillon, nogal eons opgovat als mindor- goit Oons bontien kwaxn d'r an kwispelen
waardige, maar wat bij elkaar goraapte (Dhau), As bonnen op hour voer
takken (Bdie, Obk, Op), ook eon klein olkommen, kim ze zo aorig mit de stat
bosj a dunne takken (Dfo) Eon dorrebos kwispelen (Op) As ten geit reets is, dot

Itwikkcrtien (Wol) at; kwikkortios ['kwtkr
tin] 1. kwikstaart
kwikkien et; kwikkios (bet. 1, 2), kwikkon
(bet. 3) ['kwtkin] 1. (in verb., vaak my.)

was veur ten ba/cker we] twee keer zovuie
weerd as ten kwikkien (Op), D'r zit mar
ten kwikkien takken in die takke (Dfo)

kwikstat (verspr.) do; -ton; -tien
['kwiksta4] 1. (vaak vorkl.) kwikstaart (in
veel plaatsen waarschijnlijk recent ontbend, i.t.t. bouwmannegien)

kwikthcrmometer (spor.) [kwtktcr

bi] mArs sanders as mit de stat kwispe]en

(Ow)
kwispelpot (Db) do; -ten; -tien
['kwspjpot] 1. kwispedoor Fake had
vroeger de kwispelpot naost de stool staon

(Db)
kwispelstatten (Nbk, Np) ['kwispjsta44] kwispolen (met name van honden, geiten,
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kwistig - kyric-cleison
lammeren) Kick him es kwispcistattcn (Np)
kwistig ['kwtstox] - kwistig Die is kwistig
mit do haand geeft veel geld nit (Dho), Ze
is kwistig mit do zooitpot doet overal veel
zout op (Np), d'r wat kwistig mit
ommcgaon (Nbk)
kwitaansie do; -s [kwi'ttsil 1. rekening,
kwitantie, bewijs van betaling Et is an to
raoden om vow- iederc beta cling eon
kwitaansic to vraogen (Op), 'k Moat eon
kwitaansic bebben (Nbk), Aj'nict beta cien,
icriej' ok gien kwitaansie (Ld), Et is gien
mooi work om mit kwitaansies te 1open d. i.
langs do huizen gaan om rekeningen aan to
bieden en daarbij geld te innen (Spa, Ld)
kwitaansieboekicn (verspr.) - kwitantieboekje
kwitaansieloper (verspr.) de; -s; -tien
[kwit ... ] 1. iemand die in opdracht van eon
ander kwitanties aanbiedt Een kwitaansieloper ieup vow- con dokter, eon netaris en
zo (Nbk)
kwitaansiestroke (Nbk) do; -n; ...strokien
[kwi't ... ] 1. kwitantiestrook
kwitaansiezegcl (Nbk) [...'t...] - kwitantiezegel
kwits z. kwitsen I
kwitsc (Ma, Obk, f) do; -n; kwitsien
['kwttsa] 1. sleodoorn (Obk, fp) 2. hetz. als
kwctse (bet. 1), z. aldaar (Obk) 3. spuwset van tabakssap (Ma) 4. z. kwitscn I
kwitscn I (El, Nbk, fp, b: In) Ook kwitse
(Np), kwits (Sz), kwetsen (Nbk) do; ook
my., - (e)n bij kwits(e) ['kwtsnI'kwtts(o)
Pkwstsi:i] 1. (vaak my.) bep. boom:
lijsterbes (Ntk, f) 2. (my.) bessen van do
lijsterbes (Np, b: in)
kwitscn II z. kwatsen
kwitsenboom (fp) do; ...bomen; -pien
['kwttsiibo:m] 1. bep. boom: lijsterbes
kwitscnhoult (Np, Nw) et [kwitsiiho:lt] 1.
lijsterbes, hot hout van de lijsterbes (met
name om fluitj es van to maken)
kwitscnpollc (Obk) do; -n; -gion ['kwttsi
p3lO] 1. lijstorbesseboom
kwitticn (Obk) et ['kwttin] 1. klein beotjo
kworum (spor.) ['kwo:orAm, ...5m] kwomm Et kworwn was d'r niet (1), As d'r
met moor meensken kommen, haeien we zo
at kworwn niet (1)
kwos z. kos
kyric-eleison (spor.) - kyrie-eleison
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Lijst van intekenaren

Karst en Saakj e Berkenbosch
Berkoop

Wiebe Nijboer

Grietj e en Fokke Blaauwbroek
Liwwadden

Johan Veenstra

Ybe D. Duursma

Gijs de Vries

Liwwadden
NibooItpac
Liwwaddcn

Der Izzerd
Karel Weber

Bruno de Greeve

Ni5berkoop

Berkoop
Hero Werkman

Remco Heite

Zaandbuzen

Wolvege
Benny Holtrop

Carel C. Zuil
Oostcrwoolde

Ooldeboorn
Lodewiek Hooghiemstra
App elsche
Pieter Jonker
Dc Haule
Jouk
Westervelde
J. Koops
Oosterwooldc
Boele Land
Jeisuni
Net van der Linden
Raalte
Theodorus Eeleo van der Linden
Schoorl
Anne Brugt van der Meulen
Donkcrbroek
Anne Jan van der Meulen
Snecic
Martin en Lineke van Nieuwenhoven
Noordwoofde
-841-

HOOFDSPONSOR

20 CoOperatieve Voorschotbank b.a.
Oldeberkoop
CO-SPONSORS
STICHT1NG LANDBOTJWSCHOOLFONDS OLDEBERKOOP

RAE OBANKEN BOY L-NOORDWOLDE EN WOLVEGA ED

DIDDENS TRANSLATIONS
Engels-Frans-Duits
De verlalers year het bedrijfsleven

Scheeneweg 25, 8488 BC Nijehaitwolde
Tel. (0561) 614136- Fax (0561)614172

RABOBANIKEN IN DE GEMEENTE OOSTSTELLJNGWERF

t

PLUSFOOD BV - RIP- EN KALKOENSPECJALITEITEN
Oosterwolde

ecal-{N\ca Van Harenstraat 32, Wolvega
ZWIKSTRA
ROTARY-CLUB OOSTERWOLDE (Fr.) - District 159 - Club 144
Mit respekt veur heur vroggere lid Henderk Jehannes Bergveld

STELLINGWERF - NTEUWSBLAD VOOR ZUID-OOST FRIESLAND
Postbus 9, 8470 AA Wolvega

øiP LEEUWARDER COURANT
Uitgeverii Van Nieuwenhoven b.v.
(Nieuwe Oaststellingwerver/Aanpakken)

It
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